
PIO XII SUGERIU UM CODIGO Presos nos E.E. UU. 18 di-
'%r$.$//ffff��%r�x%%$*M;$;#Q'

de EticQ para os Médicos rigentes do partido comuDist� go?e:����n::zE!�d�oChda�
CASTEL GANDOLFO, 18 meiro Congresso Intel'l1aciO-1 tecidos

- assistido por WASHINGTON, 18 (U. O sr. J. Edgar I�oover, dl- Paraná, comunicou ao gene-
CU. P.) -,- O Papa Pio XII nal de Histopatologia - mais de trezentos cirur- P.) - O Departamento de reter d_o F.B.I., adiantou que ral Ernesto Dornelles que

lançou as bases de um có- ciência médica que trata dos giões do cerebro e nervos. Justiça anunciou a prisão os detidos possuem long.a estará nesta capital a 19 is

digo de moral destinado a
'

de dezoito dirigentes comu-", folha, de trabalho no parti- to é, no mesmo dia em que

�gil' como limitador das fu- nistas, acusados de conspi-; do. e são. lideres da parte do demandarão a esta capital
turas pesquisas médicas às ração contra a segurança � Míssourí, 'os srs. Lucas Garcez e Irt-

áreas em que não possam I· P'anorama' EconoA'ml·co do 'Estado.
� ._.�-oI"w.._"'Y I n,eu Born�ausen, gover�ado.

causal' dano. Entre os presos encou- res de Sao Paudo e Santa
O· Sumo Pontifíce afir- tram-se lideres vermelhos

"b d
.

· Catarina.
mou que é necessário levar A A 4'

.

d
' dos Estados de Missouri, " uva 8 graulzo' o sr. Pedro L.�dovico, go-

em conta três fatores fun-
'.

. r�eD. na nao po era Waahington e Michigan.
B di

vernador de Goiáz, segundo
damentais para justificar' 'd em Broar no comunicação recebida no

moralmente os novos prece- pagar -o -que DOS eve CONSPIRAÇÃO CON'fRA I� Palácio do Govêrno não po-

dímentos médicos, as novas
-; A eutrevista sôbre a situação- ua�Javoul'a tr itícola O REGIME "ampos derá participar pessoalmen-

tentativas e os novos méto- argentina, publicada pelo' DIARIO CAInOtA;, vem con-
, Washington, 18 (U. P.) SÃO PAULO, 18 (U. P.) te da reunifiJ'( tendo deslg-

dos de pesquisa e de tra- firmal', pela voz autorizada do deputado Leoberto Leãl, .� Ô pb�.:nu·ad6,' geral anun- _ Segundo informações re- nado pal'�representá-Io o

tarnento, ou sejam 1) ínte- autor do Plano Nacional do Trigo, a desorientação dos ciou fi prisão' de-quà1tO'-di� ceb-idas...98 Barna.rdino de cap. M3ITO Borges Teixeira,
resses da ciência médica; responsáveis pelo abastecimento dos mercados nacionais. rigen tes comunistas nos Es- Campos, situado II" i;:�.J?:tei- Segu do telegrama de

'2) interêsse individual do, Se a Argentina não tiver ÚigQ para exportar para tad�s Unidos, acusado". -de
ra paranaense,' o refericPJ �_!)�ria,.

polis, di'2��1E!do pe-

paciente a ser tratado: 3) o Brasil, nos próximos três anos, gastaremoe aproxima- -conãpirarem pa!'� derrubar município fil' oje pela ma- la i .prens� Y;i'f.l9n� .a °lltj �

fnterêsse da comunidade. daníente 500,0 milhões de dólares com. a 'importação do o gõvêrno pela fôrça. nhã atingido por uma forte dia fi
�

� !_ollrct "11::00
Essas declaracões foram cereal. tempestade de granizo, que governadõê, o final �n-

prestadas domh;go 110 Pri-
I

'Diante dessa perspectiva, o que têm feito os inúme- '- � "' "'-_ -
causou enormes estragos tá assim com desemgar-

_"'..r..�""'.."'J'--_' """''''-1 1'OS órgãos encarregados do fomento à produção n acio-

Vam AX8DJI.Oar OS
não só na cidade como no �:n.t-

Mandado de [nal de trigo? Pl'àtÍca.ment�, nada. Continua�os escutan-
ti ti interior, ficando várias ca-: COMITIVA DO GOVER-

. I do as desculpas dos portennos, em Buenos A11'es, que nos

di' sas destelhadas, além de pu. NADOR

SegurallÇ. CORlra "c?zinh�m" em discussões intermÍnáv:is; enquanto o seu qla r 18meOl ral izar durante muitas ho-
,

I
. pais vai absorvendo os produtos brasileiros e acumulan-

d S Piras o trânsito pelas estra- Deputado Protógenes vi.

I C 11M I d� atl'as,a�os comerciais, de liquidação cada vez mais

I
e .• alI das. eira., Presidente da Assem-

lUO, 18 (V. A.) Uma 'PIObNl?�athl;a. ,
. "f', t'.. A A'

. l.'.
RIO, 18 (V. A) - 111fo1'- ° telégrafo, telefone e o bléi� prd' Bayer FilhOn, Se-

emprêsa sediada em São :_ao � exagero na a l�ma na. Ige�tl�a a�e ago- ma-se de São Paulo que es- serviço de luz foram dura- cretarw a Fazenda, epu-

F
.

d S 1, � t d d
1'a nao aceItou qualq',ler formula para a hqUldaçao dos tá sendo esperado naquela mel1te atingidos selldo que tado Celso Ramos Branco,ranCISCO oU,.cJS a o e ld

"

t
.

d 18 b'lh-
' ,

.santa Catarina imp�tl'otl 110:'>SOS �,a os que mou :am a mals e_, I oes de cru- capital um especialista nor- t a rede elétrica só fical'á l'es- Deputa�o Julio Coelho de

mandado de segurança con- Z�ll·OS. co.� um, ano �als d� expol't�çao, s,em a co.ntrapal� te-americano, estudioso dos I tabelecida dentro em tres Souza, Deputado Waldemal'

t C t· d E t
tIda do tllgO algentll10, selemos cledOleto; de maIS de 3,;) casos de na"cimento' mllltl' dI'a� Grubba, Deputado Wilmar

l'a a ar eu-a ·e ·xpor 3- . -

S A • • '
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, , " to; -

..

-

I .t.- d B
bllhoes. e a �",rgentma deIxa de nos fornec·el' tngo por pIos que examinará Of'

": I Dias, Deputado I;enoir Val'-
çao e mpOI ac.ao. o anco

t
,-

19�2' d
. �

D
'

.
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F
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d B'I
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t 1 d'
res anos -,-- ,'i> e maIS OIS - co\no pl'eve o eputado quadl'igemeos SandI'a Os �_o."W........_........................... gas en'ena, Deputado Luizo rasl em VII' 'U( e esse. '. c ,- ,.'

� ,

'.;- 11 " d
catarmense, teremos em Buenos Alres um saldo de 50 valdo Roberto e Mariange- •

",". de Souza, Deputado Teixei-
01gao 1� naveI nega o bilhões de cruzeiros. rI'

,.

fA ""111 contra OI
1'a Pinto, Deputado OtaciJio

ll.rol'rogaçaQ d,o saldo
_

das �"" lhos d? casal Afredo e UI
hcenç�s para Importação de

Como iremos cobl'al' tal quantia'? A econômia argen- Ellzabeth Grosso.

J t d. I
Nascimento; Cap. Euclides

,se.tecentas m. il sacas de fa-
tina no estado a que chegou levará pelo menos um quin-

�__ : .. �,��� D erlDA lar os Simões, Chefe Interino da

rlllh.. de tl'lgo dos Estados quênio para se recupel'al'. O pouco trigo que a Al'genti· • - - .-.-����-.' V Casa Militar, .Torn. Nereu

Unidos. :la tiver nos próximos anos não será para o Brasil, mas Corrêa, Secretário partiêu-
Decretada a medida limi- para a Iudia que lhe pode fornecer juta e para os países I p...... aiA le,.

RIO, 18. (V. A.i - A Oa1'- lar do Governador, Jorn.
nar pelo jui!6 Feire foi a ma-

.tlld�lsJ;dalizados ,(la Europa, que lhe forneCem equipa-" V� UU teira de Exportação e Im- Hermes Guedes da Fonseca,
tét'iá remetida a julgamen-

mento essenciaL Não podel"á, portanto, a Arg'elltina, pa- Dre-s. do "blte p01'tação do Banco do Bra- Secretário . Pres, Assem-
gal' o que nos deve. " sil vem de lançar nova ad- bléia.to em ínstnncia �l1peril)Y, Assim nâo temos ootro caminho f1.ena-o fomentaI' PO}' RIO, 18 (V. A.) - A no- vertência contra a intel'Íe- ....tendo sido examinada pelo

. .,
"

, ., , "

" .-

t do os meios a l'rodtlCão nRcl'o'l"l d tl'g I tícia de que estãO' sendo es· rência dos, intermediários _�"""'_·"'''·.''.-.''''''J'#·...oNI
sub-procurador ,gel"'l da

o S-., '

, , J,.
.

i 4 e 'I o e. para e·
<. ! t t"

-

t
-

l' perarlos na capital chil�ma nas operações que lhe são
:República, Alceu .Barbedo.

