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Por Enquanto, Fervilham Boatos
lUO, 17 (.V. A.) - Divul- fonte" reformistas, conti- .iha como. sendo já pratica- tinha mantido um contato

I�
transquilidade. Foi ontem, por aqueles ministros à irn

ga o "Diário Carioca" - O nua empenhando em modifi. mente o ministro da Fazen- de duas horas com o sr. Ri- aliás o primeiro despacho prensa.
sr. Osvaldo Aranha jantou cal' o seu Ministério, tendo da, estando apenas a aguar- cardo J'afet, presidente do dos titulares da Justiça e O titular da Justiça, a

domingo, nã resldencia do ontem recrudescido. inespe- dar o regresso ao país do sr. Banco do Brasil. da Educação, 81'S. Negrão de quem abordamos ontem, a

sr. Benjamin Vargas com o radarnente, os rumores a Horácio Lafer, para assu- MINISTROS TRANQUILOS I Lima e Simões Filho, com o pós o despacho, eslava re-

H. Getúlio Vargas. respeito. assumir o posto. Dizia-se Entretanto, nos meios 81'. Getúlio Vargas depois servado, dizendo nada ter a

O presidente. segundo as Dava-se, assim, o sr. Ara- tambem que o ex-chanceler ministeriais havia relativa das entrevistas concedidas acrescentar ou a retir-ar nos

-------------,.....�--------------------- - têrmos das suas declara-
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ções.
Quanto ao que se dera -n o

despacho, não lhe competia
divulgar o que conversara

com {' presidente,
O ministro limitou a isso

suas declarações. mas o tom

�eral da sua palestra era de

confiança na estabilidade da

situação .

CRISE GRAVE

Edi�'o
.

de' noje - 8 pags. Fl-or-j-a-nop-'-ojj-;:-Q�;inta,fei;;, 18 de S�t�;;b;;-d�-H)5'2-'
-----

80 CEN'I'AVOS Nada transpirou ainda 1'10-

,------------------_,_.....:�_� . �----
. .. ,____ bre ti 'almoço de sábado do

presidente com os governa-

Trumao acusou Eisenhower de E' ioutil esperar fornecimento
!
���e�\��lV:j��ae�ee E;!:�:dfs�

inimigo dos trabalhadores I de trigo argentino
.

'. ,11;:fi��:::,.S:.i::::d:::,:::NOVA YORl\, 17 (U. P.) - O presidente Truman ! • • _

declarou 11� Fede�'ação Americ�na �o Trabalho que o O Brasil requer Dova politica trltlcola. Nao pode' I �Í:�;��l�tt���m::, q�l�t���:�.!�general Dwight EIsenhower está apoiando a plataforma " ..

ê
I

d��:�,,:��ti�:�::.alhi8ta apresentada ao país nos últimos remos gastar 500,8 mllhoes de, dólares, em tr s ����t:::7e����p�::�la�r�: p��
Numa mensagem lida perante a 7f;a Convenção da

, anOS, na compra de trigo. EntreVista Ilíti�:,4LBINO "SOBROU"- Federação, o sr, Truman disse: "Estão sendo elabora.
do deputado teoberlo Leal I' O' er. Getúlio Vargas, emdos planos pela. "Wa!l Street", na eventualidade de uma

. , . . .. .
• i ('(J!1VeriiaS C.0111 certos próce-vItorIa. repuhh�ana. p'a:a tor�ar a lei Taft Ha�;ley am-I RIO (Pelo Correio) - O reduz ida safra argentina de lo DIAloO CARiOCA, tran-jl'es, teria manifestado seuda mais ol��'es��\-'a e :IlJUsta. �o que atuAalmen�e . ,Diário Carioca. de 12 .do tri!o, no .�110 agrícola de critos do "The Stati:!,'. de

I descontentamento com oO presidente declarou ainda que íma sustado, logo I corrente, publica o seguiu- issz.ss. N,a0 m� parece pru- LJondres, -� mO!l�a,.m a l�.:�(:-l' Mini.stério, mas, teria seapôs () término do último conflito mundial, um complô !
,. . . dente. poi outro lado, que .re do que se noticiou 01]\:10- ! manifestado deeínteressadodefinido" para bloquear o movimento comercial do país
te :

nos alicercemos para o aba- samente em Buenos Aires e I
pela sorte do 81'. Antôniono período decisivo da reação do após guerra. A lei 'I'af! "

t 1 t" f
.

Ii 1 1
. ! .

- tecnnen o (e .rrgo a nossa 'OI c lVU gac ° em murneras Balbino, que os meios poli-Hart ley, aprovada contra o seu veto, constituiu, segun- gent.e nas estimativas pro- publicações nacionais e es-' ticos dão agora corno umdo disse, I) ptimeiro passo para contrariar a maior parte 1 t d B A' I t
.

, Ad" "e' '.

. ,c.ec,en es . e uenos Ires.

"nlllgeUos
.•� pro UÇ.lO. S-I

candidato supremo, mesmo. da Iegislação do "new ·deal".
.

. "

[ I.

I Senão, velamos: tatística' c o ano agr ico a
para a hípotese de se veri-.......................H........."'••IfI.....I4.N.......-................ " • ,

.:\ 1 5;;>'
.

A
·

di" I Os dados OflCl<US da pro-
.
de 1�J5 � :..., cam sucessiva- ficar em futuro próximo, ',1-SSID8 O, 00,1 'amara'l, o duçâo �lP h'ig'O,� 2.05iJ mil I mente_d� 4,5 -:n,iJl!ões d,e to-! tnuo�n<;�a ministerial".

. Acôrdo Italo-Bras íleíre .

toneía "<J,.S -;-- divulgudos (>p-
, "'"

Co n tin úa na 6" pag,

............................................
RIO. 17 IV. A.) - Reali- que dizem respeito às inde- .

CRISB ÇAIBIIL���-.��.o��t�:�l:��S I::�:r:; llÍ.�;..!�_:=�.....� Pio XII condena 08 80I.81-LI18·1��:�r�;:.'ld�r:�;�ei:�nc�uii�� O Ira- am'eaça exageros do Ireudism� IIB
um Acôrdo de princípio só- , .

' CASTELO. GANDOLFO, direito a comprometer' seu NOVA YORK, 17 (UnÍ-
bre todas as ques�ões �en-l �'E�RÃ, 1� �U. P.) - O 1.7 (United'l _ O Papa Pio COi'pO ou existência física ted) - O influente jornal
dentes entre os dOIS palses, I Pnmelro Mlmstro Moha- XII denunciou certa escola em experiência ou investi- nova-iOl'que "Wall Street
problemas que motivaram a med Mossadegh, falando ho- de psicanálise que sustenta gação médica quando esta Journal", expl'ime hoje, a
vinda ao. Brasil do sub-se- je à: imprensa, ameaçou de todos os desejos e interês- intervenção, cedo ou tarde, esperança de que o Brasil
CCl'etário das Relações Exte- romper as relações com a ses humanos se derivam do lhe aC3lTeta alguma des- não recorra a soluções fa-
xiores da Itália, sr..FraneÍs- Grã-Bretanha caso êsse instinto sexual. truição, nUlti1açáo ou perigo eeis' e temporarias para re-
�o Maria Dominedo. país não suspenda o blo- O Brasil não 'pode 06en- Em diflcurso dado hoje à grave. solver' sua atual crise na

O convênio teve como ob-- quêio contra o petróleo ira- tal' nossa política tritícola pnblicidade, o Papa .disse balança de pagamentos.
jetivo fundamental esclare- niano. que até agora, não na base da prod,ação al'g-en- <IL\e o "método pansexual" ._.."_....�.-...................._.._�••_.•.,..,

I
"O Brasil pode ajudar-se

-cer e.. facilitaI' a execução tem conseguido s-aída, e in- tina, Até hoje a p03ição de de psicanálise degrada o ho-, a si ;!úesmo", o jornal foca
{lo- Acôrdo Raul Fernandes deniz-e o govêl'110 'pelo que 110SS0 país, quanto ao inter- mem ao nível de um animal Eta)v·.·'U·'O' I�I'DS a atual crise cambial hrasi-
em lB49, e ratificado em ju- deixoll de receber des�le que câmbio é o mais ingrato pos-l ou de um autômato. -.;: .. ,leil'a, revelando sua oposi-lho de 1950. as refinarias foram nacio-. sível, porque nossos produ- O Pontífice não se opõe bOIOAU'•.aea.la I ção' aos esforços do Brasil
Assinaram-no, da parte nalizadas. I tos ;já não lhe são indis- a estudos psiquicos em ge-

.

U H UV no sentido duma industria-
lJrasileira o ministro João Entretanto, acrescentou,} ponsáveis' e Pel'on tem mais ral, porém declarou que o RIO, 17 (V. A,) - lnfor- lizacão ·excessivamente l'á-
Neves da Fontoura, e da estava disposto a entrar em I interêsse em atender à Itá- tipo "pansexual" dificilmen- mam de Recife que os estu- pid;. ,

it1l1iana., o subsecretário acôrdo, para a solução ami-Ilia, Grã-Bretanha e outros te pode ser classificado co- dantes da Faculdaae de Di- {Cootinúa na 6a p.ág.�Francesco Dominedo. gé.vel do pl:oblema, se nO-I países europeus, onde ad- mo psicoterapia séria. i'eito dali promoveram uma

Tra,tam as notas de '/ários vas e melhores" condições . quin� maquinaria e matérias O Papa pronundou êste homenagem ao s-enadot' Etel- ,lthw.....,. ..__·.....'Y',_....'Yot'......"

aflfll.mtos, relacionados com .fossem oferecidas, pois a si-' primas llecessái'Ías ao seu discurso em francês, domin- vil10 Lins,
problemas de imigração, tuação econômico-financei- de::;envolvimento econômico· go último, ante os delega- Em discurso então pl'O
questões econômicas, inte- ra do Irã era das mais di- - afirmou ao 'DIARIO CA� do� do 10 Congresso Intel'- nunciado, afirmou o candi-
l'essando partkularmente os iíceis 'e o prolongamento do RI0CA o deputado I.Jeobel'- nacional para Estudo do dato ao Palácio das Prin-ce-
<lispositivos que regulam o impasse poderia ter resul.ta- to Leal '(PSD-Santa Catari- Sistema Nel·voso. sas que estava à vontade pa-
acôrdo de imigração e os dos imprevisíveis. na), autor do Plano Nacio� O Pontífice repeliu os al'- 1'a, até mesmo, promover,

MoE· nal do Trigo, ora em estll- gumentos de que qnalquel; para a' pra.ça pública, uma

m greve DO Chile os IlIi- dos na comissão 4e Econô· tipo de tratamento é justifi- homenagem democl'atica a

mia da Câmara dos Deputa- cável, desde que "ajude ° Souza Filho, erigindo-lhe
,.

.

g d H!t ' dos. O parlamentar' catal"i- p-aciente. um monumento a que cha-,

:fJ pre a os e lO OSp. aIs nense confirmou as 110tas da Disse o Papa que, 'na a.plica- maria "Monumento do Idea-
SANTIAGO DO CHILE, 17 (U. P.) - Cinco lnil secção f,l� Econômia do D. ç&,o de novas técnicas e trata, 1is1110". .

. .-�...�

empreg�:l(los
.

dos servIÇOS de beneficência \,de._c18ram-se C. a respeito ,das p09sibili-' mantos no c�mpo da medi�
. Declarou ainda, mais "ó,'

em
.

greve. paralisando _ '-�oD;1pletamente o' trabalho lla dades de eXPol'tacão de tl'i- cina, há idênticas

"frOntei-j sen�dol' �telvill0 Li�lS, (]�,f.!Dlaioria dos hospitais atendidos por médicos e éstudau- go da A.J<ge;-;hna �'m 1953.· ras" para médico e o paci- podia 'faze-lo de coraçao
, tes universitários�' Com esta: greve. sobem, a cinco Ol't ·se1'- � Tenho lido $.s notícias, ente que não podem ser Cl'U- limpo e de consciência
viços públicos atualmente paralisados em ·virtude dos divulg-adas. pelo DIARIO zadas;, sem violação das leiR tranquila, porquanto ll�!;l:hu-
JIlO\'Ímentos paredist.as. -CARIOCA a respeito das morais.' J na l'esponf:labiliqaclé' t1vél;a

PROSSEGUE A. GREVE DOS TRANSPORTES possibilidr.des ele exporta- O Sant.() Padre disse que :lOS lutuosos acolltecimentos
MON'I'EVIDÉUj 17� (U. F.) - Nenhuma -modifica- ção de trigo da Al:gentina o paciente em si não é do- de três de março, que l'Ol1-

ção de importância se produziu na greve dos transpol'- em 195.':3. No !.11-eU entender no :l>bsoluto de si mesmo, bal'am a vida ao jovem e es-
teiO; coletivos na capital uruguaia. Cêrea de 10 . .000 tta� procooem inteiramente as Não pvde dis1}01' de si co- pel'a.nçoso univel'ootário: O

Ibalhadores nos servie-as de trru1sportE"8, entre e-létrieos e conc.lnf0es pe�!>.jmistas de&-. mo quer, ]}ol'que é Hf'llf"n- discurso do candidato à go
ônibus, continuam � braços cruzados, aguard�Q o te jornal, no eonc.ernellte a tu:hio P. nã.ü prúprieU:ri{) de Vel'1la.n<:u de Pernambuco
.t�ndime-nto do peqido'<!e aumento de salários. uma provavel repetição de si·mesmo, portanto não tem I

foi muito aplaudido. '

Chega de barbeiro f
Morte à classe! E' bar
beiro no Govêrno, na>

Sec,l"etaria da Fazeud'a,.
na direção da U.D.N.,
na lide�nça udenista.
na Secretaria da Segu
}'snça• .na Prefeitura ela

Ca9i:tal.,.. Chega de
bar�iro!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. A.' SANTAELA
. ('armado pela Faculdade Nadonal d. Jfedieina da On1;';."I
.... do Br.,m.
•Mico por concuflo 4a Alli,t'ncia a p.icopat.. ilo Dlltrtto

'Heral- !
•x-intuno dI) Roepital Pliqui'trlco -. .anfelmio Judieliri.. da

C.plt.l ·Federal.
. .

I
b-interno da Santa Casa d.. Ifiser!córdl" do alo " ln.lro.

