
Conferêncíe dos Governadores

GasoU-S8 8 lDilio·
barlo SilvaRaios

Passos. RIO, 16 (V. A.) - Efeti-

A�ontece que a própria vou-se hoje na embaixada
lei eleitoral prevê, em pri- da Espanha desta capital, o

meiro plano" o quociente casamento do sr. João Sil

partidário e não o candida- va Ramos com a srta. Aro

to. Dess.e modo, o STF 1'e- pal'O Hilda Alval'ez, da 80-

jeitou os embargos apresen- ciedade espânhola.
.

Arrasada a Ilha.deWake '_tfldos pelo sr. Oscar Passos O sr. Si'lva Ramos, como

.
.

.

P 1 a f m .' dec'sã 1 devem estar lembrados, é

por DII ',loI80:to ciclole T�l�, l:e�(�'nh:rc:ndo �u: (�. viuvo da bela e jovem Mo-

rro'QUIO, 16 (U. P.)
. sr. Hugo Carneiro tem o di- nique, francêsa, cuja morte

3fastam, assim a hipotese, jnfol'maram que, para o 10-
reito ao iugul' no Palácio em circunstancias misterio-

a princípio tão aceita de que. Segundo comunicações ur- cal, se g ui l' a m diversos
. Tiradentes, que vinha sendo sas em Bial'l'itz, provoco'u'

-havia explosão. gentes recebidas, a ilha de aviões, com o objetivo de

tDa conclusão do inquéri- Wake, situada bem ao norte não só conlleCel'em, in-loco, ocupado pelo sr. Oscar Pas- farto noticiário em todo o'

10 não consta, aliás: qtlal� do arquipélago das ilhas os resultados dessà terrível sos. mundo .

............................................
qUeI' referência a explosão, � i\{arshall, em pleno Oceano catástofre, como ainda, se

8 Bb. 1seiido ápontada como unica· Pacifico, foi hoje, rrela-'m�- -nec-esSál'Ül,-ptestãl'em-oln'lÜ- -- . sr.' I eDS Gaarel· na ,ce-
C3.11Sa do desastre a fatal nhã, àtingjda por um tufão COITOS aos que prOVel1tul'a Ire'Ila.Ala dA v.- I. do "o"II/ar"loqueda. sem precedente na história, tenham conseguido escapar Uti'llIl.,. " ""
......_.._,..._ _._" _,.._ w_,.. Enquanto o vento atingia à ação devastadora do ci- RIO, 16 (V. A.) - Foi in- 15 federações dentre as 23

80r.\"10' ·LaleF 881
a extI'�ol'din�:ia velocida(�e clone. dicado para 10 vice-p1'esi- e�istentes em todo o país.

Av .,

i de 220 qUll()meÜ'os hora- - ......A'A-�... - ........ v�·oN""fIJ dente da Confederação Na-
I AS almalaS 11 ri�s, derrubando e levando R-o-a--b-a--ct---o' 0- s'r- cional do Comércio o sr. Ru-
W . B I'Itti . tudo de roldão, o mar, for- .•

bens Soares.
LOS ANG LES, 16 .Cuni-, mando vagalhões de mais de ferreira LI.a A indicação foi feita por

E��::��:�!:�::!�;: !:::::!�:��::;::��� do'\:�;'��i��;!;) indi�;a�,��
........

�-.-.�·u)iijfjrio-cIade, vindo do México, nas destruição, Em pouco tem- assaltaram '0 comerciante U __/ , __ .v_. __ , ... J .' _I -' _/

tiltimas horas de sábado, po foram interrompidas as Jo�o Ferreira Lima, quan- RIO, 16 (V.' A.) - O presidente Getúlio Vargas já

lIai�<�sta tarde para S. ,:om�mieações, descQnhecen- do se dirigia para a igreja tomou decisão sobre o aqmento dos vencimentos dos

�m�çisco, de aut�móvel e do�se, 110 momento, os pre- SaMo AlttônÍo.. funcionários' federais com base no examê dos estudos

.e��gal'á a esta cidade, te1'- JUÍzos catlsados,- que se p.re� -:c Os. ktdrões_carregaram a elaborados a respeitá - esta foi a informação d"da à

�a-feil'á. '3Ume sejam totais, dàda a-. . cart.eira da vítima contendo reportagem 'por fontes autorizadas,

Np caminho se deterá em violência do
·

...vento e das Cr$ 18 riliL-_A vitima só- Revelou que o sr. Getúlio Vargas se inclinou para

Ç�8a: de amigos de São Fl'an- águas. ment_e não morreu porque uma solução favorável a uma melhoria que, embOl'a não

çisco,' cQm o� quais perm1i- Teme-se, por outro la<lo, I de. um sobrado pl'óximo uma seja na propação indicada, de'la não se afastará sensi-

n�eel'á parte 'do t�mpo. 'Du- segun<lo os prim�Íi� da.dfiSl.. voz delI alal'me, gritando: velmentc.:
l'ante à sua permanência eQ.viados.. que p,ereceram to-I

"R()uhem-:n.o mas nã{) o ma: O informante adim1tou que todos os. servidores se�

aqui. LafN' esteve incógnito • dOIs os hapitl\ntes da mes- t.em"'.o Jocal do assalto fi- I'iia benefic}arlos lwlll. orientação adotada pelo sr. Ce

e não _l'�c,ebeu jomalista&�. .....

ca Il cmco P8�8()8 da Cel'ttral túHoVargas, �ue �,umrll'ir{t sua pl'àme�a dentro de pou-

11em visitas. AÍ!! mesmas .folües oficiais de Polícia.' coo diã3; enviari<To:a- riiensãgem �a.o COiigresSo.
- -

REIRUT, 16 (United) -

Saeb SaIam, designado pr i
meiro ministro do Libano é
ii mais recente da série de
"'homens·lortes" surgfdos no

dent".
Muito embora as investi- cenário político do Oriente

Central, exigindo sumaria-
mente que se efetue uma

limpesa total nos meios ad
ministrativos do govêrno,
Seguindo o exemplo dado

pejo general Naguib, do
ti.ca, pode-se apurar a con-

elusão relativa às causas
Egito, o prfmeiro ministro
libanês assinou decreto, a

do desastre que, por tanto
(im de pôr fim à crise que

tempo, prenderam as aten-
atravessa seu pequeno, po

;ções do país. rém rico país, dando um gol.Os técnicos da Aeronáuti-
pe mortal à corrupção nas

oCa chegaram finalmente � . .

'f'
-

d d
altas'esferas·ófieiais.··� f'

verr icaçao e que o esas- S]
, , , ..

. a am eXIgIU a renuncia
tre teve orrgem quam.lo se. di t d feít d B'. . . lme la a o pre 'el o e el-
verIfICOU um desarranJo I

t N' 1 R' II h d
1 I ru, ICO a lZca a, o

Jlum dos quatro motores (O

l'f' 1 1Gb' I B
.

. _
. Isca gera a rJe aSSI.

aVIa0, o qual se soltou da

11 d d' t d
.

. a, o Ire 01' e comUnIca-
:as-a, 11ela batendo e cor'tan- ,,- ,H • F· h t d d'
.3 ' . ",oes . ·assan ar a ,e o 1-
uo-a ao melO. I t I E

•.

N
.

.

1'e ·01' e li conomla - aclO-
Solta no aI,·a asa chocou-,

t aI I b B d F tI 1 , S an ey oun. on 'es
.se com a cauda do aparelho, inf ád d'
'Col'iando o leme do "Presi-

orm as lsseram, por
sua vez, que se esperam
imediatamente outras refor-

o «Presídeate»
não explodiu!
RIO, 16 (V. A.) - Final

mente chegou ao fim o in

quérito realizado pelas au

toríades do Ministério da

Aeronáutica! para apurar a

causa do desastre do "Presi-

amanhã, o Presidente Vargas estará em pôrto· Alegre. para ..JrC�,i�Jr
.

ao conclave que está sendo aguardado com vivo interêsse"===�-
P. ALEGR�, 16. (V, A.) I

.

r�rticipal'ão do conclave De acôrdo com as comu- 19; o S1'. Munhoz da Rocha' Civil do Palácio dos CaI11- A CHEGADA DO PRESI�
_ Desperta V1VO ínteresse l os chefes dos Executivos de nicações já recebidas 110 Pa- também a 19 e o sr. J'usceli- pos Eliseos, chegará a PÔI'- f DENT1� ·VARGAS

ll�S .circu:�s. polític?s e ad- ��� P;ul0, .�inas Gerais, lácio do Govê�no, estão mar- no Kubtschek no dia 18. to Alegre amanhã. I O presidente da Repúblj�

JJ')11:1st:aüv.os d� pais a con- I aI�a, Go�az, �Iato Gro�- cadas as seguintes datas pa- AC! que tudo indica, a co-
.

ca chegará a esta capital a

iBl'encw: ?OS governadores, so, Santa Catarina e RlO ra chegada dos governado- mitiva mais numerosa é a Os governadores de S.: l� do corrente, às 16,30 no-

que sera 1�.stalada nesta ca- Grande do Sul, sob a presi- res bandeirantes, paranaen- do sr. Lucas Garcez, cujo Catarina, Mato Grosso eras.

�ital: no (lia 20 do corrente, dencia do ar. Getúlio Var- se e mineiro; o ar. Lucas secretário, o sr. Leães Ma- Goiáz ainda n�o fixaram a
t Do Aeroporto Federal, s,

a noIte. gas. Nogueira Garcez chegará a chado, sub-chefe da Casa data de sua VIagem.
.

excia. rumará para o centro

,.,...., .......__-..-..........,,_*_.
-__..............-:; I

da capital, obedecendo o

)
DIRETOR

.. cortejo ao seguinte itinerá-

i Omais antigoDiá- � ) rario : Fal'l'.apos� Ramiro

\ Rubens de •

c1 5 C
• 5

I Barcelos, Cristovão Colom-

i Arruda Ramos
fiO e • atarlna

� bo, Barros Cassal, Indepen-

2
.

.

.. derreia, Caldas Junior, Ria-

� GERENTE Ano XXXIX � chuelo, alcançando, então,
. Dominaos F. ;. a Praça da Matriz, para de-

i .. N. 11.499 �,I. sembarcar. no Palácio do

� de Aquino ''Ji,'':' ç Govérno.

,.;. ".._ _.._ .I" __. .•_ -.-"" _- -_...,....... Está sendo preparada na

presiden te Getúl-io Vargas.
festiva recepção.

Os trabalhadores porto
alegren ses reunirse-ão hoje
à noite, a fim de traçarem
o piano de sua participação
nas homenagens a serem tri
butadas ao chefe do país.
Segundo apuramos ainda,

A greve, que paralisou

I
Zahle, desenvolveu-se

paCi_1
SaIam forme novo govêrno o comércio e a industria in

quase completamente a vi- ficamente até agora, porém até que seja feita uma

"limo,
terromperão suas atividades

da nesta capital e em gran- estão decididos aparente- pesa" na esferas governa- às 15,30 horas do dia 19, a
des cidades como Sídon e mente a não permitir que mentais.

-.

fim de permitir que os seus.
. empregados participem da

Ediçlo
.

de hoje - 8 pags. Florianópolis, Quurta-feha, 17 de Setembro ele 1952 80 CENTAVOS

gações tivessem caráter si

giloso, até o momento não
havia sido revelado ao pú
hlico qualquer pormenor
dos trabalhos da Aeronáu-

limpêsa Total Nos Meios A�ministrativos

'Ilent".
Esta a razão porque, no

Joeal, dos destroços, os pe
-naçQs do avião foram encon

irados tão distantes um dús

mas.

RIO, 16 (V. A.) - Em I Passos, em virtude de deci

reunião, hoje, que durou são do Tribunal . Superior
crês horas, o Supremo 'I'ri- Eleitoral; o qual reconheceu
bunal Federal apreciou os a este paclamentar o direito

embargos opostos pelo sr. de acupar a' cadeira.
Oscar Passos, .deputado do Recorda-se que o sr. Os

PTB, 'COlltra o recurso ex- 'cal' Passos obteve cerca de

hl!&Qlt,diniü:ip" l<'àPJ'eséiltado 3 mil votos, eIl,Q.uapto que o

pelo ;;1'. Hugo Carneiro, per- sr. Hugo C{tl<rÍet�b obteve
tencente ao PSD, ambos do cerca de 700,

Ane. Pelo voto de desem- PeJa lei eleitoral cabia ao

.".........,._ ...,. .........,. .r..-.-.-v recepção..
I O sr. Getúlio Vargas per-

O TEMPO' manecerá no Rio Grande do
. Sul até o dia 21.

Previsão do tempo até às I Seu p.l'ograma. em p'. Ale-
14 hor: i d d' 17 I gre sera o seguinte : dIa 20

,oras o la .
_ _. _

T· _ I ta'vel " jei- pela manha, mauguraçao da
empo ns , "U

E
. -

N
.

I d An'
to a chuvas e trovoadas. ",x�oslçao I aciona

.

e 1-

T tura Em de mais e Produtos Derrvados :
empera Ufa _. -

.

clinio.
ao meio-dia, churrasco na

Ven tos _ Do quadran te
Vila dos Bancários; à tar

de, visita à Vila dos Indus-
triários no Passo da Area,
devendo s, excia. dirigir-se
em seguida para a.sêde do

'.

Sindicafó dós. Çomere iártcs,

w _"-"•••••••••••-...
onde pronunciará importan-
te discnl'so dirigido especi-
almente aos trabalhadores
do- país. A' noite, presidi:rá
a. s�ssãô de instalação dos
trabaihos da Conferência.
dos Governadores. No dia
21 s. excia. l'etornará à ca·

pital da República.
A CHEGADA DO SR.
KUBITSCHEK
BELO -HORIZONTE, 16.

(V. A.) _: Com uma comi
tiva integrada por dez pes
soas, seguirá no dia 18 para.
P. Alegl'é> o governador
Kubitschek, que foi convida
do a participar da reunião
dos governadores, convoca
dos pela comissão Inter-Es
tadual para Estudo d{)s Pro
blemas dos Rios Paraná e

Uruguai.
Farão parte dÇt comitiva

os s1's. Lucas Lopes, .T. C()f
tin, Domincio MUlta, J�
Bawden Teixéira, Cristiano
-Martins, nHl.jor 4�f0l1S0 Lo.
pes e Pedro Pe1'eira Filho.

o s, T. f. RECONHECEU
O direifo do PSD

outros.
As conclusões' a que chc

�.iJ:am as autoridades do
Ministério da Aeronáutica

rejeitando os embargos, o

S1'. Hugo Carneiro teve ga
'lho de causa, voltando, des-
3e modo, a ocupar sua ca

deira de deputado no Palá
cio Tiradentes, que havia

perdido para o S1'. Oscar

S1". Hugo Carneiro. candida
to do PSD, ocupar a cadei
ra como segundo deputado,
apesar do grande número de
\'otos obtidos pelo sr. Oscar

sul, frescos.
'I'ernperaturas - Extre

mas de ontem; Máxima 2(},9.
Mínima 18,1. c

pate, nas 'preliminares, que
manteve a decisão antedaI'

•••" Ii
.