,amen e )'e13 l'mgll' nossas· expor açoes para aque e paIS
S

No seu pal'ec.el:, .aqllele
(Do Diário Carioca de 14 do corrente). para a posse do genel'al Iha- afetas, declarando ser de ORI ODA CIDADE...

nez, alguns presidentes sul- toda a cnoveniência que GS
representante do Ministé- americanos, incl'l.sl·ve do I'nteres'sados tratem d·e seus•

'

,
c

1'10 Público snstentou a qua- Brasil, levou os jornalistas assuntos pessoalmente ou
lidade da CEXIM pata' re- Desf Ique de AlBA U '

a indagar no Itamaratí se por meio de procul'adol"es
COl'l'er da sentenca salie.n- 8, � m cru- havia.- alguilla gestão nesse legalmente habilitados, sem
tando que a a.llt�l'a somen-

Ze-ItOS DO I"PTrl' do Pa'rá I s�ntido em relação ao pre- dai· crédito a pessoas quete requererá a segurança . � ,a;,,, .' sldente Vargas. , alegam prestigio junto às
um ano depois do despacho ,RIO, 18 ev. A.)' - Foi E' esta a segunda vez que Informaram na Casa de autoridades da Carteira 'e
d�negatól'io do pedido. noticiado de: Belém dQ Pará o sr, Ari Cruz Mesquita co- Rio Bt'anco, porem, que até insinuam a· obtenção de
�inalmente, quanto ao que o 51'., Ari Cruz Mesqui- lllete esse crime, na primei- este momento só consta ati vantagens. Na nota que f,'lS

mérito, afirmou, o sr. Alceu ta, funcionário do IAPETC, 1'a ': deixando de ser pUl1Ido um convite: do pl'esidellte se sentido distribuiu, diz
�.al�edo que o remédio jU-! dera um desfalqúe' avaliado por não ter o processo <tbe- Videla ao generaI' 'Dutra, a OEXIM' que está resolvi-'
dlcIa.l era idôneo para. re- em cem mil cruzeiros, reti- decido às normas do Estatu- que deixou o ,govel'Uo sem da a solicitar a cola,.�ol'açào�Glver a controversia, um::;, rados dos cofl'es � daquela to dos Funcionários Públi- poder realizar a vi'sita àque- da Polícia para afastar os
'Vez que a conceBsão da li- autarquia.. coso _ Ie pais irmão. elementos, inde�ejaveis, COl1-
eença' prende-se a c<mveni- Segunde> os informes ago· Ad ultül1amente vinha Q'Uanto à ida cio sr. Ge- tin uando, entretanto, a <1-

, êneianacional, fato q�le eXl- l'a divulgados 'pela "Fôlhll falsificautlo a assinatura d'o túlío Vargas à posse do no- pl'eCial' as sugestões de to-3il'ia detido exame, o que Vespertin.,a", o desful.q\.�e teso-ul'eÍl1o, recebendQ e em- vo president.e cffilelJ.o, ai:� do8 aqueles qne {�eaejam C0-� é �-s'�j'fazei' por vía d5 'tno.ut:à â'D,lais de' q.na-b'ocen- 150lsanõõ a.S é-O'ntl'fbúiçoos -agoot'à noo s.e �.()g'ítõü ao&o- laoora.r pal'a a melhoda da
�nGa-do de &egu'l'[tnça,

, to.s mil cl'uzeil'os, -', do.s associa8os� lutan'ién:te do assunto. execuçã.o dos seus serviços.

dos Governadores

Em Pôrlo alegre� hoje, o Presidente Vargas e . vários
não comparecendo o de Goiaz.

.

A permanencia do chefe dente Vargas repousara al-

da Nação em Pôrto Alegre Do seu programa nesta

I
e a Conferência dos Gover- guns dias em Itú.

será de três dias, consoante capital, destacam-se dois a- nadores, atos estes que se- Estão sendo esperados ho
o programa oficialmente contecimentos principais: a rão presididos pelo sr. Ge- je nesta capital os srs. Ju
elaborado e já divulgado pe- XIX Exposição Nacional de túlio Vargas.' celino Kubistchek e Fernan
Ia imprensa. Chegan d o Animais, no Parque da Ex- Cumprindo o seu progra- do Corrêa da Costa, guver

amanhã, aqui permanecerá posição da Secretaria da A- ma na capital r lo-granden- nadores de Minas Gerais e

s. excia. até o dia 21. gricultura (Menino Deus), se, acredita-se que o presí- .Mato- Grosso, respectiva-

mente. Serão S8. excias. os

prímeiros chefes de govêrno
a chegar a Pôrto Alegre, pa
ra a II Conferência de Go
vernadores" que será insta
lada na noite do dia 20 do

corrente, sob a presidencia
do sr. Getúlio Vareas,

,'_"
!$.:;:.?'4)'@'#,&Y..$#"%;tt'.@$%f*J;i�f$($%;»4:�;.

P. ALEGUE, 18 (V, A.)
_- Pela primeira vez depois
flue assumiu a preaidencia
da República, em janeiro de
1951, visitará amanhã Pórto

Alegre o sr. Getúlio Vargas,
11 quem está sendo prepara
da festiva recepção,
--�----------------------------------------------------_.__.--
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- D�vagar! Cuidado ! Vê
lá se vais atropelar a

unICa realização d o

Govêrno Panlo Fon
t�!H

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. A. SANTAELA Form.íido pela FaculdadedNaeional de Medicina, Ti.tolori.ta •

,Forlll..,dõ pelii Faculdade Nacional d. "adici!'_ da Ualv_nf. Tieiocirurgião· o Huspital Nerêu Ramol'
·

d B' iiI)
,

'.. l·Cuno de especíalizaçâo .pela S' N. 'f; El:-interno ti Blt-a••flt.nw d.••••. o ,ra. . t '

'. . " ,.. _ .

•••Uco por COIlCUrlO d. A••iattncia • P.htopata. '0 Di.trttó
.

Clr�l'�'ll <lI) Pro!
.,
lllro pl_'l�elr� GUtmarae. (RIO)"

... 1
' Consultório- Rua Felipe Sclllllldt D. as,

••���. I
Diàriamente, daA 15 h 18 l1Orll&.

.-interno' d� Ro.pital,P.iqul'ttico ••anJclmio Jv.4iei'rio da

<lil;l1t.l Federal. ,i ReS.: Rua São Jorge n. 30.

.:r-interno· .da Santa Casa de .iaerieÓrdt. do )tio i. lan.lro.

DRA. WLADYSLAVA \V. MUSSI
� E

DR. ANTÓNIO DIB MUSSI
HédlcOll

Ciru.rgisJClhl'ica Geral-Parto.

8enlço completo e es.peelàliudo. d811 DOENÇAS D. S.NBa...

&A8, �m .IIloderno.. m.étodo� 'de diagnóstico. ti tratlmento.

./'LPOSCOPIA - BIS'I'�RO � SALPI}mO�E.AFIA ......'TABOr
LIS1ll0 BASAL

,a.dioterapia por onda. eurt.I-Xllltrocoaeuiaçio .aio. Ultra

�''lI.�II�a • Infra Verjn.lho,
,C;u,naultótit,,: ROIIi Trajano, D. 1, l° an.dar'

�",..

8àrárló: Vaa .. �s 12 bora. -: Dr.•uul.

DI1.-'15' '1, 18 hor.. - Dra••nlli.

Re.idência �vfb.ida Trom_"owiki, ••

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESI'ECLAUSTA

.

MOUi;STfAS NEUVOSAS E �IEN'fAIS.. CLINJCA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulaté

�io de Higiene Mental em Plo rianópo lis. Psí.quiátra do Hospital
Colôni� Santa'Ana.

Convulsoter.apra pelo eletrochoque e cardiazo l. Insulinoterapia
de Sake l, Malar+oteraoia. Pslcoterapia.

Consultório Provisoriamente á: Rua General Bíttencourt, 85

'(esqui�a de Anita Gai-ibaldi ).
Horário: Das 16 às J 7,30 horas

Residência: Rua Bocaiuva, 139.
•.• ,,_. - ... -,"_ ... , ---::--- -.õ.r,�.-,-__,_....;.._

DR. I. LOBATO . F!LHÔ
Doe»ç.. do apueIt.o ·re&jtintório
TUBERCtJ'LOSJ:

RADIOGRAFIA li: RADIOSCOPIA DOS PUL.oIIS
Cirurgia do- Torax

Doençall de CriaRça. IConsuttõ ero • Rua T'rajanõ elll, Edif.- São Jorg. - 18 and.-r;

IItMldêllda; Rua Bocaiüva, lU.
"I; 841u U 6 li,; ,·

Ceu.lt.. : Da. n a. 18 horaa,

Têléfontl: ! Residênrría: Rua Brigadeiro Silva Paes, .. In. - 1° andar, (chã. I

Conlult6ri!l: .l.�88;
cara do ,Ei:tpanha). Ateu'de dlãrÍiunente ,dilo 14 bit. em diant•.. 1

Il•• !,d.�n�ia: Ul86. I �-- ....
,.

DR M S '""CA-VAL'C "NTI
DR. 'loStt BAHIA7BITTENCOURT! . C';niea �ldu;ivamente de crú:�aa
.' ,.'

M 4 D 1 C o I
a.. Saldanha Mariithó, 19. - T'elefonJl· CM.) 7'ft.

l
"

�::i�� ::r:a� �:�J:::' .1
DR, C���édj��S�!?h;���.UJO

IfJUaBICULTU]iA - PEDiATRIA - CLINICA G.RAL (1'rat&mento de Bronquites- ell\ adultos e criançu).
c.ualtório • Jte.ldência - Rua Balela Viana n. 7 (Larll'e 11 ç.mllultórÍ'o: Vitor Meiréle�·. 18 _- l° andar .

.. 1I,lo) - Florlanóp"Jia. iI H'll"rio: Da.!! H);30 às 11:30 e das 2,30 às 3,30 horal.

,
••"trlo: !t às 12 horas - Diàriamant.. �elltdêneia: 'A "enidà Rio Branco, 152 - Fo!)'. 1.640.

OLlt�8 -.OUVIDOS - NÁIUZ • GA.KGANTA
--

'1' DR. ARMANDO VALÊ�ÉASsis-·DR. -GpERREIRO DA FONSECA _.�
. .,-r- M-tnrnõ.-

'

,�peCiall.t.
do B0IP1 tal

.........'� � J tffit.-��íÇõ;de Ctlnlca Infantil da AHlatêncla MUnicipal • lloa•
• c1 A 1 /" .•-...:..,..--- �

Io ern� ,pare agem.
-",_"..... ...-I' pltal d�.Catidàde

Ll�pada � Fen �- fl.efr�..:ev;ft:olll.etro até. Raio X. ("a ..
I CLINICA MÉDiCA Di CRIANÇAS. ADUL'J'OS

Ila,r.fia. da \Jabeça) -�.da d. ÜlrpO' �tr.nbo. do Pulmlo.. �._ Aler,l. _
...lOfaco. CtlnaDl�órlo: Rua N06et Machado, 7 - Consulte. da. 10 t. U!