'

CHnleR Médica _ Doença. Nervo....
. .J)R� ALVARO DE CAR.VALHO

eeuultório: Edifieio Amélia New>r-- Sal. •. I Doeneas de CriançaI I
,

(�on8ultt'llio: Rua Trajano sln. Edil. São' Jor-ge - 16 alld.r. �Jtftlldênda: Rua Bocaiuva,114.·

I! S"lae 14 e lli. . .
.

.

ÇOlllalutt: Du 15 l. 18 bOTa... I Reaiélênda; Rua "Brigadeiro 'Silva Paes, s/n.._ ao andu. (cll'-Telefone: '

Icara do Espa·nha). 'lteO-de diàriamente du 14 h s. tom diante.Qon.ultÓrio: 1.2118. . '.

I
a•• ídflnêia: 1.&86. I

�,..;;... -

DR. JOSÉ BAHiA-S. BITTENCOURT
-

t
. D�;fni!l:�c�;h.a�!_ty�r���TI

'RIJa Saldanha Marinlto. 19. -. T-éJefon� (M.i raso

c....Uórl• ., Keaidêllci. - 'Rua Buleio Vialla D. 7 (Lar�o li
..

_·_�__O_)__-.�r_lo_fl_.an__ó_p_o_ü_·· l.�

••'i!1.: 8 la 12 !lora. - Diàriam.nte.
•

OLlIOS - OUVIDOS - NA&J.Z J; GARGANTA I DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
DR. GU���� ��PIt..�NSECA I Do. Serviçol d. Clílllca Infl\�:jD:�OA!lsistênd. Mnnldpar e BOI-

.oderna Apal'eIÃagem.

I pita I 4e Caridade

Limpada de Fenda - �etrator - Vemm.tr., ..te. Raio- X. (r.':' . CLINICA MJl:IllCA D� CRIANÇAS .··ADUL'lO-$
Ilocrafia. da Cabeça) - Rlltirad. d. Corpo•.•xtranllo. do Palm'o : - Alera;a ._

••o!••o. I Culllultórlo: Ru�' NOllea Machado, 7 � Consultai 4al HI t. tE'
.Receita plua UIO (le Oculo. I_ da. 16 b 17 boraa.

.

C...ult6rlo _. Viloonde de Ouro Preto D. '1 _. (Alto. 4a C... lte"ldênda: RUII MBl'echal Guilherme, , - "ODe': 781.
....t. Horizonte).

"filiada - Felipe Sehmidt, 101. --
..

Tel. U.SO.

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTONIO ma MUSSI
lfMfeH

Cirurgia�CUnic. Geral-Partol

f1erviço completo e especializado das DOENÇAS .D. S.NIW�
•AS, oom moderno. métodos de diagnósticos e tratamento.

-

.OI.,POSCOPIA - HISTERO - SALPlNGOGRAFIA - ••TABO-
LISMO BASAL

"

aadi\>ter.pl. por on.da� curta'-E} ..trocaallull!çio Itaiol Ultra

9lôl81;a -fi Infra Ve11nfllho.

COBult6rlo: Ro. Tl"8jano, n. 1, 10 andar .di1ieio do IOD-'

..pto.
lIod.rio: Da.9 toa 12 bora. - Dr.• '0111.

D•• 15 l. 18 boral - Dr•.•,..••i.

R••idaDCi. Avenida Trompowsld. 8.

MtDICO
CUme. GeraA' - PEDIATRIA
a.a 11 de Maio, UI _. lujai

PU•.RICULTURA :- PEDIATRIA - CI.INICA G.RAL

DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAGÃO
�
r
,

CIRURGIA TREUIIATOLOGU
Ortopedia

ConI121tó-rio: Joio Pinto, 18.
Daa 1.· .. 17 diAriamente.

Mllnoa a<n g'bado•.
•••• 1 Boeatuva 11..
1'(;11. li. 1a .

. { �., .

DR�. ROLDAo CONSONl
CI...rJl.;; �.r.í - Alta'Clr'G�'t. - Mol.tI.. I. 8.....r..

.

.

". - Cirnrdl 4. Tu.;:,. -
D. .rAlculd.d. 4� .�di�fn� .ta Úniv�;.ldad. d, Slo Paulo.
b-.bIi.teD� el. Oirnraia do. Prote••o�.. AJlpio Co-r�.i.

Neto e Sylla ·)lato••
.

(li11l1'lia do .atoma.ro.· v••leula _ vi.. biliar.. , fD�.tinolf ..d.I-
1&410 ••1'Ouo,. tiroid., tinI. p.ró.tatau.. bexir.; itlro, o""rio. • trom-.
.... Va�ieoc.I., hidroem, ••ri... e Urnia.

Coaalha: Da, J la 6 hora., ru ",Up. Schmhlt, 11 (aobracto),
- 'l'a1eton.: 1.598.

.

,

"'Ida.da: Annida Trompow.ty, , - T.I,fone 1.7114.

DR.
.

eliDi':'
.

méiia �e .adultos e criascu
c.ualtério - Rua Joio 'Pinto, 10 - Tel••• 711••

Coaall�: Da. " u II hora,.
ae.reli_da: .Buâ ,II.te"e' Jánior. 4J. TIl. SU.

DR..�OLENTINO DE CARVALHO
AJIe!'feiÇoamentó em· Parto Alerre e Bu�nOll ArT_.

OÚVIDOS "-: N..&.&IZ - GA&GANTA
.Coualtório' - Joio Pint&, 18 _ 1- ••••r
-

. Diàriament, da. 11 .a 18 horaa

Navio-motor "Carl Hoepcke"
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FI.oRIA,N()POLIS e RIO DE JANEIRO' , 13 Sábado - Farmi.ei�.
;Catal'inense - Rua '.fraja-

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo neste último apenas ·tna-.
para () movimento de. passageirüs. ? 14 Domingo - F-armáci4f; •

.:Catarinense - Rua Traja.,··PRóXIMAS SAíDAS:
·no.

I D A V O LTA" 20 Sábado -- Fa:rmáiil!i-'
de }"POLIS. de ITAJ··At (lo RIO 9t' SANTOS' "N'Otul'lla - Rtia Trajano.
17/Setembro 19/5eteml,>ro 24jS-etemb-ro Z5!Set�mbro ': 21 Domingo _ Fam'láei3>'
30./Setembro 2/Outubro . 710utubro

.

8/0titubNl iNoturna-.Rua Tra.j�G.
12/0utubl'O ' 14/0utubl'() 19/0utubt'o 20/Outtlfrro .

2"/ Sâbado - Fumáeia.
24,lOutubro ..

· 26fOutubro' 3'l;Ouirtbro - lO/NO'v-embro Esperança - Rua' COBSe--·
5/NóveDlbro 'l/Novembro 12/Novemb'ro 13/Novembiro lheiro Mafra.

17/Novemlrro l'9/Nov-embro 24/N6vembro 25jNovembru 28 Domingo _ Farmácia.,
30/Novemhro 2/Dezembro 7 /Dez�mb.ro, 8./Dezembro Esperanç-q _ Rua

.

Co:n&e--
12/Dezernbro 14IDezembl"o 19/D:ezembro 20/Dezembro .lheiro Mafra.
O horálío de Florianôpolia será às 24 horas das datas Ílrdkoo�&.

O servh;o nótun!1> s.eri;.Para mais informações dirijam-se à .

t
efetuado �l.as Farm�cja&EMPR�S.A NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE San·to AntoulO. ModeNl3 e

Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92'_;_ Telefone: Uh2.· Not.urna, situadas às rWl8

_____�------··--·_-----·_-------�-------IJ�P��e��Q6Ln

.".;;."---....._------------_......_-....._----.......------_....

rarmacias
de' Plantãom

.

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPECIALlSTA

MOLÉSTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulató

rio de Higiene Mental em Florianópolis. Psi qu iátrn do Hospital
Colônia San ta'Ana.

Convulsoterapia pelo e!ctrochoque e cardíazol. Iusurí noterapia
de Sakel. Malarioterapia. Psicoterapia .

Consult.ório Provisoriamente á: Rua General' Bíttencourt, 85

(esquina de Anita Garibaldi).
Hor'ário : Das 16 às 17,::l-(j horas

Residência: Rua Bocaiuva,' 139:

o E S T s.n.o.
ABMilNISTllAÇ!O

DR. I. LOBATo Fll.HO
Doenças· do apareU.o resptràtório

T U B E B C U L 'O S .B
RAUíOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS .PULMOaS

Cirurria do Torax
Forw.tdo pela Faculdade Nacional Ile Méd'icio8.. Tiaiolort.ta .•

Tigiociru�gião do &spitlll Nerêu Ramo.
('UT2IO de especializaçá-o pela S N..--T. Ex..interno e Ex-uÍlbtnte d•

Cirurgia a;' Prof. Ugo Pmhei ro 'Cuirnarãe. CRio) .

Consultório; Rua Felipe Sehmídt n. 38.
Diàrtamente, das 16 Às 18 aor••.

Res.: Rua São Jorge n, 30.

,
,
.

-

\,

aeda(6o e Oficina., à rua Conselheiro Marra, .. ...,

Tel. 1022 - Cx. Postal"l19.
Diretor: RUBENS A. R.BI0S,

Gerente: DOMINGOS F? DE ·AQUINO.
Representantel'"

Represen·taçõea A. S.' La�a, Ltda.
. Rua S�na-dor Dantaar 40' - 1)0 anda:r.

Tel.: 2!-6924 - R'io· de-JaG,íro .

Reprejor Ltds,

JOSÉ ROSARIO. ARAUJO
ellniu i\fédic�. -, lloilnças d-e crlanç••

- ..

(Tratamento de Bronquites e", adultos e criançll8)
Consultório! Vitor Meireles, 1-8 _- 10 andar.

DR.

Rqrário: Das ]O,3il às 11.30 e das 2,30.às S,30 har...

Reilldênci.• : Al"enida Rio Branco. 162 - \i'Ql1e 1.641}

RII1I Feli�e de Oliveira, n. 21 - 6" ao"'",

Te}.: 12·.9873 - São, Paulo.

ASSiNATURAS
Na Capital

A.o ....'.............. Cr' 170,'0

8._.tr. ... . . . . . . . . . . . C.r' n.o,

No Intertor

.4_ ..•. ; . . . .. Cr$ 200,8'
8..�r� Cr' ;lIUO

DR. NEWTON D'AVIL,A .

Ausente atê prlncípro de Ou-tu

bro, fazend1l curso ..de aperfei
çoamento de cirú.rgi-ca, no Rto

de Janeiro.

'","�! ..
.,«

�\i:.�

A\U,ÓllciOI mediantes coutráto.

O. ori"inais, mesmo não p·ul>licsdoa. n... ".......

d ...eJ.viào•.

A direça<c> não se respol:llabiliz," pelu. _,.;"...a".....

.
Imttic!o. n08 arti"os asainadoe.

'-�,�--------------�----�

Roberto '\oV. Schmidt

Heitor Steiner

SOLTCfTADORES Q

Advogada Comercial,' Civil e Trabalhista

l<JSORITÕRIO :

Praça 15 de Novembro. mI 23 10 anda!', sala 4

----------_._ ... _. _.-- ...

ORo ALFltEDO CHEREM
..

CurSá Nacional d� doençall mental.
ex-diretor do H08pitaJ Colônia Sant'Ana.

Doenças nervosae e mentaia,

Impotência Sexual.

Rua Tiradentell u. II.

Consu ltaa das 15 lu 19 nor....

FüNE: M. 798.

Eea,! Rua Santos SaTaiv,.. ·64 - lI:atreito.

ADVOGADOS>
DR. CLARNO, G. GALllETTl

- ADVOGADO -

i.o. Vllor Me!rellea, �. -_ .'one 1.468. - FlorianópoU ...

DR. RENATO RAMOS OA SILYA\
- ADVOOADO-

K.. Santo. D'umont, 12. :..... .pt. oi.

---'-,.

DR.. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- AltVOGADO -

Caiu Postal JSO - }taja! - Santa Catari&•

DR. THEODOCIO MIGUEL ATHERINO>
I _ ADVOGADO _

I( Daa Tr/da,Ro B. 12
..
1° andar, ·.al, u. 1 - ldlfiel. 81. J__ •

(Elcf. O,. Waldir BUllcn). .

1'.,I ..fool' - 1.340.
. ..

1\ms DE SETE1\'lBRO

, S' \�- O• ·'fl-ua

"irgen1 EspeCialidade
da Via, WETZIL INDlJSTB'IAL�JoID,11I8. (marca reuistra1fil�

.Tllrna 'a' roupa:·:branquisAsima-
.

------------_._-------...._...._ """--"""-.

.

-' .. ,-,,� ... "''"_ .. _ .._--_ .. .:.... •._-----.;..._----------�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No programa:
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Notícias
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,

Revisão do CÓ�ig� Eleitoral Tragédia .de· um Joveml p�EG�!�!PE��2:0 .1ltenCe ti íta, fi cargo da J lln� .,JH�ll:O. Era s. exia. peln ado- sair os pulmões, causando- do s fr:l'Íme:1tos de Dona, Te-I ' Comunicam aos parente", e pessoas amigas o n.asc�
ta :f<Jleitoral referida no' ção de células "standard" lhe morte instantânea. ; ela e d03 levantamentos ca- mente de seu primo�ni.to RICARDO ROBfjRTO ocorri

�2.rtO 116 da Constituição Fe- para todos os partidos. Doroteu, esfaqueado, diri. ! davéríccs de Doroteu e Eu- do dia 15 na Casa de Saúde e Maternidade São Sebastião.
úd'aL IH - Com ii fínalida- Essa prática já protege- gíu-se para o seu dormító-

I
dõcia, o Dr. Barbosa regres

,i\" de combater o abstencio- ria c aíg ilo do voto, com a rio grltando por socorro e sou à cidade, e pelo Sr. A
:>�ii'mo lembra o Tribunal a supressão das células dactí- perseguido pêlo seu assas- gente de Polícia foi organi

.t\:,_'lit.;�t;aO d.e n��lta .�is:.al, 110�,ra.fadas,
0;1 de vários ta- sino. Em seu socorro apa- da uma esc'olt� �ara cercar

'l·,.}q·aveJ pOI meios indire- manhoso ou rmpressas em receu Dona Tecla, que, pro- a casa do crimmoso, para
.-i.-,,' como, por exemplo, a exi- caracteres diferentes, o que, curando intervir, recebeu impedir a fuga deste.
..gôndn de quitação el�ito1'al muita vez, serve para mar- também duas facadas, sen- Com a devida cautela a

'l\;;S atos' i\ que se refere o I car o voto. .