Para -presidentes foi in

dicàdo o sr. BraBiJio Macha

do Neto,

.... ln
I

- Mamãi! O vizinho dis
se .que foi feito D acôr
do,!

- Ent.re a U,D.N. e ()

P.S.D.?
- Não! Entre a U.D.N. e

a U;D.N.!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESra.DO
ADMIN181'RAÇAO

&edaçio e Oficinas, .. rua Censelhetr« Ma"", .. '"
Tel. 1022 - Cx. Postal. 131.

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. OH AQUINO.
Representante. :

Representações A. S. La ra, Ltda.

Rua Senador Dantas, 40 - 6° andu_

T.l.; 22·5924 - Rio de Janeiro.

Reptejor Ltda.

Rua Felir-e de Oliveira,·n. 21 - 1j9.' IHI�.

Te1-: 12·98711 - Silo Paulo.

ASSINATUIlA&

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPECIALISTA

l\1OLÉSTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL
Do Servi ço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulató

rio de Higiene Mental em Florianópolis. Psí quiâtra do Hospital

DItA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E.

·DR. ANTONIO nrs MÚSSI
""

�;:'J.�:.

�;jl
;�,1t
;f;��

,,:
f

HétUcoa

Cirurgia-ClIlllea Geral-Parto.

Serviço completo e eapecializado da. DOENÇAS D. BOBa·

"".AS com modernos método� de diagnóatico. e tratamento.
? .�Li-o.SCOPIA .; BlSTERO - SALPINGOGRAFIA - ••TABO-

.
'

.

LISMO BASAL

"dioterapia. por ondaa eurta.-El"trocoaarutaçio Raio. Ultra

·'j·:�t.ta e Infra Ve'rmelho.

C_'ltltino: Rua Trajano, n. 1, l° andar "dificio elo .ou·

-.'..
lI.r'"e: Dai 9 1. 12 hora. - Dr. II11all.

Da. 15 ã, 18 horal - Dra. 111'1"1.

Re'idlncia Avenida Trol11powlld, 84

Colônia -Sauta'Ana,

Convulsoterupia pelo elet.rochoque e cardlazo l. Insulinoterapia
de Suke l. Me larioterap ia. Psicoterapta.

Consultório Pro·visoriamente á: Rua General: Bíttencourt; 85

Iesquina de Anitu Garibaldí) .

Horário: Das 16 às 17,30 horas
Residência: Rua Bocaiuva, 139.

Na Capital
A.. ••................ Cr$' to1.o ...

••",utte Cr' 90.80.
No lnterter

.A 110 •••. • • • • •• •.....•• crt 1lO6,'.' •

8ell1...tre . . . . . . . . . . . . .. . CII$ : .U6;'"

An6n�ioa .mediantes (.'oilt�áto.
O. originaill, mesmo não publkadi)., m)Q t.".,.

d....olvidoa.
A <Jireçao não se reapo r-sabí liae pelol eOIlUl_

emitido. nOI artieos assinados.

- .... - .. - �._---"'- _._--- -

DR. I. LOBATO FU,HO
Doenc;aa do a)Jllrelt.o realliritórlo
TUBERCUL()SE

RADiOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULIIÔ.&

Cirurgia do Toras

-�J_l,

DR A SANTAELA FormiAdo pela Faculdade Nacional de M.edicina, Tiaio!oltata f • -��__-�-_�-_ .. -.-.------ ..

(Forro.do pela F:culd:de Nacional de .edielsa da Unl..,.l- TiS�ocí�urgião do Hospital �erêu Ramo. ,Dr. ReliA S�cUot... t·I.· da "'.i.VaiIl3I
Curse de e8peclah�.açao pela S N. T. EX-Ul'ter..no e. IIlx·aa.liatnta da V U U "'11 Vi'"...... do Br.,m •

•6cIi�0 por COJleUrlo d. Aa.i.tlncia a Plieopata. iIo rn.trt.to Cirurgia dr Prof. Ugo Pínhetro Guimarães (Rio). ADVOGADO

I Conaultórto i . Rua Felipe SchUlidt n. 118. Roberto W· Schmidt
.....r.l

.. Diàriamente; das 15 às 18 �oras. Heitor Steiner
.J[-interl1o 46 Bospital Pliqni'trleo e IIanfe'mio Jlldlei'rlo da

�pltal Federal. 01 Res.: Rua São Jorg·e n. 30.

I'
SOLICITADORES

Advogacia Comercial, Civil e 'I'rabalhíeta"-interno da Santa Ca.a de .iaerlcórdf. 40 alo le lallelre.
DR. ALVARO DE CARVAI.HOeliniu 1l6diea - Doen&a. Nervo••a.

I
- - ESCRITÓRIO:

c.::oasultórlo: Edificio Amália Neto _ Sala t. Doença. dé CriAnça. I Praça 15 de Novembro n. 23 ]0 andar, sala 4

a-Id&.da: Ru. Bocaiuva, lU.
Co nau lté rro : Rua Trajano s/no Edil. São Jorlla - 1· IIndar: ---�. _._ .._-_

<:eanltu: D•• ir; à. 18 hora.. I
a.la. 14 e 16. DR. ALFREDO CHEREM

Teté/oll.: Raaidêncla.r Rua 8rigadeiro Silva Paes. s/no - 1° andar. (clt,- Cura0 Nacional. de doença. me"taia
.

cara do Ellpauha). tUend'e diàriamente dali .14 hl. em diante, Ix·diretor do H0811ital Coiônia Sant'Ana.OoaanJtól'io: 1.268.

I__ Doençaa nervosa. ementai •._.I�ê�eta.: Ui8&.
DR M' S CAVALC,�NTI• • • .."1 Impotência Sexual.

DR. JOSE BAHÍA S. BrrrENCoURT I .clíDi�a excluaívamente di!! eriançu RlIa Tiradentes n. 9.

I Rua Saldanha Marirrl1o, l�. - Telefone CM.) 718. Consultas das 10 às .19 hor ....

"
DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO FONJií: M. 798.

Clínica Mé4jca _ •.oençal! de criança.
Res. : Rua Santo", Saraiva. 6. - 'atreito.

('fratamento de Bron-quites ell\ adultos e críaneae ).
Conllultório: Vitor Meireles, 18 _- 1° andar.
H.,rário·: Da. 10·,30 às lL3Ó e das 2,30 b a,30 horaa .

I Reaidência.; A",enida Rio Branco, 152 - Fone 1.640.
.- .. -.. �-

I
__�. • .�

Di�lI��;�i:RONA;!. ����;�A I
EapeciaUata do Boepltal

"
Doa 8erv(çot de ClírJlca Infantil da ABIIlltênelÀ MORtelpal • 1108-

.oderna Aparelhagem. pltal 4� "Catldade
Llmpada d. Fenda - gefrator - VertometrG etc. Ralo X. (ra· CLINICA M:ltDICA Di CRIAN'ÇAS • ADUL'l'OS

Jw..rana. da Cabeça) - Retirada de Corpo. '&:xt;-anhol do Pulmio '

.
.

- Alerel. --
• .-.o.f..9. .

,. C.,naàJt�o: Raa Nunes Machado. 7 - ConsultaI da. 1'8 la 12
Receita para' UIO d� Oculoa.· • da. 16 à. 17 horas.
c.::oullltóri& - Vi_conde de Ouro Preú> D. I - (Altoe d. C..a . a..... idí'nd.: Rua ·M:are�bal Guilherme. 6 - "ou: 78&

�... Borilonf;e).

CUD�ea Gual - PKDIATItIA
Rua 11 de Maio, IS - ltajal

rU.RICULT'URA - PEDIATRIA - CLINICA G.ItAL

A'D·VO·G·ADOS·
DR. CLARNO G. GALLETTI

- ADVOGADO -

Itua Vitor Melrellell, 60. - Fone 1.468. - FlorlanõpoUa.

c.::.u.ltórJo e Realdêncla _:.. Rua Buleio Viana a, 7 (LarC41 1.
... •alo) - Plorian6:polil.
••rirt.: 8 li 12 laora. - Diàriam.nta .

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
MÉDICO

DR. RENATO RAMOS DA SILVA
- ADVOOADO

lha Santol Damont, 12. - Apt. oi.

---_._--�-�

DR. JOSÉ MEDEIROS VIE1RA
- A.VOGADO-

.

C.lu PoetaI 150 - ltajaí - Slnta Catariu

DR. THEODOCIO l\IlGUEL _L\THERINO

I-ADVOGADO
-

Rua Trajano n. 12, 10 endar. lIal. o, t - Edifício 81. J.,..
(Ellcr.. Dr. Waldir Bn8ch).

Telefon. - 1.140.

DR. NEWTON D'AVILA
Ausente até princípi·o de Outu

bro, fazenda curso de aperfei
çoamento de cirúrgíca. no Rio

de Janeiro.

...hlinda - Felipe Schmidt, 101. - Tel. l�t!O.
-----------------,_ ... __ o

DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGIA TRIJUJfATOLOGU

Ortopedia
Ce.lolt6rio: 1040 Pinto, 18.

Dal 11 li 17 diAriamente.
lI.nol aoa Sábado•.

•••• : Bocaiun 111.

"OD� :II. n•.

tcarmacias
de PlantãoNavio-motor "Carl HOBpc�e"

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FI_ORIANóPOLlS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajai e Santos, sendo neste último apenas

para o movi.mento de pass�geiros,.
PRóXIMAS SAmAS:

Da. ROLDÃO CONSONI
Oru". Geral - Alta"'Clrurda - Moléatlas 4. 8eilJaoru

- Cirar.ia tlOI TIl_or.. -
.... D8 ·"aÚJaad.,.cts ')[édi�iDa 4a Únlv.;.iii.ada d. 8io Pal1l0.

"
a.-Attall't1lnte d. Clrut'i6 dOI Pro!�••ore� Alipio Correia

Neto 4 S,.lla .atoa.
Olrur.a. W' e.tomago, ve.ieula a vi.. bililT... iate.tiuo. del

....... crollO. tiroide. rins, próstata, bexi,a. 6tero. ovário•• trom
.... Vaficoul., bidroeele, varizea • lIél'ni••

c-.alta.: Da. I "'Ii hQraa, rua r.Jipe Schmidt. 11 (.obrado).
- Te!efoD': 1.6lt8.

_.- .�

a..hJt.da: Avenida TrGmpo",.k1. 'f :.- Tll.f!)n. 1.'1G',

MJ1iS DE SETEMBRO

13 Sábado. - Fa.rmácia
CatarinE!llSe - Rua Tl'aja-
110.

14 Domingo. - Farmácia
Catarinense - Rua Traja
no.

.

20 Sábado - Farmácia
Noturna, - .Rua Trajano. ,- ,'''-

21 Domingo - Farmácia.
NotUfJla - Rua Trajano.
27 Sábado. ,- Farmâcia.

Esperança - Rua Conse.
lheiro. . Mafra.
28 Do.mingo -,-. li'armácia.

;, Espemn·ça. _;_ Rú�
.

Conse
lheiro. Maüa.

VOLTA
do �IO .

de SANtOS
2'l/Setembro. 25/Setembro
7/0utubro. 8/0utubro.

1.9jOutubro 20/0utubro.
3jJ'Ou'utbro lO/Nuvembro.
12/No-vembro 13/Novembro.
24/No"'embro 25/Novembro
7./Dezembro S/Dezembro.
19./Dezembro 20/Dezemhro

às 24 horas das datas índicacjas.

I D A
d'e FPOLIS. de IrAJAJ
17/Setembro .. 19./Setembro.
30/Setembro 2/01l·tubro

12/0utubro 14/0utubro.
24/,Outubro 26/0utubro

5./Novembro 7/Novembro
17/Nóv.embl'o 19-jNo\'embro.
30/N-O\o'emhro 2jDezembro
12/Dezembro 14/Dezembro
() horálÍo de Fiorianõpolis será

DIt MARIO WENDllAUSEN
t ClIni�a lIlétlil."& de adnlt4lÍ! e c:tt.nçae

.' ,.C.••óJt6rJo
- Ru.a J'oio Pinto. 10 - Tel.· •• 7U.

Co••alta: Da... ali 6 boraa.

�Iflh.da: .RlIa· .Iate..e. Júnior, 41l. Te). SUo

DR.' TOLENTINO DE CARVALHO
Aper�dçoallttlDto em parto Alegre e BUeftoe A1r..

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
Con•• ltório - Joio Pinto, 18 - 1· allda,.

, Diàriamente daa 15' .1 18 hora.

o serviço no.tqlJJo'-será

I
efetuado pelas Fàrmácias
Santo Antônio, Mo.derna e

I
Noturna, situadas às. ruas

.João Pinto e Trajano n. rT.

Para mais informações dirijam-se à

EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
. Rua D.eodoro - Cáixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212,

Sabão

'7irgem Especialidade
da . Via. WETZEL INDUSTRIAL--JoiovUle. (marca reglstr3tt'iI')

Tllrna a roupa branquissima
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, ,Quarta-feira, 17 de Setembro de J9li! 3 '

.. J,
----�----------------------------------------------

o lISTADO

Vida Social o �!!!!!�,!e !J!�!�!!j�d�·'�� ll!' 1�!��1 o�!_lq"�,.�!!���!i�no,lCil�:zDiaril
Faz anos, hoje, a exma. �ulo 19, e o romance, relegado a um plano inf'ericr pejo NAJ, instituicão mantida e passados. "

.:;ra. d. Benta
Vieira dos San- zlasaicismo, mal acabava de adquirir fÚl'OR de cidade na dir igidn pel�s industriais, O Tribunal Federal de As � d 7,4;�;h

tOd, esposa ?O S1'. Lauro da .íteratura. Era natural que aqui o preconceito contra o através do seu orgão máxi- Recursos, ao apreciar, ago- ,

(A sessao as , .s. Se-

,Silva Santos, oficial adua- zênero ainda pesasse muito. mo, a Confederação Na- ra, os embargos oferecidos ra sorteado um premio no

Jieil'o da Iv1esa de Rendas' em Melho» compreenderemos a questão se atentarmos cíonal da Industriá vem de f pelo Tribunal de CORtas, de- valor de �r$ 50�,oo).
-

lta.iaí. para o divórcio que havia entre as letras e a dignidade obter, após longos debates f cidiu plenamente a questão. .D.ma :It� simplesmente

vIAJ.�N:':ES... .' das funções públicas, "" Bras�l Imperial de 1850. Se s�b n�sesferas .iuridi�a:'l _supe:- .