• -' DE S� dt Oculoa. • da. 16 à� 17 horat.
'

m - Vilconde d•. Ouro' Preto n.• - (AIro. d. Ca.. Ileahíênefa: Rua Marechal Guilherme. , - Fon.: 18',
�,,",,'_,_. onte).
aMlclêllda - Felipe S�hmidt, 101. - Tel. 1630.

o ESTADO

Cliulea JUdie. - Doença. Nervo....

Couultórfo: ildificio Amélia Neto - Sala t,

DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUIIATOLOGU

Ortopedia
COlllUlt6rlo: .tolo Pinto, 18.
n.. II l. 17 dilriamenu.

Menoa ao. Sábado •.
•••• : Bocaluva UI•
•on." 'lU.

DR. ALVARO DE CARVALHO

DR. NEWTON D'AVILA
Ausente até prindpio de Outu

brn, fazendo curso de aperfel
<;oamento de drúrgica, no Rio

de Janeiro.

Navio-motor "Carl Hoepcke
n

RAPIDEZ - CONFORTO � SEGURANÇA
Viagens entre FLORL.\NÓPOLIS e RIO DE JAN�IRO

F.s{!alas intermediárias elfi Ítájal e Santos, sendo neste último apenas

par� .0. movimento de, passageiros,
PRóXIMAS SAfDAS:

IDA VOLTA
, de FPOLIS. de .ITAJAl do RIO � &ANTOS'

19/5etembro 2-t/Setembl't;> 2íi/S�tem]j.Fo'
M/Set.embrO' 2/0utn·bro 'i/Outubro 8/0utubro'

12/Óutubl:'o H/Outubro 19.jOutuhro 20/0utuO!'O
24/0utubro. 26/0utu-bl'O :U/O.t.Httb.ro. ,10jNovelnbl'o

5/NovembrO' 7/No·v.embro 12/Novembro là/No-vembro
17./Novembr.o , 'l�/NoV'emhro '24./N-o-verobro 25/Noyembro
30./Novem-bro 2/Dezembt'o 7/Dezembro" S/Dezembro'
12/Dezembro H/Dezembro 19/D-éze-rnbro,. 2'OjDezembro
o horál'io de Florianópolis sel:á às 24 horas das datas indicadas:
Para mais informações dirijam·se à

EMPRI}SA NACIONAl.. DE NAVEGAÇÃO HOEPCKB

Rua Deodoro - Caixa Postal n, 92 - Telefone: 1.2'12;

AOMIN 1Sl'RAoÇ..kO

&ect.çlo • Oflcina.a, à rua Conllelht!lr.. ".t", • ....

Tel. U22' - ex. PalitAI, lU.

Diretor . RUBENS A. RAMOS.

Gerente� DOMINGOS F.,Dti AQUINO)

Representante. :

....... 1�

Repreaentaçõee A. S: La!'II, Ltda. .

Rua Senador Dantas, 40 - (,,, andu.'

T.l.: 22'·6924 � Ri-o d.e Janeiro.

Reprlljor Ltda.

Eua �li:l'e de Oli-veira; n. 21 - 61> andaa..-.

T.l.: 12"9871 -, São Paulo.

ASSlNATU,A8
Na Capit.,

AI''' , ' .. CrI 170.&'

� ..m .... I,U .• " .,. .. ... Cr$ "0..6.
No interior

A lU' , .. . .... ... Cr' 209,"
tl"flh·lItr. . , . ' , . ' . , . Cr$ ,Il.q.,Ot

A n·óndos' n:.edialltu eo n trjto.
O...riginais, nlumo n!Õ." pllbli�adolt. ·na", ltH1IIiI.o

devolvido•.

A djnrç.so não se reaporHbHi_ pe-!_ ...1IMb.,,·...

.mitido. no, artifoS Ae<tÍll:8�

DR.' ROLDAO CONSONI
ar.rela 'q1lSral - Alta "Cirllr,r. - Molélltlaa II. Seúe,..

- Clrareia 401 Talll9r.. -
..

Da '.e,plclt,d. ti, .edi.i:inll 4.. Uni r.iclad. d. Sie P.aulo.
Ib:-A••i._nt� d. Cil'u�ria iW. Prof o�.. Allpio C�l'l�i.

Neto • !:lyJ1. lIato•.
Cir.r�.· do ...tom_co,' v88illllla • viu biliar.., htt..tino. clel

....0 • crono, tiroide, rlna, pr6atata, hexja:" 4tero. ovário•• "em

.... Vartcoeel., hidroÓele. variu. • Urnia�.'
.c....lt•• : Da. t.la 6 hora., fila r'lip. Scbmid*. 11 (.obr.4o-).

-. Tet.toll.: 1.198.

1télt4hd..: Anrdda Trompawlqr , - T.lafon. ,1.7"'.

DR. MARIO WÉNDliAUSEN
..'. ClhOcA' médica.te adultoa é erJaa.çae

eeullUétlo - Rua' JOãfl Pinto, 10 - TIl.•. 76'.
eelualt.. : Da. "lI e hor••.
Ite.li'.él..: Rua 1l8t.�.· Jániflr, 411. T,i. 8U.

----------�------�------------------
DR. TOLENTINO DE' CARVALHO

AJlerfelçoalitento em parto Aleire li Bueno. ÂJ'r..,

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
'ColUl'ldtório - Joio Pinto, 18 _:: l- a.dar

Diàriamente dai 11 àa 18 hora•
.. ,

. ..... , Js:",

�--------......__,.---------_.... ,_._,....... ,

Dr. lfeho SatiJotlf de OU,ejfa��....

ADVO'(iADO

Roberto W. Schmídt

Heitor Stei.nar

SOLICITADORES

Advogacia Comercial, Civil e Trabalhista

ESCRITÓRIO:
Praça 15 de Novembro n. 28 10 andar, sala 4 ;

DR. ALFREDO CIIEBEM;
Cura0 Nacional de doellÇa. lIu�lri.i.�

.z-diretor do Hospital Colônia Sant'Ana,

Doenças nervosas ementai •.

-Impotêneía Sexual,

�l1a Tiradentu li. 9,

Consultas das Ui à. 111 'bor&s"

FON.i: M� 798.
Res.: Rue Santos Saraiv.a., M, - Illltreito.

----------�------�--------------------,------

ADVOG.ADOS
1J1(' CLARN6) G•. GALLETTl

- ADVOGADO-
aua VItor, Melrt!llell; 60... - Fo(me 1.468. - i")qrianópeUa.

DR. RENA11@, RAMOS DA SILVA
- ADVOGADO.L .

itR_ Santo. DlI'nlOnt, 12. - :Apt. I.
------- �------------

DR. JOSR MEDEIROS VIEIRA
- ·AIWOGADO -

CloIxa Palitai 150 - ltajaí - Santa C�titil••

DR. THEOneeIO MIGUEL A 'rHERINO-
- ADVOGADO, - .

Rua Trajano D. n. I· andar, I18la n. l' - Edlfichi 8&•. .I......

(E8cr, Dr. Waldir 81laéh).

Telefone - 1.3ol8.

r.: rmacias
de ·J):antã()

�.,

I l\fÊS'DE SETEMBROt

13 Sábado � Fann;ácj�
�Cátarine-nse' - Rua Traj&-
;i7l:o..

.

"

! 14. Domingo - Fannái:i",-"
':Catal'inense - Rua Traj...•
'ino.,
j 20 Sábado.....;_ Falmád.·"
Not.urna - Rn'a Trajano.
i 21 Domin.go -'-.,. Fannãeia..'
,:Notul'na.--Rua 'fr,ajan.o.
ii Sãha.do - Farmáei.'

Esperança - Rua (;0II8&>
lheiro Mafra.
28 Doming(') - F-armiei":=

E'speranca --+ Rua Conse-
lheiro Mafra. ,.,.

ü serviço noturno seJ'�

I
efetuado

.' pelas Fa:rmácias
Santo Antônio, Moderna e

I
Noturna, sih.1i�das às Yaa!l

João Pinto e. Trajano n. 1'1.

.! .' .. Sabãó

\7irgem Especialidade
da Via. WBTZBL 'INDUSTRIAL-Joinville. (marca relistradU)i

T4lrna a roupa branquissima
------;...-------------------------------_ ..,--"�---_... '�-_ ..._.-,�-"------------�--

.�� -

-----------
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) A' DlQrgéin da"Legis�' '0 O··NVI T EaOC Ia " leea-o Tributària o Presidente de Recepção do cunso: �E EXP��-
.

. Y , SÃO CULTURAL, convida as Exmas, autoridades CIVIS

(MANUEL FERREIRA DE MEl,O) e militares, federais, estaduais e municipais, os inscritos.

no Curso e demais pessoas para a conferência patroci
nada pelo referido Curso, do brilhante jornalista JOSÉ
VITORINO DE LIMA, no dia 20 do corrente (sábado),
às 18 horas na sede do Clube 12 de Agôsto.

'I'herna da conferência: - Plano de siderurgia em

Laguna.
Florianópolis., 17 de Setembro de 1952.
Álvaro Pereira do Cabo - Presidente da Comissão.

roi'

Vida
.t::ap. Luiz-I<'elipe Gama ta a eleição da Rainha do

d'Eça Lira.

;rranscor-re, nesta data, o Qual será a senhorita que

:;aniversário natalício do sr. assumirá o reinado? Eleita

·'Cap. Luiz Felipe GaI?u na inesquecível' soirée da

. .:l'Eça; oficial do Exército primavera será coroada 110 ;

,.hé,ciona I ora servindo 110 14 baile de aniversário do Clu

I{:lwlhço de Caçadores. be, dia 7 de Outubro, terça-
_À_:; multas homenagens feira ..