.

do uma grave e, mesmo fe- escolta dirigiu-se àquele 10- A dat a de hoje recorda-

'jT'<'is? L �V .-:- A�otou ? Tri., o ,Agradecendo. a <loliei�n�le rída, .sa�u em persegUi�ão cal, em, dírecão à 1.uz . d.e 110fJ que:
h!wal a lndicuçâo do Pro-, I.;(�m" que fomos atendidos, ao crm1JUOBO de seu esposo uma vela, e conseguru diví- -- em 1.645, os holandeses
jl'[\) Vilasbôas", que consa-I despedimo-nos do 110SS0 in-. e de sua irmã. Nicolau, que sal' um vulto que se dese- em numero de 156, com seu

if>-'·' n votação só na legenda, í'ormante e aqui estamos matara sua noiva. e o ancião nhava entre a densa uebli- comandante Pierrí Champ
"nas eleicões sob o crlterio com estas informações que, Doroteu a facadas, partiu na,.e com o auxílio do luar Fleury, renderam-se em
úO�10rcional, assim como. inegavelmente, são de grau- irmã Eudócia, saiu gritando ê1, escolta ia avançando ru- Porto Valvo;;,'j,Y;i melhor garantia do si- :le interêsse não só para os

I
pêla vizinhança em busca mo àquela estranha luz. Aí - em 1.711, com 150 ho

�',!0 do voto, o dispositivo do partidos políticos como pa- de auxilio. chegando, a escolta deparou mens, o Capitão Bento do
,;�,..�mo projeto que instituí ra os eleitores em geral. Pouco d-epois de meia noí- com o jovem autor do crime Amaral Coutinho desalojou
'1?,:?-dulil,<;·listas para a vota-

VI-d-a- Soclíla-I,llL"o",g'oCheem,ge,:aegUUol'dlaO,capl'l>odcoUsl,aann-_ dnoefue'm'1C10u' mqaU,epejal'ezl�al'a.enforca- o destacamento f'rances na
_Ó:'I\ rubricadas e entregues. ü • Bica dos Marinheiros;
.},,:. eleiLoi" pelo presidente da J do refúgio em casa de sua -- em 1.818, foram con-
�M6Ha, juntamente com a mãe. Dona 'I'ecla que naque- cedidos os predicados de Cí-
,.', brecarta autenticada, no ANIVERSÁRIOS le instante vira prestados dade as Vilas de Cuíbá, Vi-
FJ de vetar. V Entende o FAZEM ANOS. HOJE: ao solo seu marido e sua la Nova Bela Vista, pasan-
T?·ibunlll que as coligações _. Menino Geo, filho do

'

grento. drama, o Dr. Augus- do estas li serem chamadas
·d" partidos só se justificam 31". Geo Marques. residente to Barbosa, inédíco do Pôs
.H'j,� eleições sob critério ma- em Jacaréainho, Paraná. ! to de Saúde, acompanhado
�.u·it;4.rio. VI _ Reconheceu _.- Sta. Vanda Lívramen-

.

do Agente da Polícia de U
·e T. R. E. o inconveniente da to. nlão de Vitória, Sr. João
r:dt:iplicidade de partido ._ Menina Rosel i, filha do Ribeiro Gonçalves e mais o

J';é'm maior expressão polítt- -r. José Pizaní. soldado da Polícia

Militar,'..(;L o que poderá ser afasta- .- Sr. José Barão, do Estado, Flávio Moreira.
,710 com a adoção das precau- - Menino Vitor-Alexan- Depois de procedidos pe- i,t6eí' do "Projeto Vilasbôas" dre, filho do sr. Emanuel 10 Dr. Barbosa os curativos I dias depois se rendidos; A' 74r:h-

s ,() fi.
'f>C) capitulo referente à 01'- Gevaerd, -----. -- -'-- em 1.859, no Rio de Ja- 1) Bing CROSBY _, Annga.!'.ização dos partidos. VII NOlVAI�Ó' D•.B.nc.d. Pet.�áist. na Auembliie l1eiro, faleceu o Conselheiro BLYTT
-- Foi sugerido, para que se Com a gentilissíma 8e- Nicolau Pereira de Campos

I
em:evite a retardamento do jul- uhol'inha Maria das .Dores

4." B.�···-·.'I· -: lo'SAlda' . d'à"Brlto Vergueiro, nascido em Val- O BOM VELH,INHO.l":::men.to dos feitos, que os Medeiroí', dileta filha do sr.' U li " II porto, Portugal;
. 2) Ge{)l�ge RAFF

":;�.ursog pertinentes à ine. Prof. Alfredo Xavier Vieira O deputado Ivo Silveira encaminhou à Mesa o se- - em 1.919, o AViador I em:�egibilidade de candidatos, e de sua exma. esposa d. guinte proj€to de lei. italiano Antonio L?<!ate11i,,' O CABARÉ DOS TURU;·w� sejam admitidos por oca- Cidolina l'.iedeirog Vieira, a- , I,ocaliza grupo escolar na e�l seu. raid Buenos Ail'e�-! NAS
.

'\-,:'.'w do registro e em prazo iustou n\1pcias o sr. José Jú-
.

Vila de Enseada de Brito, RlO devl�o a um ,�esa;r�n.lo 1 No program�: Filme JO.l."-preclusivo, e, ainda, que o lio daSilva.! no município de Palhoça. no motol d<> av.ao, uesceu I na.1, Nac.',.

-e:Gef;SO de gobrecartas en- .' ---:::-- I Art. 10 - Fica localizado um grupo escolar, na Vila em Porto Bélo, neste Esta- Preços: 6,20 _ 3,50,;vntl'adas na uma só deter. Par'lelpaçao de �nse:du de Br�to, n�. mun�cíp,i� de p'a�hoça, com a de- do, vindo para a Capital; Imp. até 14 anos.minará a anulaçã. da vo-
PASCHOAL SD\'IONE 'nommf!çao de Jose Mana Caldo�o da,\elg�. ..,

-:em 1.9:;l9, o governo ODEONtação, se na a�:)Ui·a.ção fi-
NETO E SENHORA } Art. 20 - O ?h�fe do PO,CI�r �xe�u.h.v�, solICItara polones aban"donou o pais Às 7,45hê'],al se verificar que os vo- .

I' cm mensagem, o credIto necessal'lO a aqUlsIçao do terre- e os rusos invadiram à Po- 1) Lane TURNER _'EZlotem o prazer de partkl- ,tos excedentes influam no

'I no e construção do respectivo prédio. lonia;
_. i, Pr"NZApar aos parentes e pessôas T C]'t'Hultado da eleição. VII ._ Art. 30 _ Revogam-se as disposições em contrário. - em 1.941, eera, apl-! em:amigas o nascimento de ':Embora admitindo que traz

seu filho EDMUNDO SI. S. S., em 17 de setembro de 1952. I tal do Irã, foi ocupada por E' PROIBIDO AMAR .

;I���a;�l�í;UIoP��!�:oor�� �'�� ��t�!��:eO',,�:rr2��I:: .�_-.__--._.......!,:��!.�!.:�!.�;e!o. troP����:le�:I: r;=���eo I de2bT��CtRI��selm�raJ1-t.ende o Tribunal que essas

Ad· t
18 DE SETEMBRO I DUARTECo,rrêa", dia 16 do corr�n·

.

gra eelme'n O h
.

dvantagens não compensarão A data de oJe recor a-
,em:

TIS dificuldades qtt'e fatal-
te.

" nos que: 10 CACULA DO BARULHOFpolis., 17-9-952. 164" h 1 d
-'mente ocorrerão no se efe-

" ...__.......__', É com justa satisfação que venho publicamente agra-
- em . 0, os o an e-

1 No prog.: O Esporte na.tiVHl' H medida. 'IX - Acha decer ii Companhia de Seguros Minas-Brasil, na quali- ses que guarneciam o Forte Tela. Nac.
o T. R E. desaconselhável O TEMPO dade de seu 'segurado, na carteira de acidentes pessoais, Mauricio (Penedo), no rio I Preços: 8,00 - 4,00 .

-n prorrogação do prazo pa- �)ela I)resteza com que Ratisfez, por intermédio da sua São Francisco, capitularam Imp. até 14 anos.Previsão do tempo até às '
. .l'J. recebiment9 dos votos Suc.ursaJ neste Estado, o pagamento das des!Jezas médi- aos sitlantes braslleiros; IMPERIO11 horas do dia 18. '

:por três dias, como dispõe caR e diát'ias a que fiz jús em virtude d'o acidente que
- em 1.711, os franceses Às 7,45hs.Tempo - Instável, sugei.1) "Projeto Vilasbôas". sofri, cujo fato muito recomenda essa benemérita orga- l'etornaram a casa que ha- G!enn FORD _ AlidaA t to a chuvas. .

l' 1n es, sugere que o encer- nização à confiança da culta sociedade cat.arinense. VIam perc!( o na v€sp31'a, no VALLI - Claudo RAINS'I'emperatura - Estável.
L'}'amento da v.otação·seJ·a an- . O presente agradecimento é extensivo ao seu ilustre morro do lvramento; em:- Ventos - Variáveis mo-i.ec.ipado para ás 16 horas, 'lv.ente CeI. Lara Ribas. - em 1.755, em Tomar, NEVE E SANGUEderados. -

:<o-fim·de que possa a Mesa Florianópolis, 15 de setell1bro de 1952. nasceu Tomaz Antônio de No programa: Atualida-Temperatul'as � Extre-illidar a contagem dos vo- Aarão :Ferreira da Cunha Vila Nova Portugal, que I des em Revista, Nac,' mas de hoje: Máxima 21,0, Itos, no mais t.ardar, às .17 veiu a ser o sexto. Ministro I Preços: 6,20 ,_ 3,50

�'�����a� -:el�ee�:���: d� Barraqu·lnhas MANGRAOSOE1 OFRACOS �� ��ll��:C�Zt��:'l�o�:m���! Imp. até 14 anos.
. __

zrande alcance_ e de salutar . VA' l vembro de 1817. Faleceu em ....mAIl. UUJIA�.
Tr.ol'alização dos costumes Com a finalidade patrió- E indicado nos eásos de fraque l6 de Maio de 1839; • 1'Ue.aa ·uwam8M
])olíticos, a indicação do tica de angariar meios com

Zll, palidez, magreza e fastio, p.orque
- em 1.82:, o Príncipe EIJxir de-Nogueira"Projeto Vilasbôas" a 1'e8- que adquirir roupas para a�

em sua tôrm;ula entram substancias D. Pedro aSSll10U Decreto '.. , .....1l€iío da perda do malJdato Junos pobres, que freqllen- tais CQUlO Vanadato de sódJo, Lic-1, referendado por José Boni- .. =-.:ta .:.:....ao que se desligar do parti- tau:i as Escolas Reunidas tina,
.

Gilcerofosfatos, pepsina, noz fá�io Caldeira d.e· Andrada, ..__'_- _-do. '''Aracy Vaz Callado", em de cola, et,c., de ação pronta e eficaz criando a Bandeira e o nov.o gumana,
.

renderam-se na
-- As sugestões obtive- CapOeiras, E_streito, reali, nq,g casos de fraqueza e neliraste- Escudo de Armas do Brasll presença do Imperador D.

:ramo a unânimidade dos '10'0- zar-se-ão, frente à Capela di' nias,. Vanadiol é indicado para no.

I
[ndependente; Pedro II, ao Exército Brasi-

-:.(),'; dos ilustres juizes do São João Batista, nos dias. '

mel'lS, mulheres.. crianç� sendo fót. � em 1.865, ° Coronel An- leito, sob o comando do Ge-T. n. E.? 19, 20 e 21 do cOl'l'ente, .bar-I .

·mula .collI'lecid'a -peles grandes:nW- tônio Estigarribia; com

515" 11,e1'al Barão de Pôrlo Ale-
- Não. 'Por ex-emplo, os l'é:�ui,n�a�, � c�m ,-"vend'a de .. ' díco! e esU ncene�aQri pela Saude b0'nens. 'bandeiras e 6 ca- gre;

jLlizes drs. José do Patl'ocí- Dl "nGas. ,lo"e". €c<.:. Pl1hh...... nhões, que ocupavam. Ul'U- André Nilo Tadasco
nio Gallotti e Adão Bernar· ---------.;:....------,-----------------

des, com o fito de facilitar
o alistamento, sugeriram
qUê se desprezasse a exi
gência do requerimento s,cr
do próprio punho do alista
lUento. O sr. <ir. Adão Ber
nardes, era pela obl'ign tarie-
1iade da aposição do 'l'etra
'b no título e o sr. des. Os
Inundo NÓbrega se insurgiu
eontra a adoeão das cébla3
li.stas para a" votacão. siste-
�� ,que a seu. vêr;' nãó �or.e"l,onde, mnda, ao 111vel
�ultul'al do eleitorado bra-

ÕDtem e boje
no passado

] 7 DE SETEMBRO

MAU·TEMPO
NÃO SAIIIURel

�m UfM kllo' do

PASTILHAS

)fALDA

Cine-Diario '

RITZ
Às 5 _. 7,45hs.
IMPERIAL

Ma to Grosso e Goiaz;
- €m 1.824, o General

Fr-ancisco de Lima ,e Silva,
não tendo recebido resposta
a sua intimação da véspera,
determinou o ataque a Re
cife, tendo os revolucioná
rios se retirado e sómente

Às 8hs.
James MASON -. Marta

TOREN -' Dan' DUREYA
em:

NEM O CÉU PERDOA .'

Preços: 7,00 - 3,oó
Imp. até 14 anos.

ROXY

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA •••••
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Florianópolis, Qui�ta,_feira, 18 de .Setembro de 1952 "O ESTADO"
.

� .._ - - .. \ _" .

AI'I.8'.'O'O x·GtlA•••'
A proxima rodada do. certame de. profissionais. marca. para

.: ..
.