O _SENAI, <?omo 'se�sa?e, cat,lrante );( BY _ Ann
..}{)��. JOiSe Vltonno/e �l.�a rs arcadas da Acad�m:a de ,Sao P�ulo todo mundo �az�a\ riores, a plena dMll1�ça? .de dispõe de ,orgãos, pro�rlos Bymg CRúS '

uwgoll, ontem, 'l,a aérea, �'erSQS e- procurava imitar t3yron, e certo que a maiorra sua personalidade juridica para exercer a função flsca- BL TT

do Rio de Janeiro, acompa- dos estudaritea eil�aráva essa fase Iiterárta, como transí- como entidade de caráter lizadora do emprego de suas em:

Ilhado '.�ie 'süa. ;xn;a. �s���à: t?I'1a. ,'fel'minado o cur�o, l'ec�b.ido � cannGo, de bacharel, privado.
, :t verbas e para organizar O BOM VELHINHO

.1, ,Mana Dalila ue ,AraUJO traçado .o plano de urna- carreira asocendenM na magís- seus orçamentos. Esses OY- No programa: O Esporte

l;ifuá,e dê sua cunhada srta. tratura e na polítíca, ui'gia deixar 'a literaiura de lado" Essa definição já há mui: gãos compreendem' Conse- na Tela. Nac,

Amélia Leite de-Araújo, ,0' JU pelo menos cultiva-la com 'certa cautela, estabelecen- to esperada, corno uníca que lhos Regionais e um Conse- Preços: 7,00 - 3,50

noSW pr-ezado colega-de"im�· .lo sempre uma separação nítida entre o literato. poeta cabia no caso em foco, COl1- lho Regional da instituição, Censura Livre.

",rensa Jornalista José Vito- -,e o magistrado, o Pàtl&ri1entar, o hÓhre'm sério. A boemia ferida, 'agora, pelo egregio este último presídído pelo ROn

�'iÍlO de Lima, Secretário .do estudantil, as estravagâncías byl'oneanas, terminavam ;Tdbunal Fed:e:ral de Recur-. presidente da Confederação Ás '1,45hs.
;comité de Imprensa do Se- no dia da formatura. E os que desejavam vencer na vi- sos, vem por termo a uma Nacional de Industria como 1) Anselmo DUARTE

fl'tdo Federal e Diretor do da pública, corno um Francisco Otaviano, um Cardoso controvertida questão há, encargo natural,. i
OSCARITO -Grande OTIt�-

Bnreau dos Jornais do In. de 'Mene7.es, procuravam logo romper com o passado aCR- tempos levantada pelo 'I'rí- Os Conselhos Regionais LO

'redor. dêrnico, assumindo atitudes sízudas e burguesas. Um bunal de Contas da Uniãcc . funcionam, nos Estados, em:

O ilustre confrade vem a Bernardo Guimarães, insistindo em conservar fidelidade E' esta assim, a terceira I junto dos Departamentos O CAÇULA DO BARULHO

Santa Catarina a, convite do à. boemia antiga, .era demitido do cargo de juiz munici- vez que o SENAI vê mantí- t Regionais do SENAI e são 2) Ida LUPINO -- Ho

sr. Governador do Estado e, pal em Catalão, e jamais .conseguirja situação social de do o seu ponto de vista 'de I integrados por alguns re-
ward DUFF - Stephen Me

nessa opol'fllXUd{l,de" percor- relêvo. Em 1883, "ainda vemos Raimundo, Corrêa, premo- 301' uma instituição partícu- 'presentantes da própria in- NELLY

l'erá a zona carbonífera, re· to!' em São João da. Barra, todo alarmado, quando o che- lar, custeada pelos próprios ' dustria local e de represen-
em:

, d d 'I ENTRE O AMOR E A
�llizan9.o u a mesa .re 011 a fe político da localldade, chama-o reservadamente" para industriais e dirigida atra- tantes especiais do Ministé-

,

1 MORTE
na Laguna; a q�a compare?

J
dizer-lhe em tom so.turno = - "Doutor, andam assoalhan- vés dos seus orgãos, sindí- i rio do Trabalho e do Minis-

.cerão os prefeitos dos mu- do por ai que o .senhor é poeta... Mas eu não acredi- cais da classe patronal. J tério da Educação e Saúde. No prog.: Filme Jornal.

Jl!cipios sulinos. Também tei , .. São as más línguas... Com esta decisão, fica Na esfera federal com se-
Nac,

f, f
- Preces: 6,20 - 3,50

ne,;sa cidade, ara con eren- Ora, a glória literária em si mesma não oferecia mantida a forma pela qual melhante composição, fun- "

-cia, versando assuntos da nenhuma vantagem econômíca nesse Brasil remoto. An- o SENAl vem governando ciona o Conselho Nacional Imp, até 14 anos.

. , ODEON
�l�ualidade e que ínteressará tes de tudo, era prefoÍso viver, e (lS que, á semelhança de sua vida financeira, desde do SENAI.
sos mineradores catarinen. Manoel Antônio de Almeida e de Alencar, faziam um ..::.e ,

;ses, curso superior, - o primeiro, médico, o segundo, bacha- CALDEIREIROS
Nesta Capital, no próximo, rel -- tinham motivos para aspirar altas posições. Daí eRAVADORES

di:" 20 do corrente, o Jorna- a necessidade de separar a literatura da vida civil, pl'in
]:9Üt Vitorino de Lima ateu- cipàlmente quando se tratava de gêneros menos nobres,
<t:"rá convite do Curso de como o romance.

Expansão Cultural, reali- Por certo, as aspirações literárias de um Alencar
..

:Z1.:iQO conferência no Clube ,seriam bem grandes; mas no momento em que ele se es-

.-T'üze de Agôsto,. tava iniciando na advocacia, visava uma cadeira no Par-
,,�lte-ontem, foi homella- iamcnto, e quiçá, o poder a cautela impunha o anonima-

:f-2ado, em Palácio, com um to, mesmo para um "best-seller" como o "Guaraní". ASSEMBLÉIA GERAI� EX-

j,',ntar hrlimo, que lhe ofe- Mais tarde, vamos ver os remoques por ele sofridos,
' 'l'RAORDINARIA

6.;eu e à exma. esposa e no Parlamento, pelo fato de ser um narrador d,e histó- São convidados os senhores

·.cunhada, o sr. Governador da. E em 1870, quando abandonando a Câmara, o escri- acionistas desta sociedade a

rineu Bornhausen e exma. cor declara que da impl'eJlsa havia saído para a vida po- compareceram a assebléia

senhora d. Marieta Konder lítica, o padre João Manoel, já então republicano exalta- geral extraordinária, a rea-

"Bornhausen. do, replica no "(�uinze de Julho" (15-1-870): "De que lizar-se no dia 22 de Setem- se social.
"O ESTADO agradecB"a:-vi- imprenea? A ImpreJlia do anônimo, do romance, da comé- bro do corrente ano, às 16

sita que, em companhia do dia, nunca deu direito a um assento nos Conselhos da' lrorãs no edifio.i� da admi- Florianópolis, 10 de Se-

. Jor11. Zedar Perfeito da Sil- Coroa. O romancista, o dramaturgo, vivem da imagina- nistal'ção geral desta soêie- tembro de 1952

, -va, nos distinguiu o confra- ,;ão, de sonhps, de ilusões, de cismas, de êxtases, de fic- dade afim de deliberaram Dr. J. D. Ferreil'a Lima,
t em:

de Vitorino Lima, ontem, çóes; o estadista deve inspirar-se no estudo; n08 conse- sobre a seguinte. r Diretor-presidente
E' PROIBIDO AMAR

:i�:����::-g:�f::��r:::::: �:::����'���:����a::E���::;::��:�a�:��oa��v;;;d�����: �f:-"a'-'-"-u'-"'r·--a"""'d--e·-"'C""'-:'I"·m·We""-n�t'--o�'�eMisSa dai!;::;:8,i:a:�o::oo
Via aérea, viajará, hoje, quacla às suas condições intelectuais, também ° antago- IMPERIO

·':om destino a Pôrto Alegre; 'lismo entre a litel'atunl e a vida civil começa a dimi- CELESTE ARANTES RIBAS e AMILCAR ARAN-

'.o sr. CeI. Juan Ganzo Fer- ollit. Bilac, Artur e Aluisio Azevedo, Guimarães Passos TES RIBA.s, profundamente aba'Jados com o falecimento Às 7,45hs.
O HOMEM DE BRONZE

"J1andes, 'Diretor-Presidente � tantos outros da geração naturalista e parnasiana, já do seu mui querido espôso e pai, - JOSÉ DE PAULA
. ........,.,."..._.._.,._. _

ria Companhia Telefônica '1ão visam, como os românticos - sizudos bachareis em RIBAS, ocorri_do a 14 do corrente, vêm, penhorada e cor,

'Catarínense. ii:ceito --- o êxito social. Não fazem, em geral, um'curso :Iialmente, externar, pot" êste meio, os seus mui sinceros

'S.r. lrineu Francisco JuUel ;uperiol'. Querem, antes de tudo, vencei, lHtS letras, por- _lgrRdecimentos aos distintos e compet�ntes médicos -

Encontra-se nesta Capi- que, bem ou mal, o jornalismo e a literatura lhes pl'opor- Drs. Antônio Dib lVIussi e Djalma Moellmann pelos-e!i� Por motivo de viagem uma

.::tal, o sr. lrineu Francisco �ionam recursos para não morrerem de fomp. I'orços inauditos que. empregaram para salval' o seu ente tiaJa de jantar.
�Juttel, esforçado Agente de E apesai' disso, o pseudônimos continuam a pl'olife- qUe"rido ou para minol'ar-lhe os 8ofrimentos. Agradecem, Ver e tratar a Av. Rio

'bJstatística em Itupol'anga. :ar nas colunas cios jornais. Sim; mas agora por um 1110- :mtrossim, às a.bnegadas Irmãs da Divina Providência, a' 'Brane'o, 61.

Agradecendo-lhe a visita dvo bem diverso daquele que OR determinava anterior- 3erviço do Hospital de Caridade, e da Casa de Saúde São �--_..........._�

.que fez a O ESTADO, à tar- nente. E' que, obrigados a eserever em várias folhas, ao 3ebastião, as maneiras atenciosas e dedicadas com que Partic ipaça-O'rle de ontem, desejamos-lhe llesm.o tempo - já que só assim podem reunir um orde- trataram o enfermo nas diversas vezes em que ó mesmo
l\fURILO RODRIGUES E

-idiz estada nesta Capital. lado aceitável - tinam os escritores de- mascarar a pel'- -;e rec.olhelr a apartamentos daqueles conceituados noso-
SENHORA

Dr. Celso Ramos Filho 'onalidade, afiro de evitar os possiveis inconvenientes ·ômio�.

Seguiu, ontem, via aérea, lessa atuação simu.ltânea. Os pseudônimos permitiram- Estendem ainda a suá gratidão às numerosas pes-
cam destino à Capital Fede- ,nes até certas .mistificações literárias, que lhes l'ever� ;Ô!l.S que, por ocasião do desenlace, acorreram a sua re

:ral, o sr. dr. Celso Ramos :'iam em proveito financeiro. Para ganhar dinheiro, Alui- sidência, apresentando confortadores pêsames ou aos que'

F'ilho, engenheiro civil, que lio de Azevedo, naturalista convicto, escreve, sob o pseu- ) fizeram por cartões ou telegramas, assim como aos que

'.!la Capital do Pais trata-rã dônimo de Victor Leal, o romance folhetim, "O Esquele- 'lcompanhal'am os restos mortais à campa, inclusive as

·'de interêsses ligados à fir- to", e como golpe s�llsaeionalista, antmcia-o pela im- irmandades e associações religiosas que compareceram

ma que dirige 'nesta Capital. �)I'enga, com um ataque violento ao naturalismo. incorporadas ou representadas. Aproveitando o ensejo
Hoje, 03 pseudônimos já não são frequentes. Não convidam a tôdàs pessôas amigas ou relacionadas para

há mais os motivos de outl'óra para justifica-los. E al- A.ssistirem à missa de 70 dia que I)1andam celebrar na, VENDE-SE um terreno

'Suns escritores dos que os têm adotado, terminaram por

I
Catedral Metropolitana, sábado, 19 do corrente, às sete

esta pitoresca inconherencia: colocando por baixo do horas, no a'ltar de Nossa Senhora de Lourdes, por cujo

�S�:tdÔl�.i::.�� pl.·ecisamente aquilo JU� e�!e J?1"ocura ocuI. :ompul':cif!lento i?�ensificam os seus sentimentos de
n (),

" 'i�,(!U1Cla ;,'acw!l;t} ,. iln01TeaOura 1<l'a.hdao.
_.

-

--------------------------------------------�-------

AVENTURAS

Precisa-se no Estaleiro Arataca '

em:

VOCAÇÃO PROIBIDA
2) Anselmo DUARTE -

, OSCARITO - Gl'ànde OTE.
LO

o Corpo de Bombeiros a·

'tendeu, à meia noite de an

\l.�-ontem, chamadoaque lhe

<rlirigiu o sr. Arê l\lallnébacli,
!'('sidente à rua �Felipe Seh
lInidt.
R' que estava ardendo em

·ehãiuas uma pequena casa

de madeira, aos fuudos de
sua residência. àquela rua,
com 24 metros quadrados.
ús bombeiros eonse«uiram
salvar grande parte de uten.
&ilios e da casa.

,A causa, segundo presu
'�ne I} Comandallte Manne·

, -hack teria sido ('-gtii}-t:1l'

<"'!,'.1i�.o, na instalaçátl�_

DO • • •

Ordem do dia

Às 7,3;4hs.
1) June HAVER - Gor

dOll Me RAE - G,ene NEL
SON

TraDspo:rles ,Aé_eos
CatarlnenSe S.A.

10 - Eleição da Diretoria
20 - Modificação dos es

tatutos
30 - Assuntos de interes-

em:

O CAÇULA DO BARULHO
No prog.: Cinelandia .Tor

naI. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

IMPERIAL
Às 7,45hs.

E o sucesso cOlltinuB. \
Lal1a TURNER - Ezjo

PINZA � �arry SULLI
VAN

Vende-se

partiCipam aos paren

tes e amigos o nascimento
de sua primogênita BER

h'ARDETE; ocorrido em

16·9-52.

Vende�se
ii A d·l-ncen 10

na Rua Germano Wendhau

�en, medindo 12x26.
Tratar na Rua Vitor lVIei

relles 28 das 14 às 16,30hs.
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"O ESTADO"
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eai·u·o último invicto
ultima rodada do turno

À honra de abater o Hercilíe Luz coube ao Iris.-Veo-
-,

be'lQ Ccleeial, Treze de Maio e 'Amérlca_
A classílicação.�Próxima redada.