::3,,>que se-ra alvo, as de "O ; o Departamento Social do
:'ESTADO". Lira não tem poupado esfot-

51'. Jorge Barbato ços no sentido de podeI' pro-
Passa, hoje, o aniversário porcionar aos seus Associa

"w\wlício do sr. Jorge Bar- dos uma· noite, excepcional
'bato, proprietário da, Gale- tanto na apresentação mag,.
-ria das Sedas, nesta praça e niflca de ornamentação de

:p"'6sõa grandemente relacio- seus salões já pelo encanto

'.xH',da na sociedade local. na apresentação de músicas

"O ESTADO" cumprimen- que agradarão no show de

;ta"o.
.

Cláudio Todisco \e nos acor-

l"AZEM ANOS; HOJE: l des de músicas para. dansar
_ Sra. Arary Silvina Me- 110S ritmos alegres. da 01'

.;:izio, esposa do sr. Pedro questra do Clube sob a. ba

·f·· ,- ... ,i" ;'. comerciante tuta do maestro Abelardo,use 1I'.lerlZlO,.

.�r;} Brusque Souza que fará desfilar os

- Sr. Walter Climaco maiores sucessos ,musicais
_ Srta. Cecilia Montene- em primeira apresentação,

:g,o de Oliveira; filha do repertório completamente
",andoso colega-ele-imprensa novo. Tudo isso sábado no

..}(;:'nalista Augusto Monte- Lira 'I'enis Clube.
negro de Oliveira
- Srata, Lina d'Alascio,

j'ilha do S1'. João B. d'Alas�
-cío, sócio da firma Brando
.,& eia.
- Sr, José Espindola, re

presentante comercial em

.Itaja]
- Sr. Arnoldo Luz, tabe-

1ião em Joinville
- Srta. Ciniria Oliveira,

iiIta do sr. Tito Oliveira
- Sr. Clodomir Neves Pi

zan
í

- Srta. Sueli 'I'erezinha
'.d�s Santos, filha do sr. Cap�
-João Firminio dos Santos·

- Srta. Marina Lae<;lmbe
- Sr, Gilberto Gerlach,

Cile...Jliaril
RITZ

Às 5 .;_ 7,45hs.
IMPERIAL

Às Bhs,
UM AMOR EM CADA

VIDA
Jennifer JONES - Jo

sephe COT'tDN - Ann RI

GHARES
No programa: O Espor

te na Tela. Nac.

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

ROXY
Às 7,45hs.

Em última exibição.
Lana TURNER - Ezio

FIKZA - Barry KULLI-

l"JE:STA NO LIRA TENIS
Sábado próximo realizar

;se-á a já tradicional Soirée
"da Primavera, que pelos su

<cessos alcançados nos anos

;anteriores vem S€ impondo
'como uma das mais aprecia
-das noitadas do mundo so

�íal.
A soirée de sábado, no

,(;lube da Colina será um

17erdadeiro sucesso nunca

:alcançado nos anos anterio

,i'eS, s�ja pela originalidade
,,<la ornamentação apresen
tando o salão um verdadeiro
"'MRDIM EM FLôR" deno-

1:ninal}ão dada. tal será a a

'lbundância e harmonia das
'1lores da th'imavera distri
buída em todo os seus vas�
·'tos salões.
A apresentação inédita do

.:rnaior acordeonista da Amé�
1'ica do Sul "CLAUDIO TO
IlISCO" qu-e executa músi
--cas clásicas com a' mesma

:facilidade com que executa
lnúsicas populares. Todisco
ganhou em Paris o primeiro
'Premio do concurso de A

cordeon, é artista exclusivo
{la Fábrica Odeon e grava
Bm discos Elite Especial.
-:Perder de ouvir Cláudio To
'disco é deixar de apreciar
lima das mais altas expres
��es artisticas no terreno
'mundial.
A ornamentacão do Clube

'da Colina S€

-

apresen tará
'eOIno um verdadeiro jardim
'da Primavera. Ir ao Clube
1hais Queiido da Cidade é
sentir a pl�imavera presa
�agnificamente num salão
11ulllinado c�m toda a bele
",a da mais 'bela das cesta-
iÇ�s do ano. :1
'blll"a�üe .a -soh:ée será .fei-;J

VAN
·em:

E' PROIBIDO AMAR
No programa: Atualida

des em Revista. Nac.

Preços: 6,00 - 3,50
Imp. até ,1L1 anos.

ODEON
Às 7,45hs.

. ,. E o sucesso continua.

James MASON - Mal'fa'

TOREN - Dan DUREYA
em:

NEM O CEU PERDOA
No programa: Cinelandia

.

Jornal. Nac.

Imp. até 14 anos.

IMPERIO
As 7,45h-s .

Roy POGERS - Dale E

VANS
em:

CREPUS8ULO NA SERRA

2) Continuação do Sel'Íado
A MULHER TIGRE
No programa: Cine

na1. Nac.

Preço único: 3,50
Imp. até 14 anos.

Jar-

I

Há dias, em artigos publicados neste jornal, ti
vemos oportunidade de fazer sentir li necessidade

da realização da 2a Conferência Tributária, à vista

dos argumentos invocados .

Embora não sejamos técnicos no assunto, aven

turamo-nos em palmilhar caminhos tão difíceis

guiados apenas pelo bom se11SO e pela experiência
adquirtda em largo período dedicado à causa pú
plica.

Hoje, à margem do mesmo tema, procuraremos
formular outras considerações, com objetivo de re

fôrço.
, Depois de se, ter conseguido a racíonalízação e

a padronização da 'c()}Úabilidade da União, dos Es-
. tad6s e dos Municípios, é dos orçamentos, a reestru

turação dos processos de arrecadação e a coordena

ção dos estudos pará. se alcançar uma política tribu

tária definitiva em todo o território nacional mais

se tornou necessâr ia, já agora, com a experiência
prática da Constituição de 46.

Não há negar o que se tem concretizado no se

tor administrativo avulta pelos obstáculos que fo

ram vencidos, pela dificuldade dos. problemas em

equação e finalmente pela importância das soluções
na econômia do Brasil. Vencer a' confusão não foi

tarefa fáci], mas essa etapa póde ser considerada
como percorrida. Há que aperfeiçoar a obra concia

da .

.
Por certo que é possível fortalecer as finanças

púlilicas sem desorganizar a econômía. Assim, as

exigências aos contribuintes não podem 'ser feitas

d€spreoeupadarlleute, ao sabor das necessidades co

letivas a satisfazer. E' preciso que a política tributá
ria. baseada 1108 verdadeiros princípios da ciência
da� finanç.as, seja aplicada na obtenção das recei

tas públicas para que os' tributos não venham a agir
como' elementos destruidores das próprias' . fontes
econômicas.- Aliás, a 'estrutlmi financei�ra- da União;
dos' Estados e dos Municípios depende de impostos
bem lançados e cobrados, da mesma fórma que a ex

pansão econômica assenta num sistema impositivo
que destrua ou perturbe as iniciativas privadas, a

traindo às atividades produtivas, na agricultura, na

indústria e 110 comércio, mas as apoie mediante uma

incidência conveniente, justa, prática .e oportuna.
Cer,to que a Nação precisa ·1l:1ão' 'só -de' se:\,viços

-

públicos como ainda de defesa, dentro de uma justa
repartição dos tributos entre a União, os Estados e

os Municípios.
Quem não acompanhou de perto o trabalho das

conferencias anteriores, os estudos da padr011Ízação
dos orçamentos não 1;€m a menor idéia da massa de
trabalho que já: se realizou e dos benefícios incal-

, cuIáveis para a vida coletiva que já se acham incor

porados no rítmo de nossas atividades. Antes de se

enveredai' pelo complexo pl'oblema da política tri

butária, houve que fazer a coordenação dos meios
para reálizal' êsse problema de importânc-ia básica
para a nossa vida. E se conseguiu a padronização
dos orçamentos e a racionalização da contabilidade
em todo o país. Temos assim agora' a possibilidade
de executar prinCÍpios porque os meios já se aeham
coordenados.

Essa obra não aparece clÍretl1mente. Não se afir
ma como um edifício, uma grande obra pública ma

terial. Seus resultados são indiretos, mas êsses se

fazem sentir em todo o País e representam parcelas
que dão a magnífiéa soma de nossa recol1-strução
econômica de uma Nação não póde existir sem unia
bôa administração do Estado. E. sem finanças sóli
das ná administração pública não se alcança a pros
peddade individual. Porque a iniciativa privada' fi
ca a mercê da desordem administrativa do Esta{}o,
seh possibilidade de um desenvolvimento racional,
hostiliz1:l.da pOl' tributos ilógicos e prejudiciais, quan
do nâo negativos à própria arrecadação.

Isto já se compreendeu na reunião antel'Íor e

para renovar o' Brasil, num trabalho exaustivo, te
mos que procurar ° alicerce firme de uma adminis
tração racional e científica. Nossos sistemas admi
nistrativos em teoria e na ,execução têm mais de um

século. Estamos, por isso mesmo,' dansan.do oswing
com músiea de minueto ...

DO

f�lt'J_s.:da.,��ade
,:; '.,:. (Crêriica escnta especialménte para esta

.

emissora pelo jornafista Gustavo Neves e lida.
em 16-9-52).