. domingo o encontro Atlético x Guarani.
.
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,

·_J"� ·h·.·.·_ _...,..,."._...-.· - • • - •••..• • - .._...
,

-.. _ _ ._ -:- _ -._--:_.._.,.,.- � _- ..,..._ _

Santa Catarina nos XI Jeges Rainha dos Esportes Nautic8sl. Eliminatorias regionais
Ilntversítaríes Brasileiros de FJorianópolis de erlensmo

Escreveu: João Luiz Neves

BASQUETEBOL ' sobras para. empreender
Com o Glnásio totalmente uma reação eficaz.

lotado" e -torcendo a plenos Foi quando, aos 25 rnin n-
.. 'l1Ul�üÕesr 'para ,'os 'adversá- -tos, ocorreu o lance desas

�'ios, nosso quii!Jéto en fren- troso.
'toú' dôo dia 10 _a equipe da A bola sai pela linha de

. .. lÚ'hia." . '.'
'

fundo do arco de Izaias e o

Corneeámos a h'lta cO)11 capitão do nosso quadro,
8is'posição ímpar," avanta- Gil, solicita ao árbitro au

jando-nQs 'logo :'de In icio em torização para fazer entrar

::J x O. Rea'giram, então, os Katcips no lugar de Cordeí

bahiários;' igualando e pas- 1'0, no que é atendido.
sande-nos à frente,'sem que No momento em que Cor

cClTIseguíssemos mais alcan- deiro encaminhava-se para

�á-Ios, apoiados ardorosa- fóra do gramado, e enquan
mente pela torcida, to Katicips ainda não entra-
Nosso conjunto apresen- ra, o goleiro Izaias, igouo-.

teu-se com: Cordeiro (9), rando a paralização da par
(�ume)'cii1do (13), Justino tida autorizada pelo apita
(2), Dili hoca, Airton (11), dor, recoloca a bola em jo
Heitor e Me irelles. go, sem que fosse adverti-
Cordeiro, que vinha ati- do pelo juiz.

rando com felicidade à ces-. Nosos jogadores, colhidos
ta, cometeu falta desclaasi-

.

de suspreza, não puderam
f icante e Just.ino contundiu- impedir que o meia direito I

se seriamente l1H cíavícuia. adversário, ainda assim em

Voleibol clamoroso impedi m e n t 0,
Estreando terça-feira à mandasse o balão às rê

tarde, dia 2, enfrentando o -des,
Estado do Rio, no magnífi- Protestaram os nosso,"

co Ginásio de Minas Tênis lembrando ao juiz que a

Clube. partida estava paral izada Vem de ser iniciado nesta capital, com pleno êxito,
Nosso sexteto, desfalcado para a substltuição pedida, um movimento para a eleição da Rainha dos Esportea

de Gumercindo, Aldo (Di- mas nada obtiveram, sendo Náuticos de Plorianópnlis.
11 hoca) e Justino, contundi- confirmado o tento, dupla- Tão logo foi conhecida a decisão dos clubes náutí-
dos na véspera, foi pr-esa mente ilegal. CDS locais de escolherem a sua rainha, grande tem sido a
:fácil dos adversários, caiu- Diante de tão escabrosa

procura ele votos para as diversas candidatas, todas elas l° lugar _. José O. Ramos, 38,30 min., do 20 Btl. Rod.
do por 15 x 2 e 15 x 4. "gafe", voluntária ou invo- pertencentes a nossa melhor sociedade. 20 lugar -- Carlos R. de Albuquerque, 34,36m. ao 14 E.C.
Formamos com Amo, Air- lutária, nossos rapazes se O tradicional Clube de Regatas Aldo Luz, escolheu 3° lugar - Márcio Delpizo, 33,45 min., do 14 B.C.

ton, Heitor; Massoline( Alui recusaram a permanecer em
para sua representante a gentil e prendada senhorinha ARn:EM,J<;SSO DE PESO

sio), Nazareno e Claudio. campo, pois que nada adían- ALVINA MOELLMANN, dílêta filha do sr. Artur Moel- 1° lugar - Aldon Lima, 9,16 min., do 20 Btl. Rod,
Classificados no Futebol tariam . seus ingentes esfor- lmann, e grande entusiasta do esporte náutico. 2° lugar - Nicolau Lenco, 8,95 mín., do -23 R.I.
Na tarde ensolarada de ços da visível parcialidade A candídatura da senhorinha ALVINA MOEL- 3° lugar - Deodato Bertolo, do 23 R.I.

quarta-feira, dia 3 nossa e- do condutor do prélio, o LMANN, lançada ôntem na reunião dos três clubes, já. As provas do dia 14 foram prejudiciais pelo estado
quipe adentrou o estádio do qual sem dúvida encontra- vem tomando vulto, o que faz crer que a representante lamacento das pistas.' não tendo porísso apresentado
Atlético, com a firme deci- ria uma fórmula de dar a elo simpático grêmio da rua João Pinto, sejá uma das bons índices técnicos. Os colocados 10 e 20 lugar deverás
são de lutar pela vitória vitória aos locai. mais serias candidatas ao honroso título da RAINHA seguir para Curitiba afim de tomarem parte nas finais
frente aos mineiros, que vi- Várias vezes os catarinen, DOS ESPORTES NAUTICOS DE FLORIANóPOLIS. que se realizarão de ?9 de setembro a 6 de outubro.
nham de' duas goleadas ses; quando procuravam ga- A diretoria do Clube de Ragatas "Aldo Luz", .porfrente aos amazonenses e nhar tempo, foram adverti- nosso intermédio, apresenta aos seus associados e sim-

.

baianos, 11 x O e 6 X O, res- dos desta maneira pelo árbi- patisantes, aos desportistas e ao povo em geral a sua, pectivamente.
'.

tro: "Vocês não podem ma- candidata senhorita ALVINA_ �10ELLMANN.
'.

'I'emiarnos, mais' do que tal' tempo, que os mineiros Para maior facilidade dos senhores votantes serão
ao próprio adversário, o estão perdendo 1". postas urnas nos. seguintes 'l�cais: Empório Rosa, Relo-
comportamento do árbitro, Interessante é que a atitu- ioaria Muller, Cin€. Ritz e Séde da Federação Aquática
"P.ois que na véspera o·s. bai- de d anossa equipe foi d.ura .1 S t C't

.
..

- Cle ;'tn a ·a ·arma .

. �;tl10S haviam sido esbulha- e unanimemente combatida Desportistas florianop()litano! Adqufra o ttm voto e Segundo declarações que nos prestou o Dr. OSMARdos com a marcação de dois pela imprensa' mineira, mfragul o llome da SENHORITA ALVINA MOEJL- CUNHA, presidente da FAC, a Sociedade Ginástica de
:penaltes vergonhosos, que quando eles próprios, de- LlVIANN panl Rainha. dos Esportes Náuticos, pelo CLU- Joinvi1le, campeão de atletismo feminino de 49, tomará.proporcionaram aos minei- pois de fàcilment.€ abatidos DE DE EEGXJ:')..S "ALDO LUZ". l)arte na segunda série do troféu qu� leva o nome da pro
l'OS os dois primeiros goals. em water-polo' pelos cario- Contribuindo com um voto 'desportista amigo, est.a- gressista' cidade do !tajai. Graças aos esforços do dinâ-
Nossa turma realizou um cas, na la fase (6xO), recu- tás contr'ibuindo para o progresso do esporte dos "for mico mentor de nossa federação amadorista, prevê-seprimeiro t�mpo espetacular, saram-se a disputar o re8- tes", em nossa t.erra. paioa o certame do dia 21 próximo em Joinville, um êxít!i

a:rrancando aplausos da as- tante do jogo para não so- ..

invulgar. De nossa .cidade estarão presentes, o CARAVA-
sistência quando da consig- frerem uma goleada 'astro� ...,.-"".......,._,�".�

NA DO AR e o CLUBE ATLÉTICO CATARINENSE." (J

nação do 1° tento por inter- l1ômica. Tênis

1 gação
foi até hoje a melhor Olimpico e o Duque de Caxias de Blumenuu e o clu�emédio de l.\'Iassita, aos, 17 E tal atitude mereeeu a- Enfretnando os ,bahianos que aprcsei:tam�s. joinvilem;e. Os clubes metropo�jtanos d�verão pai.tir �a-minutos. . penas uma notinha de um em tênis, conseguImos os Cabe aqUI reglstrar o efu- i.bado pela manhã, para competirem dommgo de manha.

O"s r"epresentantes da F., dos jornais. seguintes resultados: Urba- sivo agradec.imento da F. C. Chefiará a delegacão do Caravana o desportista Ten.
D. M. E. voltaram ao grama- Atletismo e Remo no Salles vence).l por 2x1,

'

D. U. ?.os dirigentes da F. Carlos Dantas e o Atlético, será chefiado por Silvio Ca�
do com um imp€to arraza- Nas provas de atletismo Airton Souza foi derotado U. M. E. pela :fidalga aeo· :ano Marques, técnico do tricolor.
dor, conseg'uindo o empate não conseguimos classific.a- por '2xO e na dupla perde- !hida que nos dispen.saram A próxima rodada de atletismo será em Florianópo'
-<.tos 21 minutos. ção e nas de remo obtive- mos por 2xO. bem como e principalmente is, no dia 12 de Outubro, devendo nesta ocasião ser p�o-Nossa equipe recuara an mos. um honroso segundo

I Registro :I<'1na1 ao Governo do Estado, ao 'lamado o campeão da competição e entregue o artí�lcate a pressão do adversário lugar na prova de "barco a Embora sem conseguir- Exmo. Sr. Prefeito Munici, roféu instituido pela Prefeitura Municipal de Blullla-
rnas ainda possui� muitas dois com patrão". mos 110n1'OS0-8. a nossa dele- (..'«ri.in'Llt '113 ;a (fg:OI:l nau.

Realizaram-se. de 10 a 16 dêste . mês, na cidade de

Blumenau, as eli�inatórias regionais para a Olimpíada
Ie 52 da va Região Militar, tendo o 14 Batalhão de Ca
.adores tomado parte nas provas de atletismo para cabos
; soldados, Os resultados foram os seguintes:

100.METROS
lO lugar - Argemiro Pizzaní 10,8 sego do 14 B.C.
�o lugar - Ánw;nilJ Alexandre de Souza, 11,6 sego 14 B.C.
�a lugar - Mário dos Santos, 12 seg., do 23 R. L

1.500 METROS
ta lugar - Jofu.l Rudolf, 4rnin. 35,2 seg., do 23 R.I.
�o lugar - Antônio Wenke, 4 mino 36 seg., do 23 R.I.
3° lugar - Raul Diogo, 4 mino 41 seg., do 14 B.C.

400 METROS
l0 lugar - Jaeder Reinert, 53,2 seg., do 23 R.I.
P 'ltigar - Jair P. dos Reis, 53,4 seg., do 14 E.C.
30 .lugar - J013.0 Branco, 54,2 seg., do 20 BtJ. Rodoviáric

. .

.

4 X 100 MÊTROS
.

tO lugar - Eq'l��Ire do 14 B.C., com 45,1 sego
2° lugar - Equipe do 23 R.L, com 47 sego
:30 lugar - ZO EU. Rodoviário com 49 sego

4 X 400 METRo.."
LO lugar - Equipe do 14 B.C., com 3 mino 51,6 seg.
20 lugar - Equipe do 2S R.L, com 3. mino 55 sego
,30 lugar - Equipe do 20 Btl. Rodoviário.

.

• 5.000 METROS
l° lugar - W'aldemiro Cruz, 17 mino 59 seg., do 23 R.I.
2° lugar - Paulo de Oliveira, 18 mino 66 seg. do 23 lU.
3° lugar - Djalma l....elix, do 14 RC ..

SALTO EM EXTENSÃO
l° lugar - -Norberto Engel, 6,09 rnin. do 2-3 R.I.
2° lugar - Vasco Ribeiro, 5,99 min., do 20 Btl. RmL
BO lugar - Paulo G. Guimarães, 5,83 mín., <lu 14 Re.

SAI,TO EM ALTl!,TRA
1° lugar - Norberto Engel, 1,60 min., do 23 R.I.
20 lugar � Moacir Meller, 1,55 min., do 14 B.C.
go lugar - W. Reichmurt, 1,50 min., do 23 R.I.

ARREMESSO DE DARDO
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Plor íanõpolis, Quint.a,feira,
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ti It!:'>f .......

.xr Jogos Uni-I\Ner�jtarios '

-.;.

'paI, MS 81'S. diretores das
_lF'acullla-des de Direito e de
.:_F;�rmiJd.i e Odontologia, ao

,.Bancl) Indústa-ia e Cornér
e,ti de Santa Catarina e ao

'<Cl;ffia-H-d.j) do 5° Distrito Na
- V2\, por haverem proporc io-
-n�rlo os meios para o trans.

. �Jf�Tt,� dos at.létas.
-Bm especial registramos o

"'gradecimento doi': un iversí
j;i.iría;; catrain ense à pode
'-xu,:.. €m}J!."-eSl\ Servicos Aé
V'C"'" Cruzeiro do Sul, que

_ ft': !_Jródiga em gentileza, fa
-cititando por todos os meios I
;;!:"d-:- seu alcance o transpor
'''':-''' de ida 'c volta até o Rio,

ille81tram à bala
i'(lS comonistas

N'A'l'AL, 16 (v. A.) - A

'lJ"licia. surpreendeu uma cé.
:';tub eomun ista, no rnorneu to
.;-'êtmida no Bairro de Car-!,;l;;H!('O, qi.ando discursava o

ffs.-bdíCl Vulp iario Cavalcan-
-;ti. é omB tilbríca de saúde!

dá vida aos alimentos, com a

TEMPERATURA ESTÁVEL que êles precisam o ANO INTEIRO

lntirnado:i a suspender a

e\J;lião, 0:-; comunistas rea

·�l!·2.m travando tiroteio com
"jj polícia, havendo feridos.

Foram presos todos os co

':"Ill'unistas, inclusive o médi
I

(V. A.Y I
'::-0 Vulpiano.
B.-\LVADOR, 15

--- As autoridades polfciais
,.{eúa capital. prenderam o

<t:'. crltor Palama Neto, a pe
:di;;'!} do Min istér io da Guer-

o refrigerador White Star não foi feito, apenas, para fazer

gêlo ou refrigerar bebidas. Absolutamente! White Star é

uma completa "despensa lrigor! fica", onde os alimentos eu

centram a temperatura estável e ideal de que necessitam

para conservar a sua pureza> White Star -é o braço direito

das dona; - de - casa, ajudando-as a obter mais economia,
mais confôrto e mais saúde no Lar,

A decisão foi em conse
aência {lo inquérito real i-

zado pela 6a Região Militar
.sobre as atividades dos ele
--m_entos comunistas entres as

.

10n;3.S do Exército. I
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"Iovo embaixador
fasso em
"Washington

NOVA YORK, 16 (Uni
ted} - Chegaram hoje à
-tard.e a esta cidade a bor-

-

··nu do "Queen Elizabeth",
-George Zarubin, novo em-

baixador da Rússia junto ao

govêrno dos Estados Unidos
- N. Valerian, da delega.