Está encenado -o turno do Ailton e Baião; Egídio, An i
Campeonato da Segunda' bal e 'Cuca; ZÓ, .Paulinho,
Divisão (Amadores)':' : Santiago, Barata e Nado.
Boas e más as partidas; POSTAL _ Benito, Pé de

ef'etuadas. As surpresas fo- Ferro e Pedro; Agnaldo A
ram em grande número. I maurf e Felipinho; Alcino,
A maior goleada sofreu-a 'Êetinho, Ciróca, - Delamar e

o Bangú frente ao Colegial Adércio. .

por 10 x 1. I Juiz: Waldir Mafra, com

Na última rodada as sur-: atuação regular. '

pr esas foram duas: a golea- 'Tomba o último invicto
da sofrida pelo Campeão doo A segunda partida da tar
aDI) passado diante do Co- de de sábado reuniu no gra

legial por 7 a O �e a queda 'mado os conjuntos do Iris
do líder in vida fren te ao e Hercilio 'Luz. Este, o me-

Iris por 3 a 1. ( lhor confronto da rodada,
Treze de Mai e América tendo ri equipe rubro-negra

foram os outro tl'lis vito- realizado o seu melhor jogo
/ iiosos. Mesmo derrotado, O no certame.
Hercilio Luz mantem-se no Os hercilístas deram tu-

primeiro posto, com um pau do pela vitória, m8.S esta
t(1 de diferenca sobre o es- saiu favorável á turma dé
quad rão do XIII. ! Moreto por três tentos a

Fragorosamente vencido o um, marcados por Prats,
Campeão de 51

•

l Moreto e Ca limério, tendo
O encontro inicial daúlti- 'Basínho feito o ponto de

ma rodada teve como de-' honra do líder, aliás o pri
rladiantes os conjuntos do mciro do encontro.
(oIegial e Postal Telegráfi- Com boa atuação f'urrcio
(·U. Peleja f ác il .para DS ra- nou no apito o sr, José Sil
Fazes do Colégio Catarinen- va e os quadros atuaram
se que encontraram o qua-' 'obedecendo às formações
dro do campeão de 51 e do abaixo:

,

";nitiul11" de 52 completa- IRIS � Tél'cio, Lili e

mente desorgal1izado. Ney; Osni; Rosinha e More-
Sete tentos contra ue- to; Guedes, Renê, Calimé

nhum o resultado final, seu- rio, PlatR e Mário.
do marcadores: ZÓ (2), Na- H. LUZ _ Paté, Waldir I
do, Santiago, Barata, Pauli- e Gerson; Durval, Aujor e

1'ho e Ànibal. 10 tempo: 3xO. Waldir II; Aço, Basinho, CAMPEONATO PAULIS.As eqúipes atuaram assim Valmor, Odilon e Bugio. TAorganizadas: Renda da tarde de sába-
COLEGIAL Collaço, do: Cr$ 184,00. I Resultados de Sábado

, domingo.
------------------------- Corintians 7 x Nacional I

Palmeiras 2 x XV de No-
vembro 2'

O
Portuguesa de Desporto.;; I1 x Santos 1
Guarani 3 x Portug'uesa 2

, Santista 1
categorias maseulina e fe- XV de Kovembro (Jaú; 2
minina. x Radium 1
Há possibilidades de que Jabaquara 2 x JuventLis O w_...._•.-.-..... ......."_..................,..

em Joinville, séde desta- com, Ponte P,reta 2 x Ipinm-
petição'-parcial, compareçam ga 1
ainda o Palmeiras e a So- São Paulo 5 x Comel'eial
cieclade Ginástica, esta últi- 2
ma campeão de atletismo
feminino em 1949.
A FAC, segundo informes

que tivemos, designará o

M:ajos Costa Lino para seu

delegado em Joinville, de-
vendo funcionar eomo ár-
bitro geral das prova�.

CA;\IPEONATO PARANA.

ENSEAs delegações deverão
partir sábado pela manhã, Continuou o certame pa
devendo as provas terem an- ranaense. tendo o Palestra
damento 110 domingó, eom o Itália eonsel'vado a lidet'an
regresso dos atlétas, dom in- ça ao derrotar a A.A. Gam- I

go á noite. bal'aense por 1 x O, tento
A terceira parte deste ce!'- , obtido pelo catarinense Bas

tame realizar-se-á no dia 12 tinhoso
ele Outubro em nossa capi
tal, onde deverão ser entre
gues as medalhas e o ri

quíssimo troféu' instituido
pela edilidade blumenallen-

ceram

CJas� ificação atu31 dos can
didatos ao Troféu Blumenau
No dia 21 do conente rea

",ar-se-á, em Joinville a se

gunda série de proVas do
certame que leva nome da
cidade do Vale do Itajaí, ho
menagem dos desportistas á
comuna que lidera o espor
te-base em Santa Catarina,
Na la série realizada em

Blumenau, com o compare
cimento das autorid�des pú
blicas de maior desta,que, as
asociações de Blumenau cón

firmaram o prestígio de que

goza o atletismo naquele
rincão cata1'inense.
A classificação dos elu

bes participantes acusava o

seguinte resultado:
G. E. Olímpico _ 81 pon

tos
G. E. _ Duque de Caxias

76 pontos
C. Atlético Catarinense

55 pontos
Caravana do Ar E. C. 32

pontos
Todos o;:; três primeiros,

como se -vê, concorrem 11a3, :;!c.

na
E1ces das comemorações do
IZ· aniversario da A. I� B. Verd.e

Conforme estava previsto no programa elaborado,
teve lugar dia 21 de agosto, a disputa do Torneio 111te1'
Clubes de Basquetebol, em regoaijo pela passagem do
13° aniversário da Associação Atlética Barri-ga V&lede.

Os jogos transcorreram num ambiente de entuaiasme
e -desport ividade, e tiveram os seguintes resultados:

1° JOGO _ Lira, 'I'en is Clube xClube 'Doze de Ag'os
to _ Vencedor: Lira 'I'en is Clube pelo escore de 14x12.

Part.ída equilibrada, com bons lances pe, darte a par-.
te, tendo a la.' face terminado com o resultado de 10 a 8

pró Lira. A 2a. fase prosseguiu 'com jogadas técnicas
mais pobres, terminando com o resultado d-€ 14 para'o
Lira e 12 para o Clube Doze.

Mais uma vitória do XIII Juiz: Lebetinha, com
Quadros _ Do Lira: Helio Lange, Edson Hogel, Os-

Domingo.spela manhã, ti- atuação aceitável,
mau Boabaid;-Fausto--Bofelbo, A.êâr'i 'Pàcheco, João Ifu-

veram lugar os dois restan- Os quadros formaram as-
tista. -Lenio Machado e Ron'ald Oliveira.

,

tes prélios do turno. sim: 'Do Doze de Agosto _ Valmor Marcelino, Vitor Car-
No primeiro, cotejou o AMÉRICA, - Rubinho, doso, .Roseno Vasconcelos, Elito Moritz, Arasmo Spoga-'I'reze de Maio co ma equipe Nézinho e Vitor, Armando, nitz, Vilson Canis, Adgard Lopes e Gilberto Pereira.

do Barigú, conseguindo en- 'Prilha e Jacaré; Odilon, '20 JOGO _ Clube Atlético Catarínen se x Taubaté
via!' meia dúzia de bolas às Lua, Dedêeo, Nóca e Par-

Clube _ Vencedor o C. A. Catarinense por. W. O. (não>
rêdes banguenses. dal. comparecimento' do Taubaté).Marcaram os tentos: Gue- FLAMENGO _ Mazona, Quadro do Atlético _ 'I'en , Mesquita,' Oliveira, Bo-
des (2), Hélio II (2,l, Cabe- I Ventura e A'lvaro; Japo- bis, Paulo, Melo e Siqueira.lo e Amaul'í., nês, Sadi e Jair; Beta, Wal- 30 JOGO _ Clube Atlético Catarinense x Caravana
Regular atuação do Juiz

I
mor e Osni (9jogadores). do Ar Esporte Clube. Vencedor: Caravana do AI' do 21

Mário Abreu.

I Renda: Cr$ lGO,oo. x 20 Partida muito movimen tada, que fez vibrar a re-
As ecuines foram estas: Classificação , gular assistência presente, pelo seu quil ibrio desde o iní-

Treze d� i1aio com a equipe, 10 lugar _ Hercí lio Luz, cio dos primeiros lances.
TREZE _ Clímaco, Nata-

'
com 2 p.p. O quadro bi-campeão, sub-eatimando o adversário,lino e Luiz; Plínio, Botelho I 20 lugar - Treze de Maio não colocará em campo o quadro titular, .mas, nâo demo-,

e Osn
í

; I1élio II, Amàurí, com 3 p.p. rou a ver ° êrro em q ne incidira, sendo obrigado diante
Guedes, Cabelo c Hélio L 30 lugar _ Colegial, com do placard que cada vez lhe era mais desfavorável, a
BANGü --'- Valter, Ar io- 4 p.p. chamar todos os titulares. Na primeira parte (10 minu-

va ldo e Delcir ;: Fernandes, 40 lugar _ Iris e Postal, tos) vencia o Atlético por 10 a 7. Na segunda fase o Ca
Cidade e Benjamin, Olívio, com 8 p.p. ravana começou a: pressionar mais, impondo maior velo-
Pinto, Wils011, Tito e Mau- 50 lugar - América, com cidade aos seus contra-ataques, conseguindo empatar.i'ínki. 9 p.p. a partida n o tumo regulamentar, sendo obr-igada a pror-"Continua com a "lanterna" 60 lugar '_ Bangú, com rogação, A peleja continua com o mesmo entusiasmo e o

o Flamengo 10 p-p. marcador ripvamente se igualava ao fim dós cinco mínu-
Finalizou o turno o prél ío 70 lugar Elameugo, tos: 20 a 20.' Nova prorrogação, da qual, aproveitando-seAmérica x Flamengo. O ru- com 12 p.p. da falta ,de perrcia nos lances livres da turna atletica-

bro-negro inferioriza do nu- Próxima rodada na, conseguio o Caravana venc-Io. pelo escore de 21 a 20_
méricamente não conseguiu A primeira rodada do re- Quadros _ Do Caravana do Ar - Conrado, Borba,devolver a "lanterninha" ao

I tl1-rI�O é a seguin!e.: I "I'homé, Aurélio, Alt in io, Carpes; Paulo, Moracy, Ney.
sen opositor que venceu por Sabado _ Amenca x Pos Patt e Gouvêia.
'4 a 1, golos c0l'l:quistac1os' tal e Iris x Bangú. I Do Atlético _ Mesquita, Oliveirá, Dobis, Paulo,
por Odilon (2), Dedéeo, Nó- ! 'Domingo' _ Flamengo x Melo e Siquiera.
ca e Beta, êste para o Fla- Postal Telegráfieo e Herci- 40 JOGO � Ubiratan -Esporte Clube x Lira Tenis
mengo. lio Luz x Treze de Maio. Clube _ Veneedor: Ubiratan por 28 x 14.

'Partida fraca. Não teve o desfecho que se esperava
em viRta do descala,bro do quadro da Colina. O Ubiratan
jogou melhor, entendendo-se muito bem seus defenso
res, cujos arremêssos eram feitos com precissão. Já- me

primeira fase vencia folgadamente o Ubiratan Dor 15 a 8.
Quaàl:os - Do Ubiratan: Nilton, :Meira: E'rico,

Brognoili, Hen;ílir" Edga r.
Do Lira _ Fausto, Lenio, Erasmo, Ronald, Batista,

Bal'bato.
5° JOGO -,- Caravana do Ar Esporte Clube x \]bira

Madureira 1 x Olaria 1 'tan Esporte Clube. Vencedor: Caravana do Ar, por 41 a31.

Bangú G 'x São Cri:3tóvào I ' A última parLida, que reunia os dois quadros que
,

'I demonstrara,!11 melhor apresentaçã? .durante () reh�rn� do
Bonsllcesso 1 x Canto do campeonato, correu bastante eqUlll'brada nos p1'l1ne1r05

Rio 1. minutos. Porém, sendo Hercílio punid() logo de início com.

três faltas pessoais, o quadro ressentiu-se {]€ sua ausên
cia, declinando sua produção, tendo o Caravana,se avan

tajado no placard.
No tempo complementar o Ubiratan esboçou' uma

reaçi'ío que o colocou a poucos pontos do Caravana.
ReucioIlr.rum poi'ém os comandados de Ca.rpes, com'

n--:aior número de reservas e com mais visão nos lances,
para se imp6r ao seu leal antagonista pelo escore de
U a 31. Este jogo teve a duração J1orma1., ,

Quadros _ Do Carav;m�1 do Ar: Carpes, P1:;1tt, :\10-
['acy, Aurélio, Thomé, Gouvéia e Conrado.,

Do Ubiratan: Nilton, Meira, E'rico; Brognolli, "Her
dI ia, Cantidio e Servia.

Notieiário fornecido pelo Departamento ,de Propa
�'anda, e HistÓl'ia" da A.A. Barriga Verde.

CAMPEONATO CARIOCA
O Campeonato Carioca de

futebol prosseguiu eom a 1'0-
e

dada número cinco, cujos
resultados fora'm €stes:

Flamengo 3 x Botafogo 2
Fluminense 2 x América

'CASA
VENDE-SE à rua Cris-

Hoje: jogarão XV de No- pim Mira, 61 por prêço de
yembro de Piracicaba x Qcasião, 'uma residência de
POl1te Preta e Jabaquanl x material, e0111 dois quartos,
Coríntians.

I
salas de jantar e visita, eo·

pa. casinha, depósito aoi"

fundos e terren-O.
Tratar nesta redação, das

14 às 17 horas. Preço do

prédio _ Cl'S 150.000,00.

O Coritiba, campeão pa
ranaense de 51 derrotou o

Ferroviário por 4 x 1. no

embate pela vice-liderança
ao lado da Esportiva JaCR
rezinho e do Monte Alegre.

COMIRA CASPA'l.QUEDA DOS tA·

BELOS E DEMAIS f,
1

AFECCOES DO '

COURO CABELUDO. I
. " -."'l1lI'•
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;Os 'EE. UU. darão firmes
garan.ias à Espanha

'WASHINGTON, 15 (U.
1:1:'.) -- Círculos bem infor
.rnados disseram que o De

!partamento, de Estado dOR
']�stad.os ,Unidos e11 tregou ao

g\)verno ela Espanha um me

'morando em que 'manifesta,
a dispoaiçâo dos Estados
Unidos de darem à Espanha
ii;Tf!.€S garantias para a sua

-dcf'esa, o que facilitaria a

conclusão do proposto acôr
-do sêbre as bases aéreas e

-navais.
'Disseram os informantes

:rqil€ tais garantias é um dos

Jl)()ntos mais importantes pa
Ta a Espanha, que vinha in
.s istindo ante os Estados U
.n idos, por considera r natu-

ral que, no caso de uma

coúflagração, as bases es

panhelas ficariam expostas
a ataques armados.

Acrescentaram referidas
fontes que as garantias de
segurança incluiria a parti
cipação do exército e da
fôrça aérea norte-america
nos, juntamente com as fôr

ças espanholas, na defesa
dos Pirineus, no caso dê um

suposto agressor derrubar
as defesas dos países meni...
bros do Pacto do Atlan tíco
Norte na Europa Ocidental,
pondo, assim, em perigo a

segurança das bases na Es
panha, as. quais serão utili
zadas conjuntamente.