Há poucos dias, se me não falha a memória, há pre
cisamente quatro dias, encontrei o meu nobre e ilustre

amigo dr. Elpídio Barbosa plenamente eufórico, esfre

gando RS mãos de contente .da vida. Sempre o conheci
otimista. Nunca o surpreendi desalentado e muito me
nos lhe -ouví qualquer queixa contra os fados que lhe

presidem â existência. Mas, na-quele dia, evíderrtémente
.algo de invulgar lhe assaltára a alma e era visível a ale

gria sã que iluminava a fisionomia do meu distinto ami

go. Não .tardeu. que se me esclarecesse a razão daquilo_

O dr. Elpídio Barbosa vinha de assistir ao ato de posse
dum terreno, situado 110 perímetro urbano e destinado ii.

construção da Casa do Professor. Fôra êle quem, ao tem

po dirigindo o Departamento de Educação, ídeára essa

grande obra de: assistência aos velhos servidores do .ma
gistério eatarínense, que, ao cabo de uma vida a��n()sa"
mente dedicada ao ensino público, possam necessitardum
této a que se recolham, para o repouso merecido, sem que
bra 'da sua dignidade e sem desdoíro para o Estado que
lhes esgotou as fôrças f'Isicas, aproveitando-lhes a mago
.n íf ica. vocação. Tive o prazer de, testemunharoa ,'H-záféanla
com que o nosso bom Elpídio; sem descurar os encargos
do orienta-dor clarividente do nQSSO sistema educacional,
adjuntava às preocupações de ordem administrativa e

têcníco-pedágógfua, .uma, eonstante. vigilância 'éôbre (1

bem-estar da' classe que lhe incumbia chefiar e a que
fazia questão de prover de tudo quanto preciso fôsse pa- .

ra dignificá-la. A Caixa. Beneficente do Professo!' é-obra
sua. E a Casa, do, Professor tambérrr.é iniêiativa""gu�a. já
-a ca�inho avançado da c.oncretização .. Eleito deputado ii.
Assembléia Legis'lativa, Elpídio Barbosa não deixaria d€
acompanhar a marcha daquelas idéias para o final triun
fo. Confiada a presidência da Instituição ao desemgar
gador professor Henrique Fontes, homem igualmente
afeito ao Magistério e ·em cuja conseiência o ideal en

controu ressonância, a Casa do Professor já possui o se.lIl

terreno, numa área espaçosa, aberta quase no coração
da cidade, - e com isso mais um largo passo está daelo
para. a realização do sonho de Elpídio Barhosa. Eis por�
que lhe vi nos olhos, naquele dia, um brilho maior de
júbilo e de fé, enquanto me falava, com o entusiasmo de
sempre, na obra de que é êle, todavia, o primeiro a re

pelir qualquer mérito pessoal de sua. parte, assinalando
lhe o sentido da ·cooperação de quantos bem saltem con

ceituar a função do magistério. E, ao deixá-lo entregue
à sua festa íntima, fui pensando em como seria mais no:..

bre a vida se, ao invés d� vista através 4e pequeninas
paixões de indivíduos ou de grupos, o fôsse pelo pristna

.

_
muito mais humano da solidariedade social, sob critério

,

•

do: apreço a todo .bom trabalho que vise à elevação espi-'
ritual do homem.

- _.

Vlag'em com segurdaça
e rapidez �

. só NOS CONFOJitTAVEIS PttlCRQ-.ONlBUS DO

BIJ'lDO ��JU�BBASRIIJl8»
Florianópolis _,. ltaja1 - Jo1nvlUe - Curitiba

Agên�ia : aua Doodo'J'o é8quina da
Rua Tenetlte Silveira

ZE�'MUTRETA' •••

,-._--_ ...---� .. _- .. __.."' .. - .._.
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A proxima rodada ,do ,certame de ,profissionais marca para
domingo o encontro Atlético x Guarani.

". - ••�••._••••-.-.-••J••,.., • w - w.-.·,�,.,.....,. w�w",.. • _._· ..,. � .,..· ·..-.,,_ •
•._-.-.-.·_- • _-··-- ----."... �.-_.",._-._..-.�•••��.-,

A" Taça "Cidade de Florianópolis,' lE'.cos. das comemoraçoes da

conquistadá pelo G. E. Getulio Vargas, jl3 C"���,���s����made�t"�,:'!� f�'da�����
seguimento às atividades esportivas comemorativas do

G. E.,· «Jesê Beiteex» e G., E.. «Gelull·o Vargas)). l3° aniversário de fundação da "A.A.B.V." com a noita-
,

. la de sexta-feira, dia 22 de agosto.
. , ,,-

d ti t- A's 20,00 horas teve início o Torneio Feminino de

�ampeoes e a e lsmo Volei_bol, que reuniu os "sextetos" ,do Instituto de E{!u-

A repercussão alcançada pelo 10 Campeonoto Es- tendo conquistado dois campeonatos, um em volei mascu- cação 'Dias Velho, Clube Doze de Agosto, Clube Atléti

folar ultrapassou tôdas as previsões, tanto na parte de lino e um atletismo feminino, um 20 lugar em volei fe- ;;0 Catarinense e Associação Atlética Barvíga Verde.

jogos, come na parte de atletismo. , minino e outro em atletismo masculino. 'la Partida do Torneio Feminino, reunido os qua-

O Estádio do 14 KC:, ficou lotado no sábado passa-' Vice- campeão _ G. E. JORé Boíteux, com 8 pontos, dros representativos do Instituto de Educação e Clube

do, surpreendendo seus promotores.
'

tendo conquistado um campeonato em atletismo e um 20 Doze de Agosto.
As provas se desenrolaram dentro de elevado padrão lugar em atletismo feminino.

' '- Esta partida, que esteve bastante equilibrada no lu

«ie entusiasmo e os vencedores foram ardorosamente sau- 30 lugar _ Abrigo de Menores, com 5,5 pontos, ten- set.: no segundo pendeu para o quadro do Instituto que

dados pela multidão qu� se a:�otovelava na praça de es-' tio, conquistado um 20 lugar em velei masculino e um 20 venceu a partida por 2 à 0, eonr resultados parciais de

portos da unidade do Exército. 'lugar,_empatado com o G. E. Getúlio Vargas, em atletis- 15 x 13 e 15 :x 6'-
'

As provas mo masculino (Digna de nota a performance do Abrigo Os quadros forilm os seguíntes :

Depois do desfile dos atletas mirins, puxados pela" por não tomar' parte em têdas as provas). Instjtuto de-Educação _ Juçã Rebelo, Ioné Farias,
Banda de Música do 14 Batalhão de Caçadores, tiveram 40 lugar _ Colégio Coração de .Jesús, com 5 pontos, Maria de Lourdes Russi, Onete Marques, .Nilcéa Vel086
início as provas de atletismo, cujos resultados publica- tendo conquistado o campeonato de volci feminino, não e Ma.ri] Oliveira.
mos abaixo:

' ..

tomando parte em mais provas. ,Clube Dobe de Agosto - Cleusa Parente, Janede

50m. rasos -,- 10 lugar - Marlene Piazza, do J: 50 Iuga rv-> G. E. F'rancisco Toleritino, eom 5 pontos. Vieira', :Maria Coelho, Terêsa Matos, Dulce' Martins, Te-

Bo iteux, com 7,7 sego com dois 30 lugares em velei masculino e feminino reg-
rez inha Fernandes e Cléa Silva.

20 lugar - Dilma Rita Barbosa, do' G. Vargas, com pectivamente e um 40 lugar em atletismo masculino. 2a. Partida travou-se entre os sextetos da "Associa-

'i',8 sego 60 lugar - G. E. Arq, São José e G. R Silveira de ção Atlética Barriga Verde", campeã citadina e .do Clu-

75 m. rasos =: lo lugar _ -Maurí Silva, 'do J. Boi- Souzn; com 1,5 ponto clll,da um, .por terem empatado em
be Atlético Catarínense, que, pela primeira vez intervínha

teux, com 9,9 sego 80 lugar no. atletismo feminino. em jogOS píthHeos. \
20 lugar - Dorival Espesin, do G. Vargas, com 70 lugar -:- G. E .. Ol ivio Amorim e G. E. Prof. Ven- Foi uma partida empolgante, te!;óo as garota:s da

10,6 sego ceslau Bueno, com 1 ponto. por terem empatado o 10 tricolor do Estreito contado com o incentivo entusiasta
4x50 m, rev, _ 10 lugar - Equipe do G. Vargas, classificado em 40 lugar 110 vo1ei feminino ,e o 20 elas- da' sim "torcida", que as incentivaram à conquista' da

eorn 29,6 seg, sificado 'em 40 110 volei masculino. vitória. No lo "set", mercê de um desempenho a bastan-

20 lugar - Equipe do Silveira de Souza, com 308, seg Entrega de l'l'êmi�s te entusiasmo, conseguiram surpreender as representan-
4x75 m. rev. _ 10 lugar _ Equipe do José Boíteux, O Prof. E'ríco Straetz, Inspetor de Educação Físi- tes rubro-verdes, às quais venceram por 15 a 8.

com 41,2 sego ca, depois de reunidos as representações dos Grupos Es- Uo 20 "set", as comandadas de Sulamita refizeram-
20 lugar _ Equipe do Abrigo de Menores, com. colares no centro do Estádio, fez entrega de medalhas aos

se da surprêsa, c, mais "cancheil'as", conseguiram sopre-

41,3 sego colocados em 10 e 20 lugares. Proclamou campeões de pujar suas Idas antagonistas por 15 a 10.

Salto em extensão - 10 lugar - Osvaldina Rosa, atletismo; feminino e masculino, respectivamente os G.
Na «negra", () dom'iínío do "sexteto" campeão foi

do Gã Vargas, com 3,72m. E. Getúlio Vargas e José Boiteux, tendo convidado o
completo, e, apezar das subst.itu ições sofridas não pu-

20 lugar _ Zelita DOl1zil� Borges, do J. Boiteux, Cap. Paulo Mendonça para razer entrega da taca é di-
deram as pupilas do Sgt. Maia Machado evitar o revés

eom 3,62 m. l'etoria do G. E. José Boiteux e o Major Costa LiI;o, para que lhes inf1ingil1 o quadro Barriga Verde, que, eviden-
Saito em extensão _ 10 lugar - Eleri Sampaio, do a entrega da taça 'de atletismo feminino á diretora do tement.e, têm sido melhor padrão de jogo, pelo escore de

G. Tolentillo, com 4,52m. G. E. Getúlio Vargas. Proclamou em seguida campeonís-
15 a 8. Nossos parabens ás componentes do quadro atle-

20 lugar _ Ziltol1 Vieira, do J. Boiteux, com 4,14m. simo o G. E. Getúlio Vargas, tendo feito entrega do pre-
ticano e ao seu dedicado instrutor, Sgt. Machado.