�ão russa na ONU.
Ao desembarcar, o novo

.

embaixador russo declarou
.nos jornal istas : "Toda a

:nlinha atividade como em-

baíxador da União SoviÚi
ca em Washingoton será
-consagrada á paz e coope-
-:ração entre nossos dois pai-
'11�".

Porque WHITE STAR oferece alta qualidade:
8, Evaporador de aço inox idove-.

9. Perto do evaporador de olurnuuo,

10. Fôrmas poro cubos de gêlo, I..vm

extrator.

11. Moldura Isolca+e de material
rlóstico.

1. Gabinete inteiriço.
2. Vedcção con-ro o umidade.

3, Isolação com !ã mineral.

4. f-cabamento interno esma!
todo a rogo,

5. Lâmpada embutido.

6. Compressor "Í(ollator",econô· 12 Elemento refrigerante: fiHON 12
mico e si'encioso.' 13. Fabricado pela Brcsmoror .-

1. P"Qte�eircs de aço zincado. perfei-to organização de serviço.

5 ANOS DE GARANTIA

()Ju.coiWUg('(lbUu Gc.7.af,

lBra&Molor
tomece bem em refrigeraçãu com Vl3Jlf STAR
A VENDA NOS CONCESSIONÁRIOS W H I T E S T A R NA

CAPITAL E NAS PRINCI PAIS PRACAS DO PAIs
•

-Chuva de protestos no Cam- Baixaram o arroz,.a banha, o 1;:J.B;;�rlneonato da Liga- Joinvilt�nse. pão e Q [orínhe .
I . IJoÍnvi1le (Do Correspon- I pelo América F. C., contra RIO, 16 (V. A.) - Foi re- Ministro da Agricultura, Ç?S de ve�da do �ngo na- , ADVOGADO I";U) - O Campeonato da erros de arbitragem, a legan- cebido, hoje, no Catete, (I sr. sendo aprovados os estudos cion a l, cuja colheita anun-
� cIJga Joinvilense de Despor- do erros de direito e con- Benjamin Cabello, que apre- par� rebaixaI: o preço da cia-s� prom�3.s01'a. ,� CX. Postal-175 ,tv.s, este ano de maior inte- sequentemente prejuizo, fi- sentou ao sr. Getúlio Var- farinha de trigo. Reiterou, ainda, que pros-
� cXó!sse para o público, das nal acabando o presidente gas um relatório da CO- Após essa reunião, o sr. seguirão as providencias i lAJES' S C *\luze pelejas disputadas a- I'ubro por solicitár a anula- FAP, comunicando-'lhe que João Cleofa:; esclareceu que par� o l11cr:mento d.� .pro- \\ JJ ....,'Pl'esentou já três protestos, ç5.o <ia pde.;:\ contra o São t:nna reduzido os preços não Sel'no. �lte�·�-tdos os pre- duçao do trIgo braRl.teiro.

•�tmdo os dois primeiros do Luiz A. C" que terminou do arroz, da banha, da fati- ..().....o....()....()�(l--��".".�.-��'_... ..."...,_._......_��-;.� .........� ........""-�f ....... iClnbe Atlético de São Fran- com um empate de três teu- nha e do trigo.
·ciseo, contra a inclusão do tos, Disse o sr. Belljamin Ca-
zagueiro Waldemar Tiago Nesta marcha, proporcio- bello que, em consequência
nll equipe do Caxias F, C. nalmente com os jogos, tere- da baixa do preço da fari
:110 match que o alvi-negro mos um campeonato de pro- nha a partir de quar�'l-fei
Venceu a duras pe�nas por 1

I
te::\tos,

_

senelo evide�1te que Ira próxima, :airá, também,
:x. I) do avante Dannho.

I
r.assarao a 8er batldos to- ü preç.o elo paGo

O primeiro já f�i julga- I
dos os re�ordes dos ceda-

i
O fat� decon:e �e aqu.isi.-do pela J. D. D. l1ao se re- I mes antenOl'es. cões ffialS razoaveIS feItas

l!onhecendo a

Pl'OCedenc. ia \ do grão últimamente impor-:do protesto ao Atlético, ten-
F

.

I
tado.

do este recorrido ao T. J. 'D ..

\
raquezas em gerei A pl'oposito houve uma

•
.

O seg'undo ainda está em fl,"nbo "reosotado' re?n�ão no Ita�arati da .Co-�)2!.lta na J. D. D.,. .. \1 \ mlssao ConsultIva do Tngo,
() terceiro, foi formulado. (Silveira) com o comparecimentd do

CALDEIREIROS
CRAVA.DORES

Precisa-se no Estaleiro Arataca

���l� � U.,4 tl:L.tf.;:� l l. t��,t'

.. l�t'Yll- in. U_J\1!i f...{.i .....
1�1;.')r ii .. i·.�!!M .. rn .......

\
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" Florianópolis, Quinta,feim, 18 de,_S_(;_'L_c_,m_lJ_r_o_d�e_l_9_;}_2 _------�,)--------------------�--���-------------------- '

"0 ESTADO"

,E' inuUl'esperar fornecimento Assembléia Legisfativ�

de trlltgo arglatl-DO I t· d t as a-Iradas JUIZO DE DIREITO DA dó com o depoimento pessoal118S18. 9 OI em: "8 COMARCA DE PALHOÇA de qualquer <5ontestante,. sob.ieladas, para 4,3 e meio e O lNPACTO NA ECONO-

dA SaDIa Celar'to'u o dr. José Martins Gue-
; pena de confesso, por VIsto-

:� milhões de toneladas, seno MIA BRASILEIRA ,,',. des Pint-o, juiz de direito da 'ria e depoimento de teste-
,;0 agora confirmada oficial- Que fazer diante disso '! l')resiliiu a sessão, de on- veira, discorrendo sôbre a

comarca de Palhoça, do Es� I
munhas

'.
Dá-se à presente,

mente ..'11 2,050 mil toriela- :Na, minha opinião o Brasil tem, o deputado Protôgenes materia, esclarece que o
tsdo de Santa Catarina, na para efeito da taxa, o valor

-das deVão.. não poderá, suportar, na Vieira. deputado Protógenes Vieira
forma da lei etc. I de c-s 3.000,00. Nestes têl'�Sendo produzidos apenas atual conjuntura, um des- Homenagem ao Irmão José na Conferência de Blume-
Faz saber aos que o pre- mos, P. defe�-imento. Palho-1 d • ,. _1" fortes 1108 Catixto nau, havia apresentado pro-

sente edital virem ou dêle ça, 19 de m<>JO de,1952. (a.)? milhões de tone a as e dênd io cm ulVJSaS ,I>.
::; _ _ v ...

importadas quantidades re- próximos três anos, de cêr- O deputado Nelson Brasll posição com o fim de con-
conhecimento tiverem, ex- Ivo Silveira. Rol d€ testemu-

duzídas de trigo, em 1952, ca de ,i)Oü milhões de dóla-, requereu e justificou um vo- seguir, do Executivo, aten-'
pedido nos autos de ação de nhas : Jorge �ol'!n�) da L\,lZ,

lião é provável que a Argen- res, com a aquisição de trí- to congratulatórro, pela pas- cões especiais para deixá-Ia
usucaprao, requerida por c�sado, propnetano: .Jacohtina, pOI' mais que compri- go que é a quanto pod,�m' 'sagem do '60° aniversário de em condições de 'servir ao, parte de Alice Andréa da Knabben, serventuário de

';1[10 seu consumo, díspuses- 'chegar nossas importações profissão rel ig iosa do Irmão povo. Costa Vaz, por seu procura- Justiça, aposentado, casado,'

t' I d '1 forte ,.,-J'o>',·,e" Calixto, sub-diretor do Nesse seu tido, são infun-
dor o dr, Ivo Silveira, lhe Cs"etano Silveira de Souza,:-;e de; grandes quan 'I( a' ('.3 em mace a e,

-

_ u •'

] O 1- Iema do nosso co- Abrigo de Menores. dadas as criticas (�O JOI.·naI. foi 'dl' l·l·g'.·da c'1 petição do teor V'I'U',:,o, funcionário púhlicor-)ú grão para fi SEmear u-ra pro,.) v '" "_ .: _ ,

__

na safra 1952-53. mércio com a Argentina de-: União Operária O deputado Bulcão VIana,
seguinte: Petição : Exmo. sr. municipal. todos residentes

vc ser estudado em- cutrus A bancada trabalhista re- líder da U.D.N., comel1t� fa-
, dr. júiz de direito da cornar- nesta cidade de Palhoça.bases. quereu um voto congratula- vorávelmente o p}'oml.s�or I ca de Palhoca : Alice An- Dita petição estava selada.

Aquele pai", sem exportar tório pelo transcurso, hoje andamento do plano relat:vo dréa da CosÚt Vaz, brasilei- com três estampilhas esta
trigo, não tem com que pa- do 30° aniversário de funda- à, 'e�trada S. Fl�anclsco-Cn.:*- ra, viúva, doméstica, resi- âuaís no valor de cinco C1"U
gar suas importações no cão da União Beneficente peco, para cuja execuçao dente no sub-distrito do Es- zeiros e cinquenta centavos,Brasil. Ora, ao invés d-e es- Recreativa Operária, muito se vem esforçando o

'treito, comarca de F'lcr ianó- devidamente inutilizadas,tarrnos, como de fato esta- Também o deputado Yl- Governador do Estado.
, polis, por seu procurador in- sendo duas de dois cruzei

mos, favorecendo as impor- mal' Corrêa discursou sôbre Em aparte, o deputado .fra-asaiuado, vem, respeito- 1'0.8 cada uma e uma ela taxa
tacões da Argentina no 'Bra-: a Cfem&6de, salientando a "Vilmai' Dias acentua que sarnenta expor e afinal re- de Educação e Saúde na im,�i( concedendo-lhe créditos 'gloriosa jornada que a entí- i para que o Estado possa au- �'�eI'eI' a v. excia, o seguin- portância de um cruzeiro e
que só poderão ser liquida- dade vem trilhando em oe-; mentar s\:as fontes de re�- �

te: Que a suplicante possui cinquenta centavos, Dita pedos quando ela tiver trtgo nef icio das farnilias mode;;;..!' �a .. in:peno'Oo se t�ol11e seja há mais de trinta anos, man-
I
tição foi exarad�t o se�uintepara nos vendei' ou dlSPO-! tas mas honradas dos

ope-! lemu��l�do o nos::-oo plano
sa e pacificamen, te, neste; ,despa,chO: R. hOJe. A. a C011-nibilidades em moéda forte' rários. rodovJar�o", distrito e município de Pa-.: c1usão, Palhoça, 2.6-1952.

para o pagamento (quando Concluindo, o deputado I Só aSSIm se entara a fu·
lhoça, uma área d€ terras! (Ass.) J. M.· Guedes Pinto .será isso'�) '. talvez seja �e� Ylmal" Corrêu: fHlan�o em I ga d�.,l;enda,s para os Esta., coni as caracterü:\ticas se� I Jn�o o� �utos a c�nclusã.olho1' subSIdIarmos as nossas nome do Parbdo SOCIal De-, dos '\ lz.n�o�,' guintes: Uma área de tenas fOI })I'ofendo o segumte desexportações de madeira, ma- mocl'ático, apresentou voto�

.

A Pl'�POSltO, surge �mpla com 90.370,83 ms2. Rita no' pacho: Como requer. De
te, tecidos, 'laranjas e outros para que a União Bel1efi-l dl�CUSS::o o�?� ,i.�e �os e_m lugar Passa Vinte, dêste I signe o sr. escrivão, dia, hoprodutos, que vimos fOl'ne· cente Recreativa Operáda 1 endenc;a a miJeI] slÍuaçao distríto, fazendo frente na 1'a e lugar do costume, a fimcendo áo Prata, de modo a prossiga sua tarefa de <'l0l- que. re encontra Sanü�, C.a- estrada do Passa Vinte, fun- de serem inquiridas as tes
que possamos concorre: com 'l�stêneia social a seus aRso-ll t�l'ma r,lO set<,n' .l'oà,ovwno, dos c,'om terras de Cândido temunh.as arrola�las .n� ini
os preç,os do mercado

I.nter_1
clados. VI�tO qt.e o movime,lto de

Silvano, extremando ,ao nor- ,daI. CIentes o JustlfICantenacional e exportar para ou- Em nom\) da União Demo- , YelCulos. de t:ransporte all-
te, com ten'a" de José Coe- f por seu procul'ador e o re

tros �aíses, de onde. pOd:re. crá.tica. NHC,ional hipote??ll ll::e�te .. d:a-� ,(;:a, sem q:'"e as
I lho e ao sul, com terrenos pres�ntante do Ministé�if)mos Importar maqUll1al'la e "lobdal'ledaue ao requerll1o,; Lll.mçd'S pu��,lcas pOiLam" de propriedade 'da reque- Púbhco. Palhoça, 5-6-19:>2.outros materbis indispen- o deputado Bulcão Viana.) no mesmo ritmO, dar nova,s rente; que no imóvel acima (Ass.) J. M. Guedes Pinto.sáveis ao nosso desenvolvi- Em nome do Partido de Re- ; ��tr�das e e�n"ervar tranSI- descrito a suplicante tem e- Procedida a justificação, foimento econômico. presentação Popular o dep. VWCJS as eXlstente,;,
fetuado plantações, retirado esta julgada por sentençaFOMENTO. A PRODU. Cási'io Medeiros, Não se pode rU�lco,dal', lenha e zelado pela sua \:011- do teor seguinte: Senten-ça:ÇAO NACIONAL DO 'l'IU. Estrada de penetração

. entretcm�o, com alguns dos,
servação; que a suplicante Vistos, etc. Julgo por seu-ao Leste-Oeste I ',1,rgllmemos com que o dep. possui (') terreno acima eles- tenca a jU8tifÍl:ação de fls.,Quanto ao problema tri- O deputado Francisco' Bulcü? Viana ql1Ís defende?' crito, ininterruptamente, há em 'que é justificante Alicetícola nacional a única so- Mascarenhas reft::riu-se à o governo pelo pOUé:O reah-
mais de trinta anos, sem Andréa da Costa Vaz, a fim

luçào é o fomento racional, necessidade de construção' zado no s�stema_ rodoviitri�, embargo nem oposição de de que produza os seus decompleto e intensivo da pro- de uma rodovia de penetra- quando dIsse lUl.O ser SUfl-
quem quer que seja, e quer vidos e legais efeitos. Cus-De'sse escasso milhão dução brasileira. ção ,de São Francisco a Cha-

j e�ellte eri,ti�aJ'.� a:lministra- agora, legitimar a sua pos- tas afinal. p, R. L, Palho�a,quanto sobrm'ia para o Era- E' preciso não esquecer peco. I ÇdO, O essencJal e apontar-
se nos têrmos do art. 550, c[C' 16.7-52. (a.) Jose MartInSsi!? Vários fatores denotam que a falta dos suprimentos O deputado Vargas Fel'- lhe a soll1çào dos pl'oble- Código Civil. Assim, com Guedes Pinto. S. para queq,ue nada ou ponc? sobl'�l'á I argentinos coloc�u o pro�le- reira tece consideracões em

'

ma".
fundamento nos arts, 45'1 f chegue ao conhecimento de

para nós do preCIOSO tl'lgo, ma da importaçao do tngo torno do assunto, l�ndo o Se não ouvimos mal, deve
456, do Códjgo de P. Civil quem interessar possa, numtlrgentino. A Argentina tem no Brasil, em têrmos de di- teor do telegrama do dr.! ter havido eql1ívoco da par-
requer a v. excia. se digne dei passar o presente edital,mais interêsse em atender a visaR, num nível de magní- Konder Reis relativ_o' à ma- j t� d? ilustrado lideI' situa
designar tempo e 'local, pu com o prazo de trinta dias,Jndia, Itá1ia, G1'ã-Bí"etanha tude similar ao do petróleo, té�'ia e ·no qual se destaca o: ClO111sta.