RENDE MUITO MAIS 1
Kolynos é �conômico
porque' é um dentifrício
concentrado que rende
muito mais Um centí
metro de Kolynos na

cscôva sêca basta para
obter espuma abundante
que combate as cáries
e perfuma o hálito.

EDITAL
o. Sr. Ten. CeI. Cmt. do

AClrUrgla�eDt!rá LIR-A TEMIS CLUBE,Te�egramas
separarOSlrDlBOS: '.1' "�I$li�I.I.�'..., relidos
SI

'

, ';SAHAlJU VIA 20 ..:._ MAGISTRAL SOIUÉE DA PRIMA- ':Relação de telegramas-
8118868 VERA ESPECIAL ORNAMENTAÇÃO GRANDE retidos na Estação $éde, no
CHICAGO., 15 (U, P.) - REUNIÃO DANÇANTE - ELEIÇÃO DA RAINHA per iodo de 8 a 15, do corren-

o. "Jornal da 'Associação APRESENTAÇÃO INEDITA DO GRANDE VIRTUOSE! te:,
'

,

Méd i c a Norte-americana" .JN'J,'ERNA,ClâNAL DO AOORDEON "CLAUDIO TO- Fordsam - Inspetor Za-
anunciou que nêste outono JJISCO. mann - Joan Vickleri -
vai ser tentada,' no hospital RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MO- ArnildoFreítag - Jocelina
da Universidade de Illinois, RJTZ A PARTIR"DO DIA 16, A CU$ 50,00.. Cardoso Miranda - Sidnei
uma' operação tendo em v.is- Cordeiro - Tereza Teixeira.
ta separar dois irmãos sia- - João da Maia - Benedí-

meses, ligados 'pela cabeças ta Almeida - José da Silva
Roge!' e Bodriey, nascidos' a (:'1, :U', ·b''e ,1 ft d- A.",90'S'to'

- Eugenio Schauf'ert
t8, de setembro do ano pas-, �... Neipe Stein _; Zílen -r-: Viú- .

sado. o. jornal .indíca que va Leon tina Martins Pôrto
uma operação semelhante PROGRA:t\fA PARA O M:€S DE SETEMBRO

- Adi Hens
í

- Papel -

Somdiecosc - Irene Amaraljá foi tentada duas vezes Domingo _ Dia 14,- So irée, Domingo -:- Dia 21 _

e qlle fracassou. '....:_ Eugenio Moerichi -- Joa-, " Soirée, - Sá-bado - Dia 27 - Soiree.
No caso presente, escre-, ,

2 30 h quim Natividade CostaAs Soirées terão inicio as 1,', oras.
ve o jornal, os médicosde-' , . ,

930 Salta - Dr. Wilson Ribeiro'I'ôdas '2as. Feiras, sessão de Cinema, início as 1,
_ Olímpia Castro _ Rai-pois de terem recusado 'en- horas,

' ,

carar a operação. devido ao To�;'.as·' / '" 30 mundo -Rodriguee Coelho -
v c c v

u 4as. Feiras, Bingo, e Cinema, início as ;,:;0,
estado cardíaco das. duas Bertoldo

_ Galdím - Foto-horas. técnica � Oswaldo Duarte
Alencar Carlos Velho".

>

Justiça'�'a.o .KOLYNOS
Trabólh9 ' ...

'

.

PROCESSOS EM' PAUTA
PARA INSTRUÇÃO E

JULGAMÊNTO
.l'VIês de Setembro de, 1952
Dia 16, às ]L! horas :

'

Processo n. JCJ-186/52.
Jle...:lainante; Manoel Vitor
.da Silva, lteclamado: Theo
doro Haemirig, Objeto :,Avi
.so-prévio, indenização, su

Iárics, Jé-��_,e horas extra

'Úrdinarí�'�
Dia 17, às 14 horas:
Processo 11. JCJ-176/52,

'Reclamante: Ar] da Silva.
Reclamado : Eugênio Cor-
41e:1'o. Ob.ieto : Aviso-prévio,
salários, descansos sema

-nais, horas extraordinárias
-€ horas noturnas.
Dia 18, às 14 horas:
Processo n. JCJ-176/52,

.Reclamante : Arí da Silva.

.Reclamado : Eugênio Cor
-deiro. Objeto : Aviso-prévio,
salários, descansos sema

mais, horas extraordinárias e

horas noturnas,
Dia 19, às 14 horas:
Processo n. JCJ-17S/52.

Reclamante: Francisco Ver.
gilin o Cardoso. Reclamado:

Ernprêsa de' Dragagem e

.Engenharia Ltda. Objeto :

Indenização.
Dia 20, às 9,15 horas:
Processo n. JCJ -187/52.

Jteclamante: Vitorin� Costa.
Reclamado: José Antônio da
�Silva. Objeto: Aviso-prévio,
:indenização e férias,

Florianópolis, 13 de se-
, tembro de 1952.

Antônio Adolfo Lisboa -
'Chefe da Secretária,
--------------- ,,,-

14 B.C. comunica que será
realizada .às 15 horas do
dia 30 de Setembro uma

concorrência para a venda
de uma Caminhonete Fo.RD
modelo 1942, 6 cilindros.

o.s interessados poderão
examinai' a viatura no Quar
tel do B.C. e apresentar
proposta devidamente data- .

da, selada e assinada,. em

envelope lacra'do, impreteri
velmente a1;€ às 16 horas do
dia 29, sendo Cr$ 10.00,00
(Dez mi1 cruzeiros) a oferta

SANGlJENO,L

mínima.
Pela Comissão,

. .Jac� Lope� - 10 Ten.Tes.

't1J � III II=t: II!.!
Gficina de 8icicleta Nely

, Acha-se aparelhada para qtlalquer servIço em l:Si

,t�!e:as e Bicicletas a motor - Ticiclo - Tico-'l'ico -
rnnho -_ Berço,-etc.' ,

Pecas e Acessõriús NOl!os e Usados.
Pinturas, 8oldager!.s e Parte Mecânica.
�erv icos Rápidos e Garantido, Executados por peso'''(.la] '"
e�q:)I>r.'l.R,lJ,7.a dos. ..

- Rua Padre·Roma, 50 -

contem e;t;eclelLteS elementos iO

nicas: Fosfóro, Çalcio, Vanaàacu
e .4 rseniat'J de .'Jodio, etc.

crianças, agora são favorá
veis a uma intervenção cí
rúrgica pois vários exames

demonstraram 'que os siste
mas nervosos dos dois be
bés eram perfeitamente in

dependentes assim como os
,

sistemas circulatórios e san

guíneos. No entanto, não foi
possível saber se existe uma

ligação entre os dois céle
bros.

------------------------------------------�

Viagem com segurança
e rapidez,

80 NOS CONFORJ'A,y',EIS CRO-ONIBUS 00

\- 'RI'?IDO,�(� '�8RAS�IIRDn
I Florianópolis - Itaja1 - JoinviUé - Curitiba

._t...

-

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

IENZONEL

--_._'-------

Reconhecido
MEXÍCO, 15 (u.P.) - o

Congresso Nacional, em ses

são hoje realizada, reconhe
ceu a elB:ição do 8n1'. Adolfo

Riez Cortines para Pr-imeiro
M-agistrado da Nação, em

substituição ao sr. Miguel
Aleman, que deverá trans

mitir-lhe o cargo nos pri
meiros dias de Dezembro do

I cor.;-ente ano:. par.u o ]10VO

periodo presidenClal.
O sr. Cortines, antes de

candidatar-se à Presidência

da República era Ministro

do Interior da atual admi

nistração, na qual se reve

lou �omo homem de eleva

dos princípios democráticos
e perfeito conhecedor do.s
variados problemas admi

nistrativos.

------,----------�-

fI/I------ ___
#. ' ,�
• 'DIGIRI ' BEM '
� DIGIRI fM'IZ! :
�. "

-----,--

Oeegrêdo está em ado

tar o uso da Magnésia
Bisurada, quc propor..
ciona imediato alivio

nas digestões dificeís,
porquc neutraliza a

hiperacidez esroma

cal c as f'ermeu ta-

_ ções gástricas.

hua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Vende-se
Vende-se um negócio de Ar·

Agência em ,Florianópolis Agente Itajaí Agência em Blumenau mazem de Seco.s e Molhados bôa '

'CACIQUE HOTEL MARIO MACHADO HOTEL, HOLETZ 'reguezia a dinheiro.

I Rua Felipe Schmidt, 53 Rua HercUio' Luz, 36 - Aluguel com moradia barato..

I Tel. 1.449 Tel. 383 Tel. 1.065 Informações com Alcides

Bar Mira-Mari ----

�-_-_-_- ..

Missa de r Dia
RITA VIEIRA TOLENTINO DE SOUZA (Rítoca)

Os filhos, irmã, genros, noras e netos de RITA VIEI
RA To.LENTINO DE So.UZA (Ritoca) agradecem a to
dos que confortaram e enviaram flores por ocasião do
falecimento de sua inesquecível e bonissima Mãe, Irmã,
Sogra e Avó, e convidam para a missa de 7° dia pelo des
canso eterno que será celebrada às 7,30 horas do dia 19

(sexta-feira), na Catedral Metropolitana, no 'altar do
Sagrado Coração de Jesus, antecipando seus agradeci
mentos a todos que comparecerem a êsse ato de fé cristã,

..............................................

Dr. Carlos Lage Sayão
MISSA DE 300 DIA

Casa
VENDE-SE a de n.úm-ero 211..

A família Ferreira Lima convida os amigos do Dou
tor CARLo.S LAGE SAY_io., para a missa de 30° dia que,
às '1 e meia horas, do dia 19 do corrente, manda celebrar
10 altar de Nossa Senhora ,de Lourdes, da Catedral Me
tropoljtana.

Antecipaclaniente agradece aos que comparecerem;l
,

és te ato de piedade CTistã.

da Rua BOC:Ji.UVll,

l>ura garage.

Informações na peqne1l8

ao lado.

com terreutl

casa

Expresso Süo Jorge
,

de OSMAn MEIRA '

I"lorianópolís

VIAGE�S DIARIAS. DE
UMOUSINES

Horário Fpolis. Itajtt5: Blumll�'au
Saída Chegada Cr$ Cr$'
,8,00 20,00 70,0{)· lOO,OO

10,30 17,00 Cr$ Cr$

11,00 17,30 70,(l{) ,

40,00

Chegada Saída Cr$ Cr$
12,00 16,00 100,00 40,00

Chega
ITAJAt

Saí

Blumenau

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florfanépolis, Quarta-feira, 17 de: Setembro de 1952 "O ESTADO"

E:OITAL-
JUIZO DE DIREITO DA

I
e seiscentos cruzeiros ... -

PRIMEIRA VA.
RA DA c:O- (Cr$ 9.6GO,oo) e�n:ais os 'ju

MARCA DE FLORIANo- ros de 1% ao mes, corres-

POI,IS pendente a inclusa nota pro-
clima temperado, com o que gíslar sôbre trânsito urba- 'tivalet Pires protesta com Üníãofseneficente dos Chau- missór-ia, regularmente re-:

se concretizaria uma das no. Quer dizer que, em tese, I víolencia, declarando que � feurs de Santa Catarina. Edital de citação com o pra- conhecida, vencida e não pa-
mais justas e louváveis aspi- ,

o sub-líder da V.D.N. se co- os votos lhe foram dados IJ Defendeu a medida, que zo de quinze (15) dias' ga 110 seu respectivo. venci-
rações d.os �g:icultor�: de I locou contra o cOl're�i�ioná- por consideraç�o pessoal.

.

é de �utoria do deputado O doutor Adão Bernardes, mento (doc. j).' A referida
toda a rrqurasrma regrao do i rio Delegado de Policía. 'Dentro de dias, portanto, : Fl'!:I.llClSCO Neves, o deputado Juiz de Direito da Primeira obrigação foi assinada pelo
oeste catarinense. Também os deputados A· teremos novamente na tri- IWilmar Dias, que pronun- Vara da Comarca de Ploria- devedor em 30 de abril do

Prosseguindo, o deputado qu iles Balsini e Celso Ra- buna, o brilhante parlamen-l dou magnifico discurso, no nópolis, Capital do Estado corrente .ano e vencida em

Siqueira Belo, reporta-se à. 'mos Branco reconheceram a' tàr pessedista que nos mos- qual salientou as' altas fi-. de Santa Catarina, na for- 30 de maio 'do corrente. ano
campanha do- trigo e salien- refer'ida competencia muni- ''Íl'a-t;á as "maravilhas" do;a, t .tÚ�lidacles. daquela I associa- ma 'da lei, etc. "-

e ava.lisada p€lo 'S€n}lOr Ce-
ta que para melhor e mais cipal. .tual govêrno uden ista..

'

ção de classe. Faz saber aos que- o pre- sal' Martorano,., industrial
eficiente estimulo urge ins- O caso portanto - acen-. o Carteira de Pec111fos. Bicicletas de Operârtos .