Salto em altura _ 10 lugar _ Erenice Machado, cioso trofél1. á diretora do estabelecimento vencedor. Quadros _ Da A. A. Barriga Verde _ Valda Bor-
do J. Boitel1x, com 1,15 m. ,Aos .pl'ofessores responsáveis pelo, atletismo foram ges, HUda Laus, Urâneas Livramento, Sulamita B(mnas-

20 lugar _ Laura Hosa, do F. Tolentino, com 1,10m. entregues pelas diretoras as medalhas instituídas pela sis, Valdéa Borges e Dirce Noemi de 'Souza.
Salto em altura _ 10 lugar _ Oiádi0 Vieira, do G. Inepetoria e a medalha de professor campeoníssimo foi

Do Clube At1ético Catarinense _ Lêda, 'Maria As-

Vargas, ,com 1,35111. en tregue pelo Pt·of. Os\"aldo Meira a NiltOll Pereira, '

o
sis, Sônia, Ceci, Sueli, Terêsa, Maria Cristina, VlIma,

2 1 L' dOI" d'
- Ntalina e Ecila.o LIgar _ ourenço e lve1ra, o Abngo de pl'oressol' de educação física responsável pela brilhante

Menores, com 1,3Dm. . atuaç.ão do grupo do Saco dos Limões. Partida Inter-Estadual· de Voleibol - "Sogipa" x "A.A.
Arremêsso da Pelota - 10 lugar - Dinah Borges, Congratulando-se com os vencedores pelo seus fei- Barriga Verde"

do O. Amorim, com 44,60m. tos e com os vencidos pelo espírito de competição, e rea- Foi bastante convincente a apresenta<,;ã{.) d{) quadra
20 lugar _ Elizete Maehacto, do G� Vargas, com firmando que o campeonato escolar era uma realidade, portüal�grense. Demonstrou flagrante superioridade so-

27,83 m. depoís de agradecer, especialmente ao Ten. CeI. Paulo bre o quadro local, ap�sar de não ter o nosso qua-dro 00-
Arremêl;>so do Pêso - 10 lugar - Astrogildo Silva, Weber Vieira da Rosa, cmt. do 14 B. C., {l a todos que cepcionado, pois jogámos denttro das nossas possHibida-

{lo J. Boiteux, com ,1l,33m. cooperaram no certame, o Prof. E'rico Straetz encerrou des, e a derrota frente ao quadro sogipano não diminuiu
20 lugar � Arnaldo Garcia, do V; Buen'o, éoU; 1l,30m. o 10 Campeonato Escolar que tanto suçesso conquistou em nada o seu valor. Venceram os gaúchos, pos-suidores

. Classifjcação em AtletIsmo'
"

nü;,; meios escolares. de. uma melhor defensiva, um trabalho de bl'OQueio per-
Feminino _ Campeão - G. E. Getúlio Varga.s; com feIto, com eximios "col'tadores" capazes de "ftuay" qual

46 pontos. quer bloqueio. Com uma pleiade de consumados astros,
20 lugar _ G. E. Jos' Boiteux, com 29 pontos C t B .. constit,uem uma poderosa ofensiva, que, com co:r.tadas de
3 lUgUl' - G. E. Arq. São José e G. E. Silveira de ampeona o rasl- mergulho ou colocadas inteligentes, levaram de vencida

Souza, com 17 pontos·
·1. d C· 1-

' o quadro Barriga Vel'd.e por 3 a 0, com os resultados
50 lugar _ G. E. Francisco Tolentino, com 15 pts. eira e IC Ismo parciais de 15 a 5 _ 15 a 7 e 15 a 12.
60 lugar _ G. E. Olivio Amorim, com 14 pontos Segundo apurar a nossa I 27 de Novembro _ Corri-

.

Qtladro s.: Sogipa _ Dat�iel, Aldo, GunIdo, Nestor,
70 lugar _ G. E. Lauro Muller, com 12 pontos reportagem, é o seguinte o I da de 1.000 metros contra Vltor, ClaudIO, João Roberto, Jusi e Ernesto.
80 luga!' _ G. E. Prof. Venceslau Buen.o, com 6 pts programa do VII Compeona- relógio. Barriga Verde - Silvio SOl1cini, Osmar de Oliveir1l.
lVIasculmo - Campeão _ G. E. José Boiteux, com to Brasileir� de Ciclismo, a 28 de Novembro _ Segull Ernesto Tremel, Erico Stretz Júnior, Nazal"eno. Airton.

50 pontos. realizar-�e nesta Capi�al no da reunião do Congresso de Boleman, J lIstino de Oliveira, Edmtuido ,e JOS€ Bastos
20 lügar - Abrigo de Menores ,e G. E. Getúlio Vare, período de 24 de Novembro Ciclismo; ,ilmior.

gas, com 28 pontos. a 10 de Dezembro. 29' de Nove-mbro _ Prova' Destaca.ram-se no quadro vencido em primei�'o pla-
40 lugar � G. E. Francisco Tolelltino, com 15 pontos 24 de Novembro _ Con- de 1.000 metros olimpica, no, o veterano Chocolate, Erico, Airton, N3fZal'eno e

50 lugar - G. E. Lauro Muller, com 11 pontos centl'ação em Flol'ianpolis, com cronometragem do� Justino.
60 lugar - G. E. Prof. Venceslau Bueno, com 10 pts. dos, participantes e delega- 200 metros finais; No qlJadro vencedor, não há nomes a: destacar, pois
70 luga:J.' _ G. E. Olivjo Amorim, com 7 pontos. do,s;

,

30 de Novembro _ Prova todos jogaram bem. '

80 Iugai' - G. E. Arq. São José com 4 pontos 25 de Novembro _ Reu- de resistência em estradas, Noticiário fornecido pelo "D�partameni;o de Propa-
9Q lugal' _ G. 'E. Silveira de Souza, com 1 ponto. nião inaugural do 70 Con- com 180 quilômetros; ganda e História da "A. A. Barriga Verde",

Classificação Final do lo Campeonato gl'esso Brasileiro de Ciclis- 10 de Dezembro _ Rt'
Campeão _ G. E. Getúlio Vargas, ,com 15,5 pontos,

.

mo; gresso das delegações.
•

C< ntiuu,a na· ta p8gina
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CALDEIREIROS
CRAVADORES

Precisa-se 110 Estaleiro Arataca

Por n�otivo de viagem UIna

sala de jantar.
Ver e tratar a A". Rio

Branco., 61.
ginal. afixado no lugar de
,cústume, O Escrivã.o: Oro
bndn Remã.o de J<'aria.

CASA
VENDE-SE à rua CrÍs.

pim Mira, 61 por ptêço de
ocasião, uma r�sidência de

material. com dois, quartos,
salas de jantar e visita, co
pa. cosinha, depósito aos

fund'os e teâeno.
Tratal' nesta redação, das

14 às 17 horas. Preyo do

,prédirl - Cl'S 150.0{)D,oQ.

o lISTADO Florianópolis, Sexta-feira, 19 de Setembro de 1952
------------------------------------------

5

,Irêlio
-

«Pedro J. Frassatti»
Cepa rta me nto de, Assistência 'Soei" I

En.cnntTa-s:e em festa o Carlos Corrêa", de um 1'0-

_ ar do nosso -estimado cola- I busto menino que na pia,
�oradOl' José Nazareno Coe- batismal recebeu o nome de
lho, professor de edu�ação Paulo César,

, :tísica e apreciado comenta- Registramos o aconte�i-
:r.isu esportivo e de sua ex- mento com satisfação, 1e
�ma. esposa Dalvâ Cordeiro ,vando ao distinto colega e

<Cuelho, -com o advento, há exma. con'sorte as nossa fe
-.!Has, na lVlaternidacle "Dr. licitações.

z

J Pub licamos hoié, mais al- e espiritual. A êle, pois, eg-

��!1mas doações que' género- pecialmeute, a nossa gratf-

G�'EVE, NA' S'IRIA" "Agr"adecímenteeQiÚS corações fizeram, am- ,dão.'
n

;)). iando assim, os nossos re- A todos que de um modo -

,

.1:Ul'''OS aasistenciais. Não '011 de outro nos dão o esti-' <,,- contra a corrupçêe RtTA VIEIRA TOLENTINO DE SOUZAJwde1Tlos exprimir o que nos mula e meios, para continu- , ....:::..: ..."'; :

(RITOCA)�l\i n'alma, a gratidão imor- arrnos .a seguir os i�eais de' BEIRUTH, 17 (Un ited ) para discutir às medidas de Os filhos, irmã, genros, horas e uétos de Rita VieiracoJ:f:t'l-oura que abrigamos, a Ped ro Jorge Frassati, o nos-
__ A greve nacional para I "depuração" do primeiro Tolentino de Souza (Ritoca), desejam espressar publica:fplíádlHle que nos extasia.». so "Deus. lhe pague".
provocar a limpeza governa- ministro', _ mente, ao aba lisado mestre e amigo dr, Djalrna Moel-

4�ue Deus pague os proteto- Astrogl�do de Souza Nu. mental entrou no seu segun- O ministro do Libano nos !mann', ao dedicado dr. Orlando' Scheroeder, que por tão-,re8O dos menos favorecidos nes � .Díretor de Departa- do dia, enquanto o "homem Estados Unidos, Charles longo 'período, assistiram a querida falecida; ás bondo',pda sorte, dos nossos sccor- mente.
forte", primeiro. ministro'l! M.aléU, negou-se a. partíci- sas Irmãs de Caridade da' Casa de Saúde S, Sebastião,,rit.Il.s. "quem dá aos pobres, Lino Kuerten - 1° Secre- Saeb Salam, contínua, se par de qualquergovêrno que ás enfermeiras, á prestimosa d. Wanda, e a todos' enfim,c:empresta a D-eus". I tário. esforçando para. formal" o' Saiam possa vír:« formar, que por, qualquer fórma procuraram amenizar os pade-lJuantia já publicada --I

José Emiliano dos Santos gabinete, 110 que foi imitado {leio ex- cimentos da sua pranteada Ritoca, os €ternos agradeci-,{: ;} 12.18D,oo, I
- 1° Tesoureiro. '

Não se produzíram dís- presidente da república, Al- mentes, que por este meio manifestam.Sra. Prof, Ondina Nunes
turbíos, mas verificaram-se fred Naccache. Saiam decla-

'{;,)T!.z,i,ga -: Cr$ 100,00, r-- , ,,"
hoje cinco detenções de pes- rou que simpatiza com, aC(lmer-cl�Lnte sr. Oswaldo , �KO LYNOS soas que mais tarde foram greve que, declarou, se de-

M
BittellC,()UI't - c.s 20,00. postas em liberdade. senvolve em forma ordenada tagradecl-lenlo' e I·ssas!'. Molenda - Cr$ 10,00, Foram acusadas de distri- e expressa uma legitima as-Industrial sr, Joito Eva-

buirem- panfletos, exortando píração popular parajjue a'1'1",tO _de Oliveira -

. , ,.. ..

a população a continuar corrupção governamental
.