',1'a serem ouvidas as teste- que será publicado e afixa
e outros países europ(ms, ao qual o govêrno vem de- feito de ter o Conselho Ro-I Ql1:J11 ,deve apl'esenta�' a I munhas constantes do 1:0] a- do na forma da lei.' Dado eonde adquire maquinarià e dicando sua melhor atenção. doviário aprovado o plano � soluça0 � o Poder Execu�lvo. baixo, que comparecerão in- passado nesta cidade de Pa.matérias primas essenciais Em 1952 despenderemos da estrada leste-oeste e so- E' para ISSO que lhe fOl en-

dependentemente de illtima- lhoça, aos 4 dias de agôstÜ',ao seu desenvolvimento eco- aproximadamente 200 mi- licitado o respectivo crédi- (regue a administração do
ção, para jUf'tificarem o ale; do ano de mil e novecentosnômico. lhões de dólares com a aqui- to, Eàado.
gado, cientificandu-se de tu- e cinquenta e dois (1952).Como se vê, nã.o podemos siçào de trigo e cêrca de A seguir salienta o e;:;for- Do conti-ário, chegaríamos do u órgão do IVfinistério PÚ. El;' Ebert Duckstein, escri-'{�ontal' muito com forneci- 250 milhões de dólares, com ço dispendido pejo senado!' ii conclusões muito tristes... blico, Requer, ainda, que vão, em exercício, {) dactilo-mel1tos de tdgo no próximo as importações de derivados Ivo d'Aquino em prol de tão

_

Ordem do �ia julgada por sente11ça a .iu:>- grafei e subscrevi. (Ass.)ano, e, muito menos, o1'ie11- de petróleo. importante rodovia, esforço Na ordem �o (ha f:)l'am tificação prévia, se, digne v'. José lVIal\tins Guedes Pinto.tal' nossa politica tritícola E' preciso pÓl'tanto apres- que é penhor seguro de que aprovados pr�J�to de le1 q.\.le excia. de ordenar, na forma. juiz de direito. Estã cOl\for-com base na produção dês- �ar a nossa emancipação o melhoramento s�rá conse- declar� �e u.tJlIdade. páblI�a I do art. 455, e &eus parágrfl-I me o edital original, que 8-;.:e país. tl'itícola. guido. a �SRJste�cla SocIa.1 Sao fos, do Código de P. Civil, fixei no local do costume, a<TIsso no que se refere a Podel'-se-á fazê·lo, bas·1 D_epois de outras consic1e-
I ��lIZ, pro:eto �ue cna t�:n a citação por mandado dos qnal me reporto e d-ou fé.1953. E nos anos futuros tando para tanto que o go- I'açoes, o deputado Vargas I glUpo e,,:0Ia1 en: ROClO confinlU1tes Cândido Silvano Data supra. Ebert Ducks:será a capacidade da produ- verno aplique recursos su- Fel'l'eira assegura seu ple-· Grande, �ao Fran�lsco do

e José Coe1ho e suas rrtulhe, tein, escrivão d-o Cível, em-ção e da exportação da Ar- bstanciais em grande parte no apoio aos telegramas pro- Sul, o proJeto de leI que con-
res, se casados forem, e o exercício.gentina? J em cruzeiros, menores do postos e pede um adéndo, no 1 c.ede 6 auxilio de . '.' ,

.: .:
" dr. Promotor Público da co-Dada a sua gravíssima si- que os que atualmente nos .-,entido de se. te!egl:afar Cr,ji; 200.000,00 ao HospItal

mar<�a, citando-se por pl'e-+uacão econômica atual e a deve a Argentina (cêl'ca de tal)1bém ao' Senador Ivo'. Bom Pastor, de Araranguá, eatól-ia o sr. Chefe do S('1'-nec�ssidade premente que 70 milhões de dólares, se- d'Aquino, agradecendo o in-! viço'do Patrimônio da Uniãotem da juta indiana e da gundo os últimos dados Of1- teresse demonstrado para \ C' I C "'b·al 'em F.lorianópolis e por edi-maquinaria européi� a Ar- ciais), na criação de um que Santa Catarina obtenha I r se IUI I tàis, com prazo de trintagentina 'procurará exportar sistema de armazenagem, de a grande rodovia. 'Ora II ,., ,dias, publicados po l'três vê-() máximo para os países que transportes, na intensifica- Esse adendo mereceu ime- S., d ze!o\, no .jornal "O Estado" elhe proporcionem êsses ma- ção dos estudos de solo e diato apoio do deputado Acentua, porem, que os pOI' uma só vez no "Diárioteriais, o que a impedirá, genética, 1)a mecanização, Paulo :l\lal'ques, do P. T. B" ' recursos, l1atul'ais do país Oficial do Estado", dos in'001' um período dilatado, de na intensificação da produ- e do deputado Bulcão Via- constituem uma base sólida teressados incertos, todosdestinar grandes quantida- ção e na ampliação 'da com- na. da :U. D. N ..

'

para sua econômia indus- para contestarem querendo,-des p�ra o Brasil e até mes- pra e distribuição de semen- Cónt,.r;� UI)t" artigo' do "Jor. trial, "mas é preciso tempo a presente ação de usuca-mo para replantio. 'teR e, sobretudo, numa po- nal·de Mafra" e paciencia para clesenvol- pião, 110 prazo de dez diasA posição do Bmsil, quan- lítica imigratória que enCil- O deputado Otacilió NaR· véla". Protesta-se provar o ;:.lega,to ao intercâmbio com a Ar- minhe e,localize nas terras cimento referiu-se a um ar- Mais adiante eSCl'e\'e 0-
gentina, é a mais ingrata boas para o cultivo de tri- tigo publicado no Jornal de referido j01'l1al: ,"Espera
possivel - porque nossos go do nosso país, que são Mafra, onde se fazem criti-I mos q_ue o Bl'a;:;il resolva seu

:produtos já não lhe sào in- imensas, braços experien tes cas aos, parlamentares 1'e- I pl'oblpma mediante um 01'

dispet13áveis, em face da de agricultores alienígenas. presentmltes do norte do i çamento equilibrado, mode-
'concorrência de fOl'l1ecedo- Estado sob a alegação de i l'�çào em seu programa in-
res de moéda fraca, além de não se t;erem intere�sado pe- dustrial e sua grande capa-
estarem colocados abaixo" o ASA 1lI8CJ8LAlrL1. Ibm. los l'eparos da rodovia Dona: cidade de fornecer ao mun-
111. escaJa de pl'im'idade, da

1 tletJ'ora lo. u.to. LeoA Francisca - entre Mafra e

I"
do seus pl'odutos; isto é

maquinaria européia e da 91tt01, ViJnlaJ' DI••o., Toinvile. muito melhor que desvaJo-
juta ir..diaJUl.. !,Ila eo...Il!.1n .m.. O deputado Fernando O1i- rizar sna moéda ou procu-

EDITAL

pondo que o consumo se

mantinha baixo - o seu

o"onsumo normal é de ' ....

�J..500.000 to.ne1adas, sendo

.Que dessa qua11tidade, ....
900:000 toneladas se desti
Tdl1l à semeadura - coisa.
]:lOUCO provável, pois o Go
�"êrno tem neeessidade d�
melhorar o nível de ·vida. do
T..OYO já bastante sacrifica·
�io, a Argentina terá que re

servar, no mínimo 3 milhões

:pal'a o c.Ollsumo int.erno e

yeplantio. Note-se que essas

dfras f'(ão as mais otimis·
1:as possíveis, pois tudo in

dica que a safra será menor.

Mas, considerando possi
vel essa cifra, vemos que
:'..'estará quando muito, mi

lhão, de toneladl:ls, para ex-

:�íENOS DE 4 MILHõES
.DE TONELADAS EM

1952-53

'Segundo calcules uutori
sadoe, a safra argentina do

ano agrícola de 1952-53, já
semeada, não deve exceder
�, 4 milhões de toneladas.

Com tal safra, mesmo Sl1-

NADA SOBRARA' PARA
O BRASIL

Do sr. Márío Couto, Dire
tor de Caça e Pesca,' recebe
mos o seguinte telegl'ama:
"De Fpolis. - Nr. 118 �'

Solicito-vos dar publicidade
em vosso conceituado jor
nal, que o período de caça

_.__ . . __�'" I de animais silvestres, neste
1':1.1' créditos estrangeiros I J<Jstado, terminou a 15 �de
para reembolsar sua divida Setembro corrente, de aeo;externa". Acrescentou o do com a Portaria n. 90, .e
"New YOl'k Joul'J1al", que 26 de março findo, (Ia DivI"
as l:'oluções ora alvitradas são de Caça e Pegca, fican
só servem de paliativo tem- do os infratores sujeitos às!

porário e terminariam, com penalidades previstas peJo
o tempo, agravando ainda Código de Caça� SaudaçõeS'.

.

bl (,a) Mário Couto, Diretor".maiS o pro ema.

Terminou a 15 8
perlodo de caç I

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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foncíoourios Diplomaticos" da Ar ..
gentinil. Retirados de soas Em�

,baixadas em Montevidéu
BUENOS 4IRES 16 (Uni- "OlHS não' gratas, pelo- go

ted) - Chegou o adido tra- vêrno uruguaio.
balhista á En:baixad� da Informa-se que Patalano
Argentina em Montevideu, sairá esta noite de Monte

AI-ejandro Minones, que con- vidéu para Buenos Aires.

ierenciou com o ministro

.das Relações Remorino Mi

nanes, e o auxiliar da mes

:ma Embaixada.
Virgilio Patalano Gallar

.do, ambos declarados per-

CLUBE DOZE DE
AGOSTO
BINGO ESPECIAL DE

SETEMBRO·
Conforme já foi irradiado

pela Emissora Rádio Gua

rujá, sábado, detalhadamen
'te, realize-se hoje, mais uma

,.............................................. Especial Rodada do Bingo
Social, com prêmios que fo
ram selecionados com cui
dado pelo-Presidente do Clu-,
be, sr. José Elias, e Que se'

acham desde a tarde daque
le dia, em exposição na Ca- O doutor Osmundo Vieira
sa "O Paraíso", sita à rua Dutra, Juiz de Direito da
Felipe Schmidt , .. Como se Comarca de Biguaçu, Esta
tr.a.te-lle.. prb-ni{)s.�Y:allosos e do' de Santa €atarina, n�'
especiais. o preço para a a- forma da lei, etc,
quísíção dos cartões foi ma- Faz saber aos que o pre
[orado nara Cr$ 30,00 ... As sente edital' virem ou dêle
sim teremos um Bingo Espe- conhecimento tfverem que,
cial, com um filme também

por parte de João Manóel
especial ou seja a estupen- Pinheiro, por seu advogado
da e sensacional produção 'o dr. Jaymor Guimarães Col,
da Warner Bros., que tantos laço, lhe foi dirigida a pe

............................................ sucessos alcançou em suas tição do teor seguinte:
primeiras exibições nesta Exmo. sr. dr. Juiz de Direi
Capital- "Dois contra uma I to da comarca de Biguaçu,
Cidade inteira",

interpreta-, João Manoel Pinheiro, bra
ções mag ist.rais do �am()so si1eiro, solteiro, açouguejr�James Cagney e a Iínda e natural dêste Estado, resi
não menos famosa - Ann dente e domiciliado no lugar
Sheridan. Os premios são, Alto Biguaçu, nesta comar

estes, que importam todos
ca, por seu procurador judí

juntos em cerca de 8.000 etário, conforme procuração
cruzeiros. . .

anexa, vem, perante v. excia. fis:ais. Nestes termos: Pede

I f;
.DIrnc ," p:;lo. ca- p.Um jogo para tortas, com promover uma ação de uso- agosto de 1952. (Assinado) > �III I' «.!II ...

"11

14 peças ou sejam: prato _capi_ão, 11.oS têrmos do artigo Jaymor Guimarães. Collaço. ,J\HJRILO RODJUGUES E
grande, 10 menores e faca 550, do Cód. Civil. O supll- Testemunhas :Francisco Ro- SENHORA
respectiva. cante, por si e por seus an-. berto Silva, brasileiro, casa, ,participam aos' paren-Um porta-guardanapo, tecessores, vem possuindo, do, residente em Bíguaçu. "tes e amigos o nascimento
dentro de caixa forrada de há mais de trinta anos, Inin. Aquilino Vítório Schmítt, .de sua prímogênita BER
sêda, terruptos, mansa e pacifica- brasileiro, residente em Alto NARDETE, ocorrido em
Uma: blusa de fina cam- mente, sem oposição, nem Biguaçu, Basrltcio Concercio 16-9-52.

braia, bordada a mão. reconhecimento do domínio Garcia, brasileiro; residente '�""""--,- _

Uma cesta enfeitada, con- alheio, tornando-o produtivo em Alto Biguaçu, Estava se-IV dtendo vinhos finos, biscoí-
com o seu trabalho, uni ter- lad� com esta.mpilhas esta- 8n e-setos, conservas, chocolates, reno situado no Alto Bigua- duais no valor de Cr$ 3,50,. VENDE-SE um terrenoetc.
çu, neste município e co- devidamente inutilizadas. :

na Rua Germano WendhauUm abat-jour em forma
marca, com a área de trinta Ell1 dit.a petição foi exarado I sen,' medindo 12x26.de concha, de admirâvel ]- doí

..