-

sente edital de citaçâo com residente em São;qJo'aquim�
talar em Santa Catarina, no tua o orador ---: é de caráter ',. O deputado ljllpirlio Bar- Em conseqúencia de um o prazo de quinze (15) dias, neste Estado. Apesar de ven-

mínimo cinco Regiões, com politico.. Y; � bosa apresentou' projeto de requer-imento da Câmara "irem ou dele conhecimento cida a obrigação e dos es

sede respectivamente em Cu- E' que a Câmara Mulfi;éh 'lei que cria .a;..�a"tteil'a ,,' de �uuicipal de Blumenau, ..
o tIverem,. que, por parte do forços do suplicante para

cador, Joaçaba, Lajes, Tu- pal baixou lei para instalar peculios no Montepio do Es- deputado Otacilio Nasci- doutor Fl;anci;eo de Assis,' cobrar amigávelmeute, não
barão e Rio do StJI, que te- uma Estação Rodoviária me- tado. mente apresentou um proje- lia ação executiva que move satisfez o devedor o seu dê
riam, principalmente, a fi- diante concorrência pública. E' uma providencia alta- to de lei que diminui as cus- contra Antônio Matos lhe bito. Assim sendo vem o BU

nalidade de defender os tri- Entre as propostas apre- mente util e altamente ne- tas para registro de biciclE�- Ioi dirigida a petição do . plicante propor contra o seu'

tieultores da ganancia e da sentadas, uma mereceu' a- cessâria, que,
.

certamente tas usadas pelos operários. teor seguinte: Exmo. sr. dr. devedor a presente ação exe

exploração dos intermediá-J provaç.ão do E;ecu!ivo e merecerá aprovação. O �ept�tado Cássio Me?ei- Juiz de Direito da Primeira cativa na presente ação exe-

�'10S.
. poster-iormente na Câmara . Aeroporto de Araranguá 1'01'1, inteiramente favorável Vará da Corãarca de' Plor.ia- 'cutiva com 'fundamento no

'Como corolário, requer se- Municipal por unanimidade. Foi aprovado o auxilio de ii, medida, acha que a /m�s. nópolis. Diz
.. Francísco ._.de �rtigo �98 do Çó!l1go d� Pro-

:ía.m transmitidos, a respei- Lavrado o contrato, sur- Cr$ 100.000,00 para a Pre- ma não deve beneficiai' ane- Assis,' abaixo assinado, nos cesso Civil;in-ciso xnr, para
to, telegramas ao Presidente giram os "interesses políti- feitura Municipal de Ara- nas os operários mas todos autos de ação executiva que haver dêle a' i�p0itãnóa
da República, ao Ministro coa", ranguá, afim de concluir as os trabalhadores que se sír- move contra Antônio Matos, mencionada, acrescidas dos
da Agricultura e à Repre- Proceres udenistas, des- obras do respectivo aeropor. vam desse meio de transpor- que tendo ciêneia de que o juros de 1% ao mês conta-
sentação Catarinense na contentes com a atitude do to. teso Por isto apresentou um executado é credor de Ma, dos da data do vimcimenta
Câmara dos, Deputados. Delegado .de Policia, que, I, Importação de Gado substitutivo, que foi enca- ncel Olh, brasileito, casado, do titulo (Jur ieprurlencia do

como vereador, aprovara a Foi aprovado, também, o minhada à Comissão. comerciante, domic iliados e Supremo Tribunal Federal,VIGILANT}<jS CONTRA
proposta de pessoa não gra- projeto de lei que 'exige

a.-I
Agên�ia Postal para Ponte residente nesta Capital por de janeiro de 1948. Rev, Fa-VIGILANTES. . .

d i ta ao Diretório local da U. testado de sanidade para to- Alta nota promissória no valor de rense vol. 115, pág. 89;'.Confusão nas hostes u en!l- -

tas de Concórdia D. N., foram ter com ele e do o gado importado de ou- O deputado Tenório Ca- dezeseís mil cruzeiros .... custas, despesas e honorâ-
o constrangiram a tomar tras unidades da Federação valcante defendeu o Reque- �Cr$ 16.000,00) requer a V. rios de advogado na base deO deputado Estivalet Pi-
medidas contra a lei por ele ou do estrangeiro. rimento relativo a uma A- f'xcia., .que se digne mandar 20%. Pede e l'eqtli'l' o su-

ns, salientando que falava '

em seu nome pessoal, teceu mesmo aprovada. Auxilio à União dos gência Postal para Ponte notificar o devedor, para plicallte se digne' v. excia.,
Essa intervenção indebi- Challffeurs Alta, cUJ'o progresso está !�ão pagar a importância c.rdenar a ci1Ac'1.ção d{) referi-

considerações em torno de
:fatos gravissimos que se

ta, absurda·e jacobina criou Depois de devidamente reclamando esse melhora- desse titulo ao' exeeutado, do devedor para que pague
um 'caso que deve ser con- discutido o Plenário aprovou mento, por' isso que; !lOS termos do dentro das: vinte e quatruvem registrando em C'Álucór- .

denado porque é (1 força do o projeto de lei que concede O requerimento foi aproo artlgo 939, do Código de horas legais, e não (. fazen-
dia, onde o Delegado de Po- Ppoder contra a fôrça da lei. o auxilio de Cr$ 200.000,00 à vado. rocefiSO Civil, considera-se do, se proceda a pBY.hora de
l.icia, rep€tindo os episódios 1No calor dos debates, o "(�)""(l'_'O__O""("_'(l,,,,(),,,,()""'O (. (esde logo, esse título pe- tantos de seus be'1s Quantosal'bitrários de Lajes, se in-

E
h

-

deputado Bulcão Viana, ,0

"0 I'T A I:..
11 orado, para todos os efei- bastem para a "lolução dosurgiu contra lei aprovada "" tusou de um argumento que

'.

.os, requel'enc.lo ai.nda, se- cte.'bito, ficando desde logO'f� sancionada naquela Gomu-
não é possivel ac·eitar. J l; , ......" .uE Hut1'..aTO DA ao dr. Promotor' 1 L,UH"U 11 J8m os tercell'os mteressa- cItado, bem como l>ua mu-.

na segundo a qual a Prefei- t �,

d tfura foi autorizada a insta- Disse o nobre parIamen- COMARCA DE BIGUAÇU" iustificacão "illiti;-litis" os por edital, com o prazo ihel', se a �nhora re(;uil' em
tal' que o vereador aprovou -c�m b a'ep·oimellto das

test.e-I
de quinze dias, para ciencia i bens imóveis, para no prazO'h�r uma Estação Rodoviária. d

O '1 l' a lei mas que o mesmo ve- EDITAL munhas abaixo arrolada",
a penhora: Assim, J, aos legal contestarem li a\ão -eato 1 ega e lllCOmpl'e- - U

Teador, na função de Dele- O doutor Osmundo Vieira, feito o llue J'u'lglle V. excia. autos P. Deferimento -CSôbre para todos os seus termos('l1s1vel do,.. Delegado de Po-
I I

.

lida, sr. --'Emilio Kerber, que gado de Policia podia dis- Dutra, J ulz d� Direit� da a justificação, mandando ei- os c eVldos selos de peticão). até final, pena de revelia.
corda r de si mesmo!!! Comarca de Blguaçu, Esta-, tar, pessoalll1!-'Jlte O�,' mell- Florianópolis, 10 de s�tem- Protc'sta-se caso se,h neces-é vereador pela União De- - '" -

...
.

E' muito vontade de de- do de Santa Catarllla., na cionados confrolltante",', ])em
u1'O de 1952. (Assinado) 8ário, pelo depoÍÍllento dernocrática Nacional, ·causou ",

Ffender o correligionário que forma da lei, etc. como o represe1ltant>e do 1I,f1', .

< rancisco de Assis. Em a testemunhas e pessoal dOIpessima impressão em toda - . UJ"'t .

a cidade, tendo eco na Câ-
errou! Fnz saber aos que o pre- llistério Público, expedindo-

{I! a .petição foi proferido o réu. Dá-se a causa o valor
Correligionário feliz, esse.,. sente ed:ital virem ou dêle se carta precatória, para a segu�nte despacho; Nos au· de nove mil e seIsc.entos cru-

mara Municipal lavrado ve- t· I
t t

Mas não é assim que de- conhecimel1tQ tiverem que, 4a Vara da comarca, de FIo-
'os a,> conc llsão imediata. zei1'os pa�'a os ef':litos fis-.

emen e pro esto, ·aprovado F I
unanimemente.

\'em encarar casos públicos. pOl' parte de 'João Manoel ríanópolis, afim-de serem ci- p� IS., 11-9-952 (assinado) (-ais. Datada e A., esta com

Errou, errou. E o Delega- Pinheiro, por seu acll'og'ado tados o Servo do P. da,

U'lliãO.,
Adao Bernardes. Subindo los inc'lusos documentos. P.O interessante é que o .

presidente em exe1:cicio da
do Vereador não merece des- o dr. Jaymor Guimarães Col- na pessoa dos seu diretor e novament� os mesmo;:: autos Deferimento (SÔbr.e os de-

C� M" 1 culpa. E mnito menos do la�o, lhe foi dirigida a l)e- o ProcL11'c"d01' Ger'<ll da Re-
a c.onclusao receberam o se- vidos selos .de petir,�ã.o). FIo-amara Ul1lClpa é também - ,>

d
vereador udenista. deputado Bulcáo Viana, tição do teor seguinte: pública, bem como citar por I

gumte espa:ho: Deferido rianópolis, 8 de novembro de

E t-
.

t sempre tão pronto, outrora, Exmo, sr. dr. Juiz de Diréi- editais por trinta dias aos
na �orma p.edlda. Fpo'lis., 12- 1951 (assinado) Fl'anciscG

s ·ao, aSSIm, os e �rnos o 9-2 (
..

} 1 b
a fustigar desvios funcio- to da {;omarca: de Biguaçu .. interessados incertos, paI'"

�,-, D .assInado} A,dão Ber" de Assis. Fm a dita petição
'\fIgl antes, em uta aerta' - <>

d Puais dos agentes do poder. .João Manoel Pinheiro, bra- contestarem no pI'azo de t�ar. es. etição Inicial. foi proferido o seguinte de;l�
uns contra os outros nessa E 1
debandada cada vez mais Condena, ainda, o deputa.- sl1eiro, solteiro, açougueiro, dez dias, que se- seguir aü

! X�f!: sr .. (r, Juiz de Direito l)acho: A. Como l'equer.
do Estivalet Pires, o fato de natul'a'l dêste Estado, resi- término do prazo. do edital.

(á nmelra Vara da Coma!'_ Fpolis., 9-11-õl� E para que.-de.sordenada para a eonfu- .

'd d
. ..

e'l de FI
. ,

l' d
são.

ser um CI a ão, ao mesmo dente e domiciliado 110 lugar no qual se pede seja decIa-" "
0l'lall0pO IS. Diz chegue ao conhecimento e

A Lei é clara,
tempo, vereador e delegado Alto Biguaçu, nesta

..CO?lál:-l rado
o domínio do suplican- : ran,cl�co de Assis, br�sil-ei,- todos ma.l1dou·expedi,i· o �re-

�. .
de policia - acumulo de ca, por seu pl'ocul'lt:clor JUdl- te sôbre o aludido tenello,

-o, casddo, advogado mSCrI- sente e'(htal que sera afIxa-
A compet:ncla par�, l�S- I funções proibido por lei. ciário, conforme procuração para a transcrição, da r€s-

to na Or,dem dos Advogados do no luga;r de costume e pu·
talar Estaçoes Rodovlarlas Afirma mais o orador anexa, vem, perante V. excia. pectiva sentença, no Regis- :;l,� BI�asl], Secç�o de Santa blicado na forma dR lei. Da

; �ada �s .Prefeitura,s p.el,a que poss;i farta documenta- promover uma. ação de uso- tro de Imóveis. Dá-se apI'e.. 'h.tarma, .s?b. numero 426, e do e passado nssta cidade de
.u�I Orgalllca d_os lVIu.I1lCI' ção de arbitrariedades pra- capião, nos têrmos do artigo sente o valor de ..... , .. , ('om,escntono nesh. Capi- Florianópolis, aos três dias I

pl0S. Portanto, n�� cabIa ao ticadas em Concórdia pelo 550, do Cód. Civil. O supli- Cr$ 2.100,00 para efeitos' ta�, a rua Deodoro número do mês de Retembro do anl}

�elega.do de. PoliCIa c�ntra- Delegado de Policia, que ca11te, por si f! por sellS �m- fiscais, Nestes termos, Pede t.l:es, qtle é credor de Antô- de mil novecentos e cincoen�
l'Iar e lmpedl�' o cumprImen- não passa de um joquete nas tecessores, vem possuindo,. deferime11Ío. Eiguaçu, 18 de

lUa .Matos ..?r?sileir?, casa- ta e dois. Eu, Hygino Lu�
to de uma leI.. .

mãos dos Chefes politicos da há mâis- de trinta arios, inin- agôsto de 1952. (Assinado)' do, mdustnurl-O, l'esr-dente à Gonzaga, Esci'Ívátl. o -s-ubs-
O depu�ado.EstIvalet PI-. situação. terruptos, mallsa e Pé\Cifica-l.Jaymor Guimarães Collaco. rua Santos Saraiva número creví. (Assinado) Adão Ber·

res, que tuo dIgnamente 1'e- I E" lamentável diz mais mente, sem oposição, 11em Testemunhas :Francisco Ro- (j:latl'OCentos e noventa e nardes, Juiz de Direito da

:prese�lta. o municipio de adiante, o nobr'e represen- reconhecimento do domínio bel'to Silva, brasileiro, casa- ClllCO l4�5), no sub-distrito Primeira Vara. E�t>í confor
Concord:a, con.denou com tante de Concórdia _ é la- alhejo, tornando-o produtivo I do, i'esidente em' Biguaçu. (!o �strelt;> d.esta Comarca, I

me. O Escrivão: Hygine
�·ee.mencIa a. a.tItude da re- mentável que tendo o Pre. com o seu trabalho, um ter- Aquilino Vitório Schmitt

(ta lmportanclU de nove mil ' Luiz Gonzaga.
:ferIda autoJ;'ldade. feito. dàquele Municipio re- rena situado no Alto Big-ua- brasileiro residente em Alt� It.q;:""" dw_ w ,,_..� "" .,. -r..• ,.-.:rr.". v":""!!_

Os deputados da U.D.N. quisitado fôrça até ao Se- <. t. . . .

e pIO uza os seus ,1UndI- conheclmellto de quem JU..,-
_

1
• �tl, !'.este �1tmicípio e. co- tl!R"l.Iaçu. Ba!31hclO ConcerclO cos e legais efeitos. Citem- ressar possa mallda passarnao se co oearam!: como era cl'etário da Segurança Pú-

.

,

1
.

C" 'I
' . ! '

-ii 1 d dI' • mal'<:a, com a area (e tl'mt.a arCla, br •.·"tsI elro, resldente

I
se.os..

·.c.. o.n.f.rontantes d(', inl0'· o presell·te edI·tal., com o pra-úe esperar, ao a o a .181 blica essa' forc" Ih" fOI'· n _ d' '1 1
O

A •

1 b d 1
.« v e e. 018 mI novecentos e se- em l\_to Blguaçu ..Estava se- \7e1 e '0. dr. Promotor P'úbli- zo de trinta (30) dias, querg'al1lca, e . .a ora, a pe a gada, com evidente menos- tenta e quatro metros e cin- I la m ,t I Ih tAssembléia. Co1ocm;{im-se a- prezo da lei.

ar
.

co eiS, mpL as e.s a- co, expe:çlindo-se o competen- será publicado e afixado na
.

d t J d d quenta centimetros quadra- ,d1u_a:s, 110 valor �e �r� 3,,50, I te mandad�: Expeça-se car- forma da lei. Dado e passa-IJalXOna amen e ao a o o O deputado Estivalet Pi- dos, com as seguintes con�' t L I �

eOl'religionário que naquele �evlO�.me:n e.,� mu. 1 �:a(ias. ta.preeatónaa,o Ju.izo de Di- do nesta eidade de Biguaçll,
.

'

d
res p.�'omete voltar ao tema, fl'ôntações: frel1.te com ae.s.- um d··� r:J!'ltl(,V) fOI e',arc"rlur "_"lto d"" 1:01 V'l'a d '" 't I ao.� o.nze <l·l·a..

<> "nnle�.� ,le s"'"mUlllcípio é vereador e e- -
-

... ," ". '. . ,_, .H. •
u �. a, a t.:_.·apI ·a;; " u� � u ,,-

� d J P l'
ocaSlao em que apresentará tI'ada di) Alto Biguaçu; íun- o seguinte despacho: R ho· para a citaç.ã-Ô do DdeP.',adr temb.ro de mil 1loveccntos e

.ega o (le
.

o leia, mas que documentos nos quais sobe- d .