CELESTE ARANTES R1BAS e AMILCAR, ARAN-{;r$ ."}OO,(}o.
com a greve, Salam corre seja eliminada, TES RIBAS, profundamente abalados 'com (I falecimentoTütal: - CI'$ 12,810,00. '

risco de encontrar novos do seu mUÍ querido espôso e pai - JOSÉ DE PAULARegistamos em último lu-
obstaculos parlamentares Os advogados de Beirute RIBAS, ocorrido a 14 do corrente, vêm, penhorada e cor,

_:;gar ,0 sr. Jorlo Evaristo de
desde que destituiu o prefei- secundaram hoje a greve. dialmente, externar, por êste meio, 08 seus mui sinceros'OT'i"eil'a, propositadamente. to de Beirute e outros altos O primeiro ,ministro, vi- 'agrndecimentoa a.os distintos e competentes médicos -

-1':" �lnü, desejamos fazer a

RENDE "U TO "AIS' funcionários, num desafio gOl'OSO defensor do govêrno Drs. Antônio Dib Mussi e 'bjÇllma Moellmann pelos eg-
-êle, um agradecimento espe- JY\ I, 'fY\ •

sem precedentes ao Poder constitucional d-eclarou que Iorços inauditos que empregaram para salvar o seu ente.dR!:. E!sse industrial. resi-: Kolynos
á

econômico legislat.ivo. incorporará' elementos do querido ou para minorar-lhe os sofrimentos. Agradecem,"ue:t)t.e em Noy'o Hamburgo, porque é um dentifrício Fontes informadas espe- Parlamento e extra-parla- outrossim, às abnegadas Irmãs da Divina Providência. a'
:na vlzinho Estado do Rio' :���Il���� ú.� �:��� ram que Ahmad EI Assad, mentares ao gabinete nacio- serviço do Hospital de Caridade, e da Casa de Saúde São-'G?l'BJde do Sul, por coinei- metro, de Kolynos na presidentes do Parlamento, na! que está procurando Sebastião, as maneiras at�'nciosas e dedicadas com ouedi':neias admiráveis, veio' a escôva sêca basta para convoque logo a Câmara formar. I trataram o enfermo nas diversas vezes em que o m€81110-ô,nh€cel' a nossa obra, aliás, obter espuma abundante

,
_ se recolheu a apartamentos daqueles conceituados n050-

-n;,o��:' !!:�. o�1�����:�a�6t' �u;erf�:;�a�\��to�áríes
'111"�JI�>'�1111i11"!r.t i cômi�:'tendem ainda a sua gratidão às numerosas pes-i;enâneos, digna 'de ser arn- ,"l�41 �"J�_ � �t\!1 l

s?a� q�e, por ocasião do �senlace, ac?rreram a sua re-
p�t ada. E lá das 'plagas Rio- --- ---, .. -- -- --�--- - sidência, apresentando confortadores pesames ou aos-queJi:l'::tndeuses ele quiz dar taro- (O H.E('ULADOH VIEIRA) o' fizeram p-or cartões ou telegramas, assim como aos que-btÉm o seu apÔlo, ilão só ma- A mulher evitará dore. acompanharam os restos modais à campa, inclusive as
'i dai, como também 'moral ,\UV!A AS CóLlCAS VTER':"!A.� irmandades e associaç,õ�s religiosas qu� compareeeram

�r:3t�� Emprega-se com valltagém par.· inc-orp{.\ra.das ou representadas. Aproveitando Q ensejo

"���,) combater as Flores 8ran-caa, 1;011- convidam a tôdas pessôas amigas ou relacionadas para•

AvÓ,..,�"f!',' ,_ ("..RS UterinQ!l, Menstl'uaes e _p'.. o, assistirem à missa de 70 dia que mandam celebrar na

L\-'"�
- parto, e Dores MS ovári�).. ! Catedral Metropolitana, sábado, lD do corren-te, às sete

L='.J��r E poderoso calmante e Regula· i hora.s, no alta!' de Nossa Senhora de Lourdes, por cujo

t'(:.�".:<.,',;" t\��'1'�� dor por ex.�e1ência. � comparecimento intensificam os seus sentimentos de
I.

•

�� _

V cl.{;XO SEDATINA, pda blU; cOID.l imonedou.ra gratidão.
� 'J: iJ .A/� jJJ'ovada ef,icacía é f�ceitlid. pUI

II;
'1<.;","í�(iHr"��� MM médicos ilustres.

fLUXO SEDATINA encontrlI..;U >tO:

____..,..._toda p_arte_._ Participação
4 COfAP AUMENTA AS
jarifa� aduaneiras

DIRETORIA

,Enriquecido o lar do nosso
colega'Nazareno Coelho

RIO, 17 (V, A.) - Em to, o que não expressa bem
exatamente os fatos, pois
foi a COFAP quem autori
zou tal majoração,

GEORGE W. WILDI E SENHORA
Comunicam aos parentes e pessôas amigas o nasci�

mento de seu primogênito RICARDO ROBERTO ocorri

do dia 15 na Casa de Saúde e Maternidade São Sebastião.

ReceBemos e agradecemos o seguinte ofício:
"Florianópolis: 13 de setembro de 1952.
'rImo. 3m. Diretor Esportivo do "O Estado" Nesta.
Tenho ff honra de l-evar ao conhecimento de V, S.

"g,ue., em data de 10 de setembro do corrente ano, o Con
selho Deliberativo elegeu e empossou os membl'os da
Diretoria, Cbmissão de Finanças ,e Comissão de Silldi
--eância que orientarão os destinos deste Clube durante o

Jleríodo de agôsto de 1952 a agôsto de 1953, ficando as

·iiJÍJ:n constituidas:

l'eU11lao realizada há mais
de quinze dias, a COFAP
autorizou o aumento das ta
rifas telegráficas da Wes
tern e Ali America, em vin
te centavos por palavra,
A COFAP entretanto não

deu a menor divulgaçãu do
fato embora para isso man

tenha um orgão especializa
do.

Só hoje é que a notícia é
dada a público inserindo Og

jornais que o ministro da

Viação autol:_izou o aumen-

o aumento das tarifas te
legráfag foi deliberado pe
la COFAP, nessa ocaslao

dirigida pelo vice-presiden
te, sr. Luiz Antânio Borges,
aprovando unanimemente o

parecer elo conselheil'O Do
rilo Vasconc€los.
Como se vê, o Min istério

da Viação nada tem a ver

com a majoração.

...,..,.,..,. ..-.- _._ ..,._,. .._..� l"<.. '" �
..�.�...,......, ..,; • ..,...""...�

p� iCip�Cãn
'

PASCHOAL SIMONE
NETO E SENHORA
tem o. prazer de partici

par aos parentes e pessôas
amigas o nascimento. de

seu' filho. EDMUNDO SI·
MONE NETO, ocorrido na
Maternidade "Dr. Carlos
Corrêa", dia 16 do. corren·
te. ,-

F'polis.; 17·9-952.

,Avaí F�ut,ebol Clube
I N G L E, S A

, [1;1i'�r;'·'I']
rCNr&A·APERITIVA

NAS CONVALESCENÇAS

Presidente de Honra' - Dr. Aderbal Ramos da Silva
Pre-si-dente � Osmar Eloi Meira
10 Vice-Presidel1te - Valter Lange
'20 Vice-Presidente - Adolfo Martins Canúli
10 Secretárfo - Francisco da Silva Teixeira
20 SecretÍirio -;- Célio Soares
10 l\�soUl'-eiro - Waldir da Silva Kuenzer
20 Tesoureiro - Horácio Vieira da Silva
Orador - Dr. Ren�to Ramos da Silva
Diretor de Esportes e Diretor Ténico -' Osní Gon-

�a}ves
Departamento Médico - Dr. Lauro Daura e Dr.

liahia Bitencourt
Diretor de Publicidade - Pedro Paulo Machado
'D!retor do Patrimônio - Oscar Vi.eira
Comissão de Finanças - Osvaldo Simas, Amaro do'

l'atrocinio Coelho e José Manoel Andrade
, Co�iss.ão de Sindicância - Manoel Feijó, Gustavo

�lllllner' e Arl1aldo Dutra.

Transporles Aéreos
Calarinense S.A.

da Rua Bocaiuva. com terrenG

f,.que Ia' em ser. I

Vlnbo Creolotado
(SUveira)

Casa
VENDE-SE a de número, 214,

pura gnTage.

Informações na peqnena

a-o lado.

casa Participação
MURILO RODRIGUES E

SENHORA ��
" pal'tiÍ:lpam aos paren�'
tes ,e amigos o nascimento
de sua primogênita BER

NARDE1'E, ocorrido em
16-9-52.