-1
.. '....

t
..

e t d h R h Ie OIS mi novecen 'os e s -

? segum e espac o:
'. 0-) 'I'ratar-na Rua Vital' Meí-faiança, em cores várias. tenta e quatro metros e cín- je, A. Co�o_req?er. Designe \ relles 28 das' 14 às 16,30hs.Um� caixa de 'música, com quenta centímetros quadrá- o sr, Escrivão dia e hora pa, I w.. � .,...unia bailarina rodopiando dos, com as seguintes' con- ra a Inquirição das teste-! '

em cima. frontações: frente com a es- munhas arroladas, ciente o II CASAUma mala de couro de cêr trada do Alto Biguaçu ; fim- dr. Promotor Público. Bi- ,

clara, muito útil para via- dos com o rio Bíguaçu ; les- guaçu, 18-8-5�. Procedida a'l VENDE-SE à rua' Crfsgens, te, com terras de Francisco 'justificação foi esta julgada ,llirú Mira, 61 por prêço deUma coqueteleira de fina Roberto da Silva; oeste com por sentença do teor &egum- locasião, uma residência dealpaca, com 6 taças e res- terras d.e Aluizio Francisco te: Vistos, etc. Julgo por I material. com dois quart<>s,pectiva bandeja.. . Goe,dert. Assim requer a v, sentença a justificação para, salas de�jantár e visita, co'

,'Uma linda e maravilhosa Bxcia: que, ,na fOl'ma do art. ,que produ,za'Qs seus júridi- : pa, cosinha, depósito
'"

aosboneca de louça, vestida coln 455 e seguintes do Côd. de, �'cos e legais efeitos. Citem-j fundos e tel'l'eno. '

traje de baile. Proe. Ci�il",se, dign,e, pl'oce- se os confrontantes dõ �m�. Tratar nesta redação, da-sEla canta, faJa, anda e el1� d d h 'Ide 1 d P t P 'bIe1' em 'Ia e - ora e toca - ve, e o �,r. romo 01' U 1-
114 às 17 horas; Preço docanta .. ; Este é· o prêmio signados, com ciência prévia co, expedind0-:se o competen- I prédio _ Cr$ 150.000,uo.p&'_ra o 5° bil1go .ist,o é, o 2° �do der, Promotor públic'o. a 'te .mandad'à':' Expeça-se car- I .,_.A............�..�Yrprêmio em vaIol, ... Que bo- justificação "initio-litis" ta precatória ao Juizo de Di- Casan,eca t Vejam que .linda,L com o de.ento das teste- reito da 1� Vara da CapitalO ü'ltimo, o mais valioso, munhas abáixo arroladas, para.u cita�ão do Delegado VENDE-SE a de númel'l) 21"

para o Bingo Mosca, decus-' feito o que ju'lgue v. excia. 'do' Serviço do Patrimônio da da Rua Bocaluvll', com terreU9
to apreciável e que vem a- a j'ustificação� mal1dando ci- União. Os interessados in."

para 'garage..
,traindo a atenção' de

-

todos tar, pessoalmente os men- ('eJ.tos déverãó sef cit�dos Informações na �qne!,a 'eu.
os' que tem admirado 1).' ex- cionados cúnfrontantes, bem p,o1' edi,ta1,} c�m o i>l'�zo: de I �o lado.

,,' .

.

po:;;ição na Casa "O Parai- eomo o r�pre&el1tante do Mi- trinta l,30) dIas, publIcados! ,,�.
'

,
'-.......................................... so·"·. - Um rico relógio" �'..

"V- dD
- nistério Público, expedindo- ,três. (3) ,Teies em jO,rnal dd"

en -.5''''r.' Carlos Lage 'Saya�o Pulseira' de' Ouro, c'om pe- se carta precatória, para 'a CapItal e uma (1) vez no '... ' ..'queninas pedras e muito 4a Vara da comarca de FIo. Diário Oficial do Estado.
.' Vende-se nm negócio de Ar�MISSA DE 30° DIA bem tl'abalhadó ..... Este é riariópolis, afim-de ser�m ci,- Biguaçu, 5-9-52. (as.) O. D:q- m!l�em de Secos. e' MolhadoS' bóaA família Ferreira Lima convida os amigos do Dou':, para adorno do sexo frágil. tados o Servo do P. da União, tra. E, para que chegue ao freguez;ia a, dhllleiro. "�r CARLOS LAGE SA'YAO, para a missa de 300 dia que;

Um lindo' e agradabilíssimo na pessoa dos seu diretor 'e conhecimento de quem inte�, Aluguel com moradia' baraÜt.as 7 e meia horas, do dil'l 19 do corrente, manda CeI,ebrar prêmio não há dúvida ... As o Procurador 'Geral da Re- l'eSSal' possa, manda passar' Infor!llações com' 'Alcides'
'

__
.

ll-o altar de Nossa Senhora de Lourdes da Catedral Me- disputa.das., no BiJigG<.e Espe- pública, bem como citar por 1 o presente edital, com o pra- Bar Mira-Mariropolitana.
'

çial serão ac-êsas! 'Qllem não editais por trinta dias aos zo de h'inta (30) dias, que 'WIIA.T...T..:ow.., ........._�_....."......+.,;r.................N
A Antecipadamente agradece aos que compárecerem J.í: ;de"'3�ja�.g:nlcharAão , bOl1'itos' interessados, incertos, ,parl):' :'se'rá publ:irado -e àfixado naeste ato de piedade cristã." '

: prêmios? E. por Cr$ 30,00 contestarem no prazo ,d�
: forma da lei. 'Dado e passa-..·· � Ii_ r; ;�Wlu}nt�!.,;' Qu�quer 'deles 'dez dias, que se seguir ao do nesta cjdade de Biguaçu,'

I' -;,' " _,), yale 10 vezes mais. ;. A 1'0- término do pràzo, do edital, aos onze dias do mês de se-
dada do Bingo Especial de no qual se pede seja decla-, tembro de mil novecentos e',
Setembro, começará impre- rado o domínio do supl,icaú- cinquenta e dois. Eu, Orlanterivelmen te' às 20,30 horas te sôbl'e o aludido terreno, do Romão de' Faria. o fiz
para que a reunião não ter- para a transcrição, <la ,res- dactilografar, subsctevi' e,mine muito tarde, coniü Vem' pectiva sE)ntença, no .Regis- assino: Biguaçu, 11 de séacontecendo. Quem '.qulZ€l' tro de Imóveis. Dá-se a pre- tembl'o de 19&2. (A8.<:>.) Os-
'en�ral: lo�o na. �D�div.el��da j ;e�t.e (}·v'alor de mundo Vieira Dutra, Juiz d�
e Já mdlspensavel reUUlao, Cr� 2.100,00 para' efeitos Direito. Confere com o ori-

tAgradeCimento eMissa
CELESTE ARANTES RIBAS e AMILCAR ARAN-

JUIZO DE nIREITO DA.
COMARCA DE BIGUAÇll
deferimento. Bíguaçu, 18 de

EDITAL

Ctube 11 de Agosto
,

deve comparecer cêdo, por

que assim tudo terminará a

contento de todos. Então ho

je, Bingo Especial de Se

tembro, às 20,30 horas, nos

salões do "veterano".

Os meios oficiais expres
saram que a Chancelaria
não expedirá comunicado al
gum acerca da situação de
ambos os funcionârios .

EDITAL

AgradeCimento
RITA VIEIRA TOLENTINO DE SOUZA

(RITOCA)
Os filhos, irmã, genros, 1101'as e nétos de Rita Vieira

,

Tolcntino de Souza (Rítoca), desejam espressar publica
mente, -ao abalisado mestre e amigo. dr. Djalma, ,Moel-.

Jmann, ao dedicado dr. Orlando Scheroeder, que por tão

longo período, assistiram a querida falecida; ás bondo
sas Irmãs de Caridade da Casa de Saúde S. Sebastião,
ás enfermeiras, á prestimosa d. Wanda, e a todos enfim,
que por qualquer fôrma procuraram. amenizar os pade
droentos da sua pranteada Ritoca, os eternos agradeci
mentos, que por este meio manifestam.

TES RIBAS, profundamente abalados com o falecimento
do seu mui querido espôso e pai - JüSÉ 'DE PAULA
JUBAS, ocorrido a 14 do corrente, vêm, penhorada e cor

díalmente, externar, por êste meio, 03 seus mui sinceros
agradecimentos aos distintos e competentes médicos -

Drs. Antônio Dib Mussí e Djalma Moellmann pelos es

forços inauditos que empregaram para salvar o seu ente'
querido ou para minorar-lhe os sofrimentos. Agradecem,
outrossim, às abnegadas Irmãs da Divina Providência, a

serviço do Hospital de Caridade, e da Casa de Saúde São
Sebastião, as maneiras atenciosas e dedicadas com que
trataram o enfermo nas diversas vezes em que o mesmo
se recolheu a apartamentos daqueles conceituados noso-

eômios,
Estendem ainda a sua gratidão às numerosas pes

sôas que, por ocasião do desenlace, acorreram a sua re

sidência, apresentando confortadores pêsames ou aos que
o fizeram por cartões ou telegramas, assim como aos que
acompanharam os restos mortais à campa, inclusive as

irmandades' e associações religiosas que compareceram
incorporadas ou, representadas. Aproveitando o ensejo
<convidam a tôdas pessôas amigas ou relacionadas para
assistirem à missa de 70 dia que mandam celebrar na

Catedral Metropolitana, sábado, 19 do corrente, às sete
horas, no altar de Nossa Senhora de Lourdes, por cujo
�omparecimento intensificam os seus sentimentos de
;IDorredoura gratidão.
i I

�

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

."l Missa dê 7-Dia
RITA VIEIRA TOLEl'i"TINO DE SOUz..4 (Riroca)
Os filhos, irmã, genros, noras e netos de RITA yIEI

RA TOLENTlNO DE SOUZA (Ritoca) agradecem a to
-dos qUe confortaram e envíal'am flpres 'por ocasião íkt"'
falecim'eilto de sua ine$-quech.rel � .hpú'issiqJ,a Mãe, Irmã,
Sogra e Avo, e convidám pâra a missa de 'fiJ dia peio des
'Canso eterno que será celebrada as 7,30 hOl'a-s do dia 19
(sexta-feira), na Catedral Metropolitana, no altar do
Sagrad·!) Goração de Jesus, aÍlt�cipando seus. agradeci
lnentos a todos que compar.ecerem a êsse ato de fé cristã.

.............�,.

_ t

, ,para dores

Ao sentir dores nevrálgicas, dores reumáticas,
luDÍbago, ao sofrer contusões, torceduras, eis o

alí�io instantâneo: - Emplastro Sabiá. Aquece,
a parte que dói, suaviza os centros nervosos (,
afasta a dor."

EMPLASTRO

SABIX

Vende-se
Por motivo, de vi�gem:uma

sala de jàntar.
'

Ver e tratai' a
,. Av::' �io

Branco, 61,

ginal, afixado no lugar de
'costume. O Esclivão: Or
lando Romão de Faria.
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Tragédia de UID Jovem

Florianópolis, Quinta,feira, 18 de Setembro de 1952

Após latar a noiva e'UI aRcião de 6� a,Dls, suicidolr:,s.e
.1:', UNIÃO 15 (E, Retar- encontrava a solteirona Eu- aparentemente Ü�dZ, percor- ror se fez OUVH,. 'llleoJanQo.

da-do) _ Domingo p. passa-' dócia Balbuza, de 31 anos, riam a vizÍ1:hança convidan- o silêncio da noite.

do na localidade de Barrei- que era noiva do jovem Ní- do S€lIS amigos para o casa- Doroteu, bom e. i'if:'reue,.
, � seis Quilômetros da vi- colau Kutny, de 22 anos de mente que estava marcado d irig iu-se ao local e wdagou'

R,eunião dos Comerciarios ���ha cid;de de União da idade, e filho da viúva Teo- para ,o �ia 2Q de .�etem�m, I a ,Nicolau: que � iS8Ü? E:

Vitória, verificou-se uma dora Kutny, que morava a para C'UJI� enlace ja haviam NIcolau, enCOI0J'lZado, res,

CajariDenSeS horriplante tragédia, onde dois quilômetros de dístãn- aprontado os documentos pendeu: já te mostro o que-,

di pereceram tres pessôas. cia da casa de Doroteu. necessários. é isto, velho ! . " E, de faca;
Reun ir-se-ão nesta

C3.Pi-1
pról da melhoria das con 1- '

,
. '

D t K Ainda, no domingo, dia 7 A' tarde, ambos regres- em punho, desferiu no 110--
tal, a 20 do corrente, na 'De- cões do capital e do traba- O ancião oro e.u ogu-

_

1 Nicolau e Eudócia, em ar sam à casa da noiva, resi- bre velho cinco certeiras 1',,_Icgacia Regional do Min isté- lho em Santa Catarina, con- ta, de 65 anos de l�la( e, ca-
,

a 'I t
.

,-, -

�,,::-:,::,-�,�.;,� dência do Sr, Doroteu, c cadas, sendo duas na altura
rio do 'I'rabalho, Indústria e I'lOallt� odete. rrnma o, p.ar,a saGo, P_: a .erceira vez CO.,li.. ,.. B lb mais' ou menos às dezenove do coração e outras na re-,
Comércio, os delegados dos emprego do IliPO,sto_ Sllldl-l

dona � cela
, ,a uza, mO,l, a,- DaB horas, jantavam o casal de gião lombal, chegando a

Sindicatos dos Empregados cal, pela Consohdaçao das va em um SItlO nos anel- Izem'

. , ' velhos e os dois noivos, Co- (Contmúa na 3a pág.)
nc Comércio sediado nos Leis do Trabalho, ros, em' cuja companma se,

"

' '... .