B' I' hCD'.

Dl' ,
. os com o 1'10 Iguaçu; es- JC. r�. ·om.o requer, -esigne do Sel'Viço do PatrimÔllio da cinquenta e doi.". �u, Orlan-como_" e egado de PolIcia e jamente se prQ"a o faccl'o- t t d F E

.
-

t "t
. I ' e, com erras e rancisco D sr. '&cnvâo dia e hora pa- União. Os intereg8auos in do 'Romão de Fada, o fizCOll ra sua prOp1'18 au

01'1-1 sismo partidário dos udenl·s. R b t d S'l t
.

. .. -

d j J
dade de legislador. tas.

o e1' o alva; oes e com ra H HHjt1lnÇaO as �este- I "ertos deverão �er c;itados dactilografar, sub,s.�revi e

, terras de Aluizio Francisco lJ1unha::l aUQladas. ciente f, f por edital, com o ''''azo de
.

B' 11 d f\&-De maneIra explicita co- Tendo o delJUtado Coelho G d 1: A
.

d P
, ' 'F' assIno. Iguaçu, e '

d
oe €1, 3s1m requer a v. i'. rO!l1l)tor PublIco. Bi· trinta (30) dia:;., publicados t b d 19"'9 (Ao ) 08-

�: �Ol1ill���ld� ���i��:! ;.�� de Souza afirmado que o excia. que, na forma do art. gllaçu, 18-8-52. ProcedIda a três (3) vezes em juInal di. ����: V�ira ;)D�tr�a��'uiz deorador havia recebido mais 15-5 e s-eguilltes do Cód. de jtJstifica�ã{) foi estn julgada CHn
.. i:t�'11 e llln,a (1) V"Z 110

• ri8ultOll a afirmativa de que d 700 t d
. � Dlre.ito. Confere com �,o

-

e vo os e Mrreligio- Proc. Civil, se digne proee- por flel1t�mça do �or "egllill- . Diúrio Oficia'! d,� E.sta.do. gl·llal. of1,'xado TI"" lugar de.defendia a exclusiva -compe� na" rl U
._

D 't" d d' I
v - " • v

rIOS a lllao emocra 1- 'er'em Ia e hora e-loca1 de- te: Vistos, etc. Julgo --por'. Blguaçu, 5-9-52. (a::;.)·O. Du- costume. O Esci'ivâá: Or-tência do Município par.a le- ca Nacl'onal d t dE' d .". .

4
•

• ,o epu a o s� signa os, com clCuela.prévia. s�ntença a justificação para I tra. E, pa.m�rque chegue ao lando Romão de Faria. '

AsselDbléia'·· Legislativa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lo;";'-b;;;;r.1 Linha Ita]a i
�,. ADVOGADO ,-

�

SANTOS & BATISTA
o c

, Cx. Postal-1'75 ,
I LAJBS�S. G.· t
ti i
..(�().-.o.-.o�o...

antiga "CEZAlUOU

CAMINHONETE:

IDA:
Saída de Itajaí
Chegada Fpolis.
VOLTA:
Saída Fpol is
Chegada ltajaí

7,15 horas
9,45 "

'.$
. .

,
>

à '\. i.r t

;\t
16,00 horas
17,00 "Cultura

ReliQiosa
Publicamos hoje as res-

•

postas das perguntas feitas
em a nossa edição do dia 7

do corrente:

(Aos sábados e feriados a saída de
Fpolis. é às 13,30 h. e a chegada à lta
jai �s 16h.).

óNIBUS
IDA:
Saída de Itajai
Chegada .Fpolis.
VOÍ..TÀ:
Saída Fpolis,
Chegada Haja!

15 horas
19 "

7 horas
11 "

V
1) -- A expressão "Deu

tero Canônicos" referente
aos apócrifos do Velho 'I'es
tamento foi empregada pri
meiramente por São Jeron i
mo;
2) - Pentateuco quer di

zer Cinco Volumes ;

3) - Abraão é chamado
Profeta 110 Livro de Génesis

(Aos sábados e feriados a saída d.
.Fpolis. é às 13 horas e A ehegada à Ita
ja! às 17h.).

Rua
AG�N'CIA

Alvaro de Carvalho n. 19

em o seu capítulo XX versí- __ __ �_*_� ,

cu lo 7; I

4) - A edição revista da I -�-------------------

�u��t:�i s;�b�i�:��e l;� ��s� I ft�• �
.

·s�O.t�Ii&J2, pelo papa Clemente "';"..-:.� . ...
Agora mai�'.uat'o per- 't/_ f///l."--0IIIIAN1l' TOIJ(J. -

guntas para que os nossos / '" .,.leitores continuem a. �xer�i- I "\ nos tlAPCJOS .

r�;;�?o�:�::,:::::�:::�: �.�D'�\'''!�".��t·nismoé � �I ., • "

a) Confúcio - . .

b) Moavira
c) Bab
2) - Buda significa: OLHOS - OUVIDOS - NARIZ .E GARGANTA
a) Ilustre DD GUERRE

.

'�'-bt-S�d(tr -.-------.---.--, -Ik--·- UlO-·DA FONSECA ..

c) Iluminado Especialista do Hospital
3) _ Ananda foi dísci- Receita de Oculos - Exame de Fuodo de Olho para

pulo de Clasaificação da Pressão Arterial.

a) Moamé Moderna Aparelhagem.
b) Buda Consultório - Visconde de Ouro Preto, 2.

c) Zoroastro
4) - Arímã é o demônio

do
a) Cristianismo
b) Islamismo
c)· Zoroastrismo
Verifiquem nossas res-

�ostas na próxima edição de
<tOlningo, .dia 21 de Setem
bro.

Advocacia e Contabilidade
Da ESTEVAM FREGAPANl

- Advogado-
ACACIO GARIBALDI S. THIAGO

- Centabílísta -
Edifício. "IPASE" - 50 andar.

----------------------------------------�--------�
..��=��---------------------

PARA fERIDAS,
,E C Z E M�'A S.,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
.ESPIN.HAS, ETC ..

l$fiRAmol

o Centro de Irradiação
Menta] "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se:
gundas feiras, às 20 30 à rua
Conselheiro Mafra,' 33 _ 20
andar.
ENTRADA FRANCA

Fr.quet4l1 ..... se·r.�
Vinho ç,retSot._.·

(Silveira)
"

-------------------------
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COt1PRA i;
VEM"OA PI!.

(ASAS{ T[RREIiO�

IlIPOTtCAS

AVALI!,CÓE5
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}J outras que por motivo de f'ôrça maior não são anunciadas;
algumas destas são aceita transferência pelos Instit.utos, Montep io
� Caí xa Econômíca;

,.IfHIIt.-",'o.KJQQ -rs
""OI1.It(jpOl./� � .sANtA C.4TAI!,nA

Tito visita a es
quadraamericao8. s/�::�:l", C���'.. c.os��h.a... �������. �:1� . �������:. ��i��
Com a 6a Esquadra Nor- �JSTR}<+ITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, ant-sala,

te-Americana, ao largo da sala de visita, copa, cos inh a, inst.alaçâo sanitária

Iugoslávia, 15 CU. P.) - O completa, com duas' pequenas casas nos fundos

marechal Tito, da Iugoslá- AV. MAURO RAMOS - 3 quartos, cosinha, saia j an

via subiu a bordo do porta-I tal", s/vístta, etc. (casa isolada ótimo local) .. ,.

aviões, norte-amer i c a 11 o RUA DUARTE SCHUTEL -- 2 casas, uma com 4 quar-

"Coral Sea", que se encon- , tos, s/jantar, s/visita, cosinhn, etc.; outra com 2

tra ao largo do Split, ôn-! quartos, sala, varanda, cosinha, etc .

tem, e leu no céu sem nome ESTREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA - 5 quartos, s/

escrito por aviões da mari- visita, s/jantar, cosinha,. banheiro, etc., terreno

nha norte-americana. �m ,12m. frente por 20 fundos (esnulna), aceita-se

companhia de autorrdades 5-00'/0 à vista e 50% à 1.200,00 mensais "

navais iugoslavas. ESTREITO AV. SANTA CATAltINA - B quartos, s/

Tito s n b i u a êste visita., s /juntar, copa, cosinha, etc. terreno 20x40

barco de 45.000 toneladas (chácara), . , , . , , .

em sua primeira visita a um ESTREITO RUA SÃO PEDRO -- :3 quartos, a/jantar,

porta-aviões norte-arnerica- copa, cosinh a, varandào, dispensa etc. terreno

no. ] 5x-W , , .

Aviadores norte-america- RUA BOCAIUVA - 3 quartosva/ para negócio, varan-

nos, em aparelhos a jacto e na, cosinha, ótimo ponto, perto da Av. 'I'rorn-

a pistão bombardearam e powsky .. , '" . , , .

metralharam um alvo rebo- RUA RUI BARBOSA (defronte o Abrigo de Merio res )

cado, em presença de -- 2 quartos, a/vísita, s/jantar, cos inha, etc...

Tito, que as s 11 s tiu a AV. RIO BRANCO -- 2 quartos, sala, varanda, co si-

operação em c o m p a- j nhu, etc. . , , , , , , .

nhia do vicealmte. John H. RUA JOSÉ BorrEUX - 2 quartos, a/visita, varanda,

Cassídy comandante da 6a cos inha , . , , '" .

esquadra. Em seguida, os C0-QUÉIROS - 3 quartos, sala, varanda, casinha, lia-

aviões a jato se voltaram nh e iro, etc. . , , ,.

um ataque simulado contra RUA JOSE BOITEUX - 2 quartos, s/visita, varanda,
I O "COl'aI Sea". A exibição cosin.ha· " , . , ' .

terminou com a formação CABEÇUDAS MUN. LAGUNA - Beira-mar com 4

dos aviões, no céu, de modo quartos, s/negócio, a/visita, s /jantar. casinha,
a formal' o nome de Tito". etc. terreno. 72x33 mts., ótima para veraneio .,.

RUA RUI BARBOS� - 2 quartos, sala visita, cosi-

CASAS A VENDA

ss'rREITO CANTO - 4 casas, sendo 2 residenciais e

2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana)
R.UA TENENTE SILVEIRA - 1) quartos, s/visita, si

jantar, copa, cosinha, etc, , .. ,.

ESTREITO RUA SANTOS SARAIVA' - 5 quartos, s/

jantar, s/visita, copa, quarto de banho, garaje, so-
, tão, situada em esquina ; ,

RUA BOCAIUVA -- 4 quartos, s /v is i ta, s/jantar,
copa, cosinha, di spença, entrada para automóvel

por duas ruas (situada em esquina, grande quin-
tal) , , , ,

RUA �fONSENHOR l'OPP - 3 quartos. s/visita, s/

jantar, casinha, depósito, copa, terreno 10x:30 mts.

RUA CONSELHEIRO MAFRA·...:... 4 quartos, s/visita,

nha, etc. . .. , , , .

SERVIDÃO FRANZONI -- 3 quartos, sala, varanda,'
casinha, etc., terreno 9x6B mts. , , .

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi"

sita, s/jantar, cosinha, despensa, etc .

RUA FRANCISCO TOLENTINO - 2 quartos, sala,
varanda, cosinha, ·etc.

ESTRE1TO RUA TEREZA CRISTINA - 2 quartos,
sala, varanda, casinha, sala j}ara negócio .. , ..

BARREIROS - 3 quartos, s/visita, s/jantar, cosinha
grande, terreno ........................... .-.

,
--0"-

vv, MAURO RAMOS Lote de 161(:45 mts, (negô-
cio urgente) •............. , .

E:STRETTO RUA SAN'1'A LUZIA �- Esq. com Rua
.

'São .Pedro - 40x2ó mts, . , '.' "

'JOQUEIlW-S RUA SÃO CRISTOVÃO - 22x550, tendo
tllnas pequenas casas , .

,STREITO RUA SANTA I:;UZIA - lote com 10x40

mts.

lARlU�IROS __ o lote de 12x50 mts.
--'C)--

CHA-CA.RAS E FAZENDA À VE�DA

CANASVIEIRAS - com ,1,344,728 m2 e uma ótima
casa residencial de 2 pavimentos ..

;
.. , .... , ..

CAPOEIUAS - (no principio) - com 98x2õO mts.,
casa com 4 quartos, 3 salas, casinha, banheiro;
vai-andão, etc. . .. ,

, , .

TRINDADE - com 73,50x600 mts. e uma casa com

5 quartos, s/jan)'ar, copa, cosinha, banheiro, vS::
randâ o, etc. . ;",

, .. , .

SACO DOS LlMõES - tom 27xl.500 mts. e urna casa

residencial

SACO DOS LIMõES - com 33x5'00 mts. . , ..

600,000,00

400.000,00-

11 50 .000,0 O'

300.000,0'0

250.000,00

250.000,00

250.000,00

180.000,oQ

180.000,00

160.000,00

155.000,oQ

150.000,00

110.000,00

100.000,00

100,000,00

100.000,00

90.000,00

'90,000,00

80,000,00

80.000,00

65,OOO,QO'

60.000,00

60.000,00

45.000,0�

25.000,00

120.000,00'

80.000,00<

35.000,00

25.000,00
12.000,0'(>

500.000,00,

"-230.000,0(f'

100,000,00"

25.000,00
18.000,0<:l

---0,--

CO:m'llA DE TERRENOS, CASAS, CHACARAS E SITIOS.
Temos sempre interessados em coml:nl1: e,asas, terrenos,' cliâ

caras e sitias.

--0--

Hn'OTECAS!

I .Rc('ebcmos e aplicamos qualquer importância com garantia hi'-

I
po tecári a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



anônimo e o pseudônimo la Assembléia Legislativa
na literafura brasileira IA u. D. N. promeve di�cór-

BRITO B�OCA

dias em ConcórdiaNão poderá deixar de causar estran hesa a meneira
rela qual o anonimato e 08 pseudônimos eram adotados Presidiu It sessão de on:-! O Lar dos Professores (lr�l

.a literatura brasileira, no século passado. Recorreram tem o deputado Protógenes i a�quirido, f!ca na rua, Al-.
.númeras vezes ao primeiro Machado de Assis, José de Vieira, ! mlr�nte Alvim.

'A •

Alencar e Manoel Antônio de Almeida, para citar apenas Secretários: Deputados ] Pleiteadas previdências a,

.'s maiores; e quanto aos pseudônimos, será difícil en- Elpidio Barbosa e Clodorico ! favor da �:odu(;;.fio
contrar escritor que deles não se servisse, pelo menos I Moreira. ! Ocupou a tr íouna o depu-
em jornal ou revista,

.
. J Expediente. I tado Siqueira BeBo, repro.