,

mo o casal d e ancião ainda
municípios �e Flori�nó,polis, i ......�•••_.�...........-..6G�....f:oo.'fO.� que o sr. Bayer :Filho, continuasse a jantar, e com

l�rl·sR oa {tI-I. ,..Laguna, 1..ajes, J0111V11e, e,

J BII d R h
agastado com as críti- o propósito de ficarem a U U \I

�:�.lmaeI���el�:ç��;�eo,s �,L���:� ,i Pe oa-O re O O r'
eas sleveras que U�e fez, sós, Nicolau e Eudócio dei- dO C�m'entoem pena eonvençao, ,o xaram a sala de jantar e' li • '

lha.'dores 110 Comêrc iode..' '<Ir d I J"
'

I
sr, n an er ey .. umor, rumaram para o pátio, P ti dSanta Catarina, Essa será A ef'emérfde 'de hoje, regista o aniversário natalício para não comparecer ao Instantes após a retirada or 80

a 1:1. entidade sindieal, de do Padre João Alfredo Rohr, virtuoso sacerdote da 01'- almoço oferecido a este, dos noivos, um grito de hor- RIO, 17 (V, A,) -- A V",,-
segundo gráu, pois já exís- i dem dos Jesuítas 'do Bra- retirou-se da, Capital, legacia de Econ..omla Popu.
tem duas patronais, a Fede- i sil, atualmente no exerci- indo visitar sua planta- ------- lar realiza sindicanciaa em
l'.aç:ã.o do Comércio, a Fede- cio do cargo de Diretor do .

�.ão de abacaxis em Ti- laterl�llscolar tro, rno .�<.as _, a,,t,iv,:i"dad,es da,.ração da Indústria, uma de Colégio Catarínense, esta- p I} I,
. 'I "jucas , ,

I vompan IH, ji um ..nense ue-
�mpregad08: a Federação belecimento de ensino se- q,u� cert�s intrigas, P?- enca·llola'd'\ ! I

Cimento POl'tl.:md,. atenden,dos Trabalhadores na Indús- cundário tradicional des- líticas vindas do RIO,
N
", d" t do a urna querxa formulada

tria, fundada a 30 de agõsto ta Capital. e aqui reproduzidas pe- ,- OI P,l':�c10PloE'Sl�A'cDoOl'ren ',e ',peJo acionista Manuel Bo-
transato, de modo que, após 1 GA ErA d ano envo veI-,- ", - -

a A y Z' , e sé-. '

, '," D: telho Filho,fundada e atuante a agre- Assinalando a passa- df-' �

"1
CH'OU a noticia ue que o e·)

..

gun a- eira, sao unam-j
":':

d Ed
-

d
j OUV1(;O pela reportagemrniacão sindical a �,.,,,, ft.ITI,dar gem dêsse acontecimeu-

't' t'b 'd pal·'t'amento e ucaçao o l',,- .,� -

mJmen e a 1"1 UI as ao
'

'_ 'f o delegado dee arüu que (),

a 20 do mês em curso, terá to, "anas festividades ", .

'

Esüldo nao estava O1'necen- , 'ex-senador LUCIO Cor- :
'I 1 fato e vel'dadelro acreSCefl-

() quadro sindical :'barriga- estão sendo, desde on- 'do o mawl'lu' esco ar que
'

,

t I d f
' réa. , .

Ih b" l' 1 1 tando:verde" adquirido maior

pu-,
em, eva as a e 'CIto na- e ca e as esco as ISO ue as

que o Correio do Sul,
"

'

,',

"Determinei:1 abertura
jança, pois a contar de pri- quele modelar educandá,

de e aos estabelecimentos de
_ da Laguna, depois de inquérito fine foi feite>meiro' de janeiro de 1953, I rio, manifestando o rego� ensino.. suspender os ataques .' depois de algumas slndieân-

grande parte do imposto .>;in- sijo de quantos admiram I G d Tal fato fOi, postenonnen,ao ovel'na 01', susllen- , . ,:ias, que c.OJli;irmaram a de-
dicai la ser arrecadado da e estimam o benquistoI,. t<> esr'lal'eCldo pela Dll·et.Ol'H

-

. I deu-se a SI mesmo por
�, �

1 nún cla,indústria, do comércio, dos sacerdote pelo transcur- I
'

...
'

daquele dBpal'tamento, a e-
, I a gumas' 'semanas, ue'l

' Ta' e"totl p)'ovidenciandcril1dustriários e dos comer- 80 do seu aniversário na- ' gando que' estava sendo 1'e-
' ..., ,

-

.vendo retornar gove.r- I' d "d
. Dara (j compal'eClmento do�'e.iários) em todos os 52 mu- talicio. . '� a lZa a COll(;01'1'enC1a a m1- •

, ' .

ll1sta, de acordo com o
_

t'
' '- aClOlll�tas. credores e dll'e-nicípios desta unidade fede- O ESTADO, cordialmente, envia ao Revmo. Pe. João <

A' lllstra 1va para a aqulS1çao, ,<' ,,', ,

'1' Alf d
acordo, , ,

d Ih
' ,

Ih 'I
tores da emp ... esa parcL es-l'ativa, sera ap lcada em _ re o Rohr, as suas mais s!nc�ras felicitações. PSP'd e me 01' artIgo por me 01' '

d
"

't'que o ... , reunI o
t� clareccl' em €t1111 lVO li;

.
, preço,' para, en ao, serem _

Revl·slo do 'Co'dlago E',lei-torai I'
nesta CaPdltal, CO�l ,a supridos os estabelecimentos questao,

"

p,resença e um emlssa-. ----------

rio do diretório central,' de enSlllO,

,

Sugeslo-es d'o IRE de StD. Catarl·na, I :�:�;:ud;:�a�:�:;ad: fÔ�See �i:�Ô��!: :c:ft�i���, :o�� Vai�reUDir·se
quanto o expediente buro- rOAPestadual do P,T.B,. , , .'

J aSUGES'I'o-ES DO TRIBU'I ' , " t d crático deverIa ter sIdo e-., ," .- I
VI , como melO Jl1ClUe o a e- contagenl dos votos seja que ,êsse mesmo depu-

NAL REGIONAL ELEITO- quado a tornar efetiva a 0- procedida pal<r própria mesa tado não voltará à As- vado a efeito durante os me- 'Deverá reunir-se, "ol'diná-
RAL DE SANTA CATA- brigatoriedade do alista- receptora, logo a seguir ao I sembléia, abrindo vaga,

ses em que as aulas não fnn- l'iamente, a 20 do corrente,
RINA mento, II _ Para 'a simpli- encerramento' d't. vot,aca-o, 'j I

- clonassem, ainda assim fi- em sua sede, à rua Visconde
_. pe a :renúncia, ao su,· ",' t CSabedores de que o Tri- ficação e presteza da apura- 'ficando a apuração pràp�'ia- , plente dr..João Colo.

c;,ómos satisfeitos", de Ouro Preto, 51, nes a a-

bun.al Regional E1eitoral ção, sugeriu o T, R. E. que a (Continúa na 3a pá!!.} i deI, Mas, segundo nos l�elata- pital, a, Comissão de Abaste-
desta Circunscr�ação vem deI'

'

, rum, o material escolar está eimento e Preços (COAP):
aprovar sugestoes a serem 1=' d -,

d C PIS I
no pepartamento de Educa- Nessa reunião, que deverá

encanllnhadas ao Triblmal ," un ara0 a asa opu, ar� anta ção, eneuixotado, enquanto ser presidida pelo agrônomO'
S.uperior, a respeito da pro- � nas escolas nada existe,., Apollonio Theophilo Bou-

jetadal reforma do Código ( t
'

·

t
� ! Ora, para que prêso êsse ret, seu presidente, oí'a na

Eleitoral, estivermos na Se- a arlna "era um C R UH ,material? Para o ano vin- Capital Federa1, para onde
-Cl'etaria 'daquela Côrte, a-

e..., !
douro? Economia? Mas, viajou a 7 dês te, afim-de

f�m-de nós pormos ao par do
Tendo sido modificado o

1 intensifiquem os trabalhos de seu povo, tendo, ta.mbém, convenhamos, economia eoro participar da reunião pro-

assunto para dêle Ínfol'-
estatuto da Fundação da da FCP nesta região brasi- já em 1946 os munieípios de instmção pública não é ad- movida pelo presidente da:

marmos os leitores do "O
Casa Popular, fundada em leira, convindo-se esclarecer ,Joinvile e de Criciuma, por missivel. Há outras fontei' COFAP e com a presença

Estado", 1946; pelo pi'esidente da Re- que o mUlllClpl0 de Itajaí intermédio <1e suas prefeitu- -i:lm que podem ser seguido o de presidentes das COAPS.
. �ec;ebidos pelo diret.or çla púhlica, então o general de será o primeiro, neste Esta- l'as, convencionado com a regime de compreesão de nos Estados e TerritórÍos,

Secretaria do Tribunal, êste, 'divisão Eurico Gns,par Du- ,do, a contar com edificações FCP a construção de deze- 'despesas. Automóveis, cara- deverão ser ventilados di-'
-cientificado do nosso pro-

tra, foi ° Estatuto da, mes- do tipo "popular" em favor nas de tais moradias. vanas, etc .. Mas, com mate- versos assuntos de interês-
pósito, confirm:m que, em

ma entidade de finalidade "........................ rial escolar, francamente, se da coletividade catai'inen-
verdade, atendendo a so1ici-

imobiliária modificado, no não é possivel .. , g.e"

�I;�;:;;Jf��:�;f��� �(;:C:R:�:��f;gi:!l�jffi �ap;;!;��;��E,,;r.;:: d, 'l"f"v-ediãtiEiõf C UH), devendo o Estado '" -

: orma do Migo Eleitoral d S operações constantes da sua" granadas iluminativas,e anta Catarina .ser
�

vigente b' J' t' como al\los, Em fÍllS da semana passada, a policia ,surrou,",

contemplado com um de tais mano ra (ta esqua(lra, par 1-
EscJareceu-nos que o T, cipando esta, num, "Exel'cí- um garoto que brincava num logradouro públiCO, ?

R E . organismos, afim-de-que se •
. . se cmgil'a à'l'espondel' cio de Combinação das Ar- pai procurou a autoridade para indagai' dos 1110.i�

a um questionário de 10 __...",..,_,,."'P..:"'.........._,_.A-.,."" mas e Serviços" p-ela 2a, Re- vos do procedimento ilegal e violento, Foi preso!
itens, formulado pelo T, S. Jorn. Ada-O gião Militar em coordenação Na CIDela da �II. ofen.dido' e ameçado na Polícia" ,

E. e opinara, ainda, sé}bl'e com elementos da FAB, fun- li Com a mesma naturalidade com que elogiamoS:
�s principais inovações do

I
U· d deou às 08,00hs" do dia 13 p, lo de 8rfls a. polícia, nos atos salutal"es que vinha praticanM'

projeto em curso 110 Senado, f"'AlraD a passado nas proximidades pal'a coibir uma série de abusos nas ruas, devemo�'
de a,utol'ia do Senado João ' ,A Agênci-a Not,icíosa da praia dos Inglêses um NOITE DAS VELAS! agora protest&l' eonel'a a sua conduta, no caso, Os'
Vilasbôas, bas€ado em

tra-l
NEWSPRESS, com séde no grupo tarefa da Marinha, NOITE DE JJUZES! que nela foram envolvidOs, tem garantias lega.i�

bl11h() organizado por uma Rio de Janeiro, acába de no- composto do: Cruzador Ta- GoncOl'l'ei com uma es- que a polída: deve respeitar pant sel' respeitada�
:o�ni�são :��.�tituida peJos meal' seu agente e corre�- mandaré e do CT "Mareílio portula de Cr$ 10;00 pai'a a Contra pessoas vãIidaltlente morais, não se age ç(J;!:"

H','" :-'(>�, .:' 1<.,\'JO Tava�'eil e I pondente em Santa Cat�n� Dias". Durante sua perma- maravilhosa noite das velas lUO se age contra, malf�itores ou desclassificados,
4,1�:. �dm�r1do fi�ol'elra e I na, o: n,osso ,coJega�e-trr:. nênda bas águas deste Es- em honra a Maria e em pro1 A vío1ê}l;Cia' COllhra um.� é amea:ça a todns.
MIlton Lel�e da Costa, tendo, prensa JOl'nahsta Adao Ml- tado, o' Tamandal'é recebeu do s�minlu"i8hi pobre! A Policia, sempi'e que agir' dê'rJ.1;ro da lei, do res"

sido êste, �liás, o 'reiutor l'ati<!�, do corpo redatol'ial a bordo um contingente de A novena de Nossa Senho- peito. aos dTl'ei'tos dos cidadãos, terá o nosso apô!o:"
geral.
,'. de O '�STADO. oficiais da FAB qlie de bor- 1'a do Sagrado Coração, do lVIas sempre que sair dessa trilha' para, H arbitr�l',.e-

- Quais as p,rin?::ipais su- ',A. �jicôlha recaiu em pl'O- do daquele navio controla- mês de outubro, espal'gil'á dade, para a violêndil, tel'á a nossa condenação ve-

gestões apresentadas? in- Ílsslonal eXP:i',I,'lúentado, V�'I
�'i�m �s operações aél'o-lla.,_ lluzes e bençãos s{).IH'e os. emente e' úesa-ssombrúta�

dagamos, l�o lutador da Imprensa ba,'" valS, As 17,00 hs" o gruj}O I seus devÚ'tos. O �aso da s�mllna passada já devia ter sido eU-
--- Parecem-nos mais 1'ele- nga-verde, com cred€ndais tarefa suspendeu, s�glljndo Salve MarÍa! tl'eg"'u,e à jUstiça, de vez que nela o menD!' espancadc,'

vantes as seguintes: que 0. l'f':_coluendam ao êxito para o teatt.o das operações; Convidamos todos QS fiéis encontrara hlt.oli1 J,wotett)Ta. C'Ol1U;a (4eSmanéÍos como'
I - Á exigência da exibi- d.a m:ssao com que o di,�- a noIte, ainda em águas dê8�' a CoIDl}l!l"eeel'em à novena QS d€" que foi vítii:l.la,

ção do título eleitoral no,'3 tl�ng�lu aq�ê.la aCl'edltada a,- ,te Estado, o grupo tarefa. dêste mês, iniciando no dia, AM1,ilib, não. e�t.àm(}f-l na Bai'ataria •..
prirreipais atos da vida ci- 'gencla notICIOsa do pa.ís. fez exercido de .. tiro anti- 20 até 28, às 7 ho.ras, 6U11FtERME TA t. o
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