:r-:0 enta,:to, uma <:il'cUnstâl.1cia logo !lOAS .chama a
.

COl:Sto� do CXP_�:�le:te m�� '1' l:ien.t��t\ de. Ca<:adol': .' Il.�hatencão : tarrto o anonímato, como o pseudônimo, eram telegl ama de. }::1 otesto da' Par tido __locial Democrátien,
de p'referên cia adota?os, quand� se tratavá de ficç�o: I C��1�ra l\'Junicípal de Con- I

. Di�c�r:el1.,o 1)0,b]'� ;:,1'1aromance ou conto. Ja se tem dito que Manoel Antônio c01<11a. I menta.i sôbre o problema da
de Almeida publicou as "Mernórtas de' um Sargento de t Lar dos Professores produ çâo, salientando que-
Milícias", sob a assinatura ele "Um brasileiro", porque i Foi primeiro orador da não pode haver produção.
não dera nenhuma importâncià à novela, alinhavada em l tarde, o deputado Elpidio bôa e abundante, sem havet�

fO. lhet.ins; com o. obj�tjvo único de d�vel'!il: o público, es-I.��al'bQsa, que �ova1l1ente .,�e sementes, boas terras, bons.
tivera longe de imagmar o alcance literário da obra que: Interessou pela Fundação bruços e boas estradas.
realizava. Talvez não .seja bem isso. Aceita essa versão, l Casa dos Professores, ent i- Depois ele recon hecer que
poderiamos por aí concluir d€ que José de Alencar, ao I da de que hoje é ',uma erga- o problema é complexo, a

lançar sem assinatura, pr ímeiro .no "Diário do Rio", de· nização das ma is vitoriosas firmou que muito .sé pode
pois em 'livro, em 1857, a primeira edição do Guarani", I e já com larga folha de he- fazer por etapas. Assim, d€c

H ". D-. assim o fizera por não emprestar mérito à ob.ra. E bem i nemerência prestada à clas-l.e�t;I'áordin�ria utilldade S€

omenagens ao Ire.or sabemos que ele estava ciente do contrário. O próprio I
se dos ed.neadores,. , � na _aprovelt'l.r a modelar Es_d � I"

- II' t
.. êxito extraordinário do romance, qUa1Hl0 pucbica em f'o-: A seguir, comumcou a Cn- [ tação Experimental de CaO ",O eglo ",8 annense t lhetim, devia bastar para convencer o autor de que não sa que a Fundação, {;um-I çador para nela instalar

O Colégio Catarinense vae Cook, capitão holandês -I realizar uma obra inferior, e anima-lo a assinar o li- pr indo seu nobilitante pro- uma escola de treinamento.
homenagear, nos próximos Salim Mansur . vro. Porque então essa insistência no anonimato'! Porque grama, acabava de adquirir: de tratoristas e de trabatha, ..

dias 17 e 18 do corrente, o Gonçalo, jovem patriota se tratava de romance, de novela, gênero considerado de 'o imóvel onde encontrariam dores rurais, melhoramento,
Revmo. Pe. João Alfredo - Alaôr Scheweitzer categoria secundária, principalmente no Brasil, onde a guarida segura e confortá- que poucas despesas deman.,
Rohr, diretor daquêle mode- Pedro .. marinheiro � Gil- literatura, nessa época, j:í: constituía em si mesma um • vel quantos professores rie- daria, porque as admiráveis,
lar estabelecimento de ensi- certo Grazziotin mister secundário.' _! cess itassem de merecido 1'e-' instalações da Estação já
nó secundário desta Capi- Soldados e povo: J. Mc (Contíuúa na 3a pág.) 'pouso, após sua longa jor-. eram material altamente a-
tal, Dowél, José Garcia, L. 01'0- nada em pról da educação proveitável para aquele fim,
Essas homenagens cari- fino, Clódio Justo, Pedro AI- _.,.....,.".._ _-.._- --- - - _._.,._,_. _ da juventude. l Ao mesmo tempo e taro.. ,

nhosas vêm manifestar thoff, Jorge Miguel, Milton O orador passa a ler a bém com poucas despezas,
àquêle benquisto sacerdote, Oliveira, Arilton Silva, eis. ATO.' I'MORA'L escritura lavrada e concluiu 'seria oportuna anexar à re-.
o júbilo de quantos o esti- vil' Silvá. requerendo um telegrama de ferida Estação, um campo>
mam e admiram, assinalan- Ponto - Celso Rosa. congratulações à Fundação de multiplicação de videiras
do, dessa maneira, expressí- QUINTA-FEIRA � Dia 18 O cargo de Secretário da Secretaria ao 'Casa dos Professores pela e de árvores frutíferas dt>,
va e singela, o transcurso DE SETEMBRO Ministério Público, padrão X, segundo corria importante etapa vencida. < {Con.f.inúa na 6a pág.�
do seu aniversário natalício, (Aniversário do Rev. P. Di- nas próprias rodas oficiais, seria preenchido, _ ..- ..

- _ W..N..,.�....

que ocorrerá na data de ÍS retor) por uma pessôa da família do saudoso Des. Ur-
de setembro. 7,30 � Missa do Aniver- bano Müller Salles, cujo lar, num curto espa-

O programa que foi orga- saJ:Íante ço, foi duas vezes golpeado pela fatalidade, que
nízado, de festividades in- 8,30 � Saudação dos Alu- o desfalcou do chefe amantíssimo alguns' mê-
temas naquêle estabeleci- nos ses apenas depois de ferí-Io com a perda' da
menta, está assim distl'ibui- 1 � Hino do Colégio espôsa.
da:. 2 � Saudação da II Divi- A nomeação esperada, assim, representava
QUARTA-FEIRA - DIA 17 são uma homenagem àquele eminente magistrado"
. , '. DE SETEMBRO "

3 � Solo de Acordeon :_ que desapareceu pobre, depois de haver enrique-
(A's 19 horag) Aldo Maciel cido a magistratilra cat.arinense com o seu sa-

I � Orquestra 4 � Saudação do Exter- ber, a sua integridade e os exemplos austeros
II Apresentação nato da sua vida.

Norton Varela
- 5 - Solo de Canto - Sa- Com enorme surpresa o cargo foi preenchi-

Dama: HOLANDESES lim Mansul' do, como se lê do DIARIO OFICIAL, de ante-
NO -BRASIL ti � Sa.udação da I Divi- ôntem, por um traidor político, como paga de

. III -- 10 Ato: l:látea du- são transformar-se em mercadoria aquisitiva e ad-
ma fazenda à beira-mar· 7 - (�anto de

PRl'abenS'1
quirida, já saldada.

.

V - 20 Áto: 9,30 Torneios. de Basque. Melhor fôra, para a higiêne do Ministério
a) No Palácio de Schon- Tênis e VaIei, . Público, agora comprometida, que tal cargo não

nenborch Corridas de bicicleta. ,houvesse sido criado.
-

.'."

b) Na floresta de S. Lon- Lutas de travesseiros. ...�-�•••••••�:,••,

••

iíJ••

l'enço da Mata Lance livre.

E
.-"

....,
.

. '1

A'<
�iI-=-��q����ra .•�:_�::••:.:�:__._.� I ,re,are, ·,laIS II CIDcer11

D·· .... O t S· iA ·

de B6m Ize'm �;Ua
,..

rques ra·,.: 18' ODICa,
• • • A Sociedade de Cultural

j
após o ruidoso sucesso com i

- que o del>utado Wan. ���i:�l __d__e _F��l�i�!l��o1is, o, seu c,oncêl'to de anivel'sá-lderley Jor., falando no .,,".v..�� _ .v.�.v._,", .. ..-
1'10, esta empenhada em ofe-

Lir.8,. pera.nte �IlS cor- Noja da Base recer a� nosso público mais
. rehglonános, dIsse q�e _ .; _

"

,_ ....c h..
uma nOltada de Arte. O ,!eu_

o atual con�lave udems- 4erea 'l.,.;:"""'Z!> cO?junto sinfônico está e11-
ta nada ntafS .era do que Está sendo chamado" .

à s�lando um seleto l'epel'tó�
uma oportUnIdade pa� 1'10 a se,r apresentado bre ..secção' mobilizadora n. 52,a divulgação das quei- vemente. Das músicas em�nexa ao· Destacamen t.o de�as e reclamações ... e '-Base Aérea de Florianópo�, preparo, t.emos a comen tal'
das decepçõeS também,

lis', afim de tratar de assun-
principalmente, a· Rapsódia

que o nobre deputado Catal'Ínense do Prof. Ema-to do seu interêsse pessoal,Bulcáo Viana, ao pro- 110el Peluso, versando moti-o cidadão Daniel Pereira dacurar justificar a enér-
Silva, filho de Pedro Sérgio

vos do folclore catal'inense,eia iro govêJ:no e a fál-
da Silva e Ana Pereira da

motivos êsses l'ecolhi-dos pe
ta de va)()res nos qua- Silva, natural de Santa Ca...

lo autor e por outros musi-
dros da Udenilda,. foi cistas, no litoral de Santa
classificado. tarina, município de Joinvi- Catal'ina.por um

1e, pertencendo a classe 'deaparteante, como ho-
1933.

mem vaselina. . .

C I dar os a Costa Dantas -que a roupa suja trazi-
da ao plená.rio pelas de.

}O Tenente - Chefe da Sec-

legações do' interior foi ção.
tanta que, em' pouc�s w-w.;o...- w _ ...

mintItos, �e; esgotou to
do o fstoqúe. d'e s.a
bão ...

q�e os nobres deputa
dys Jo�o .J9sé de Souza
C�bL��J' e Oswaldo Ro
dl'j�'Ues . Cabral não
C()�lJ!ll'ecer.a.m às rell

ni� ""c�nYocadas, sen-

Dinamitada, em Imblfuba,!O.

gigantesca baleia
A pesca da baleia com núncia qu� recebemos, em

dinamite, segundo disposi- Henrique Lage, ex-Imbitu
ções do Código de Caça e ba, foi dinamitada' grande
Pesca, é proibida no Bra- cetáceo, por pescadores ali
silo residentes, fato que é já, do

; conhecimento da Diretoria
No entanto, êsse processo I de Caça e Pesca, nesta Ca

vem sendo adotado ]10.S ma-
'

pital.
re,"; catarínenses, sujeitando \ Ainda há bem pouco, no

aos seus autores, que são; Rio de Janeiro, í'ôram mul
transgressores da legisla- ,tados em dez mil cruzeiros,
çâo que rege a matéria, às segundo se anuncia, pesca

penalidades legais. sores
.

que usaram de dína

Ante-ontem, segundo de- ruite para a caça à beleia ...
............................................

FllwianúpoÍis, Qual·ta-feira, 17 de Setembro de 1952

a) Na prisão
b) Na flol'-€sta

Jesus
VIII - 40 Ato:

A Ra.psódia, tOda ela es

truturada. com muito gôsto
e inteligê'11cia, será ponto'
mais importante do Pl'ó:s:üno
concêrto.
À direçã.o da Sociedade \

do que o ,prhi.leiro até' de Cultura Musical, apre
rec�sou qualquel' mo- aentamos as nos_sas cangl'a
'Vimento tendente à sua culações pelos esforços em
vslta para a Secret.aria preendidos em bl;mefício da
da Justiça. Educação e nk\Sa cu Itufa artíst.ica, bem
Saúde. Pelo qDe se vê, cúlno os no�sos vO'tos de fe- thá jaea.tinga no carrei- üz êxito e msua próxima a,...'
'.:0., . presentação.

'

a) Na prisão
b) Na varanda do Con

vento de S, Francisco
IX - Orquestra
X-50: Na praça de Re

cife.
PERSONAGENS

.João Fernandes Vieira,
chefe brasileiro � Carlos
Go�lho.
Schonnenborch, chéfé ho

landês � Florentino Carmi
natti
Diogo Martins, fãzendeil'o

- Luiz A. O. Veiga
.

Alvaro filho de Diogo -_

Ivo Ghizoni
Afonso, filho de Diogo -

F -:::":1 <:!li':: (\ R:lla.
Ma11:�; ·c'dado 4e Diogo -!Cados Joaquim D. M. ih'

Silva

Jorge de Carvalho, traí
dos - A. Al'Y Goedert
Fernando Valle, traídor

- .. Genovêncio' Campos
Henrique Di�s, chefe do.'$

neg11QS .:...:.... Cuido de Oliveira·
Cama}'*o,; "chefe dos ín-'

dios - Constâncio KonesJiÍ'
.

FÓ: .

., .. � .

<�
O depütado Tenório Cavalcanti, da CâmaJ.'a Fe

dual, homem truculento, no dizer do sr. Flôres d:;t.

Cunha, gosta de citações arrevezadas. Certa vez,

aparteando o deputado Saulo Ramos, que estava per-
dido na vel"ticalidade dos acontecimentos, declaroU'
que a causa causae causatl1r causa! E, para deses
pero do Prof. Custódio, traduziu; a c.ausa do causa"
do é a causa da causa!

O episódio burlêsco veíu-me à mente au consta
tar, aqui, no dia da Independência, ° enorme nÚlne--
1'0. de mastros sem bandeira. Qual a causa disso?"
Procurei investigá-la e, de imediato, cheguei a um:"

conclusão. A culpa cabe, por inteiro, ao. P_T,B.,! E'"
que êsse pattido, na vespel'a do dia 7, enfeitara li

cidade com uni boletim cOt'l'dtando ai qlle todos lJas"
teassem em suas ca.sas um Pavilhão ,Nacional. A

reação foi a <tu e" vhnos! Todos quantos costumavaW
desfraldar a BandeÍl'a e que 1era111"0 boletim pete
bista" reagiram e deilffiram. os mastros vazios·! Cau''''-'
sa causae, causalnr' causa!

x· x

x

A c(:}Jlveução' da U;D.N., ora' reunida nesta Ca�'

pitaI, está sendo realizada'_, em" segredo de justiça •.
Nossa r,epol'tagem política' est.á>-em campo. Os fur�'
vão· s€1" sensaci01ilais'!! '! '

x": X·

x

- Se eu fizer· essa' estrada;;�o .meu Gov.êrllo nM
p-r:ecisa fazer mais."rrada - dis,'le () S1'. Irinell BoI"
nhau<ien',

AcontecC" qU��(tuem vai fá'zer essa eSfradâ',é {f'
&OVêl'1TO" Fe.deral': ..

X":

XL'
- Agoras.. conna· inaugura�ãõ· tel-efô'ilirilr, .já plr

tiliemos faliu com o' Rio.
- Mits"issa,vai'custap'muito caro ao Estado!.
- eOrl10 a�sifu?<FóVa T"elefôIiica que fe--,h a 11-

nl'laf
- Shtlj' mas as tt:\lefônemas- ·'dtádas do Ga....�'-·

:nador pe:cHudQ ao di,' CetMÍo· que: g'O'vel'ne .Santa CIl';

fa;riz+,a.: <w'.all:t�b'�.. -CllSta'l'·? c
.
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