I \S�EM.tftIA GERAJ� EX Ordem do dia

Vende-s_,TRAORDINÁRIA
3ào convidados os senhores 1° - Eleição da Dii:etol'Ía

d� Ar'. Vende·se oro neg6ci.o vtc10nistas desta SOCIedade a 20 - Modificação dos es-

�ompare,ceram a assebléia tatu tos mazem de Secos e Molhados ooa

.g'eral extraordinária, a rea- 30 _ Assuntos de in teres· freguezia a dinheiro.

tizar-se no dia' 22 de Setem- se social. Aluguel com moradia barato.

a·s 16 1 Informações com Alddes -bro do corrente ano,
, 'f'

,
.

'" Bar !\lIra-Marnoras no edI ICIO da admI- Flol'lunopolIs, 10 de Se- ,

nistarção geral desta socie- lembro de 1952
------------

dade afim de deliberaram i 'Dr, J. D, Ferreira Lima, ,Vende-se30bre a seguinte. � Diretor-presidente

A nova Diretoria eS1'€ra1' merecer de V. S. as meR
Illas prova8 de consideração e estima com que foi honra.ua a sua antecessora, e é nesta expectativa que apresep,� suas cordiais saudaçÕ€s esportivas. '

'

De ordem do S€nhor Presidente
Fl'al1'Ci.sco da Sih"3. Teixeira - 10 Secretário".
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"O ESTADO"rIorinnõpolis, Sexta-feira, 19 de �:cmbro <te 1952 ,�r"'�""�"'"

Assembléia Legislativa
tive de empréstimos no Mon- vament.e ao Executivo que, interesse partidárío da U., E' interessante COIDO

tcpio. alertado há mais de ano pela D. N .. O que há são apenas I deputado. Bulcão Viana às.
Ainda o problema das reunião de Jaraguá, :lão .t?- modos �iferentes de

enten-} v�zes,. se coloca cont�'a o �e-
estradas mau qualquer providencia der a lei. gíslatívo, embora seja legís- CASAS A VENDA

O deputado Cássio Medei- para atender as aspirações lador,
. ..

,'vS, referindo-se à discussão. do povo de Joiuvile e de Ma- _._ Isso -de admitir que .u� ESTREITO CA�T� -:: casas, sendo 2 res,dencl.�lS e

da véspera sôbre li estrada fra e fazer da referida rodo- simples Delegado de Polícia ] 2 para comercio {otl:ruo ponto perto da Sob�Iana)
Dona Francisca entr€ Ma- via o. que ela deve ser para possa impedir a observância RUA TENENTE SILVEIRA - fi quartos, SIVISlta, si

ira e Joínvile, disse que o. facilitar a circulação da . da leí, sem antes se pronun-I· . joa�t�r, copa, c-osinha!.. etc.
.

- - - .

jnoblema é grave em todos nossa riqueza. -ciaro Judiciário.
-.'.

.: ESTREI'rO RUA SANTO·S SARAIVA -- 5 quartos, si
.

d d +"1 O b' D I d i [aatar, s/vis.ita, copa, quarto de banho, gara;ie, so-0.:< municipios. A propóaito O discurso. o eputac o. que ca Ia ao. e ega o ....

leu' trabalho apresentado Francisco Mascarenhas dei- udenista, se não concordas- 'tão� srtuada em esquina .

por êle na Couf'erêncía de sou a impressão. de, que, a- se com a lei era recorrer à 'RUA BOCAluVA - 4 quartos, a/vistta, s/jantar,

lA d M
.

t t d copa, coainha .. díspeuça, entrada para 'automóvelBlumenau, onde fez arnp o defesa espontânea e 'ar 01'0.- agis ra ura, e nunca ar

P
.

' r

I t 1 de por daas ruas (sittiada em esq'ilina, grande quin-estudo da matéria. 'la do deputado rotógeries J...,;.':1-9,. DE SETEMBRO o uesas roso exemp o. "'"

Voto de congratulações Vieira, €lemento. de proa do. A data de boje recorde- violal' es-sa lei. tal) - - ' - - _ -

'O deputado. Enorí 'I'eíxeí- Partido Social Democrático, nos que:
Se a moda pega, ou me- RUA MONSENHOR T'OPP - 3 quartos, s/visita, si

","o

Ihor se a moda continüa
I

jantar, cosinha, depósito, copa, terreno 10x30 mts.
l'J. Pinto requ-ereu um voto envolvia intuitos políticos

.

_ em 1-604, chegou de- 1 , ..., �
de aplausos pela segunda quando não os de evitar cri- fronte de Pernambuco a para. que 'I'rfbunal de Jus- ; R-UA CONSELHEIR� MAF�A -- 4 qual'to�. s/�s.ita,
edição do. Iívro '�'Co.ntos de ticas ao Governador Irineu frota de Paulus van Caar- ti�a?'

.

I s/janta;,:, copa, cos inha, situada em esquina,
é

timo

Natal", do. sr. Ildefonso. J_u- Bornhausen pela sua inércia den, que se retirara da Ba- As bicicletas dos operários ponto, , - -. _ .. _ , --

venal. frente a exigencias do de- hia ; _'_

O deputado Bahia Bitten- ESTREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, anc-sala,
. '. .

1 .sala 00 visita, cO.p.a, .cosínha, tustalação ·sgnHádaDe-rendendo os deputados ou senvõlvimento economico de
_ em 1.637, corno primei" COUl't eU,-pRl'a seus --pa:rus,

1 bid 1 �. completa, COUl duas pequenas casas nos f'undesdefendendo O govêrno1 Santa Catarina. , Governador da Capitania te egrama rece I o (OS rsm-
. 10

di I
.,

tid AV: MAURO RAMOS � 3 quartos, cosiuha, sII1a jan-O· deputado Francisco 'Realmente, o deputado. do Rio de Janeiro, tomou ieatos de .taJal, 110 s.en I o.
'"

1 tal', s/visita, etc. (casa isolada ótimo local) ,_ ..Mascarenhas, comentando o .Protógenes Vieira não pre- posse Salvador Correia de' de dar apoio ao. p.l'oJetr·o {.o-

l
RUA DUARTE SCHUTEL - :3'casas, uma com 4 qnar-arfigo inserido no. Jornal de .iísava ser defendido pela Su' e Benevides :

. deputad�
.

OtacI.ho Nascl.�� tos, s/jantar, a/vistta, cosinha, etc ..; oucea com 2l\1:afra, onde se acusa os União Democrática Nacío-
_ em 1.711., foi passada m.ento sôbre registro de bj- .

E I L t t
• quartos, sala, varanda, cosinha, etc. .. V' ••• - • -deputados do Norte do s- nal. Sua personalidade não

a escritura de venda a Co- ClC e ..RS per encen es. aos
ES'fREITO RUA JoOÁ'() CRUZ SILVA -:- 5 quartos, sitado, declara que o mesmo foi atingida pelo "Jornal de roa Portuguesa das terras trabalhadores.

.•• visita, s/jantar, cosinha, banbeírn, etc., terrene;{; um insulto escrito com a I Mafra". doadas a. Pero Lopes de Sou- '

42m,_ frente por 20 fundos (esquina), aceita-seIamatirada das margens do O ataque feito, embora ci- za :
.

.

. ,

P"
500% à vista e 500/0 à 1.200,00 mensais .. , .....Rio Negro, lama que, entre- tasse deputados, foi desfe-

_ em 1.728, um "bando" arfic::""'ação ESTREITO AV. SANTA CATARINA _ <I quartos, 'SItanto, não consegue .atingir rido

dit.'etamen!e
contra o

I do Capitão-mór Sebastião "p
visita, s/jantar, copa, cosinha, etc. terreno �x46

!DS repl:esentantes do Povo.. qoverno. por 11ao. ter man·· Bragança, para todos os mo- ALFREDO XAVIER VIEI- (chácara) " .C01ltmuando, mostra como dado reparar, como. lhe com- radores da então Vila do.
RA E CYDOLINA MEDEI, ES'fREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos! srjanliar,>I();; deputados sempre soube- petia, a estrada Dona Fran- Desterro. (hoje Florianópo- ROS VIEIRÁl'am zelar �los altos inte- c.isca. lis)' pa"'s' -filhas catÍvos "e

d
. . . • 'V, ,

reses o.s seus mUlllclplOS, . Po.rque o deputado. Fran- administradores, se apre-
(;01110 se constatou no. m.emo- cisco Mascarenhas não. dei- sentass€m com suas armas,
:rável Congresso Ecouomico xou de lado o. deputado Pro- arcos e flexas, afim d€ se
oe Jál'aguá, onde-o deputado tógenes Vi-ei�a. e não expli-l rem passados em l'evista e
Pl'otõgen-es Vieira, ilustrado cou a ausenCla de obras ad- exercitados no manejo. das
lJresidente da Casa, apresen- ministl'ativas naquela rodo.-
tara proposição precisamen
te para conseguir urgentes
melhoramento.s na estrada

via ..•
O caso

.

de Concó]'dia
Voltando ao caso de Con-

Dona Francisca. eÓl'dia, onde o Delegado. de
Injusta e maldosa, portan- Po.licia, embora vereador, e-

to, a criti(�a do. jornal. leito pela UDN., se insurgiu
O deputado Wilmar 'Dias, pela fôrça contra uma lei

€m aparte, pergunta ao. o.ra- municipal sôbre a Estação
d<;H' qual o tipo da estrada Ro.do.viária, o deputado. Es
Dona Francisca, mas o o1'a- tivalet Pires deu co.nheci-·
dOT confessa ignorar as ca- mepto. à Casa de um telegra
Tacteristicas técnicas dessa ma i'ecebido do sr. Prefeito
l'odovia e qual a sua inte- Municipal 'daquela Comuna,
gração no Plano Rodo.viário· onde se' declara qU€ o. pedido.
do Estado. de Fôrça Policial para ga-
Diante dessa resposta.e ran til' o respeito à lei. O 0-

depois . de salientar que o ntdor lamenta esse descaso
presidente da Casa sempre J do Executivo pela observan
t)steve e contin úa a estar a- cia da lei, quando. devia ser

cima de referencias levianas I o pri�eil'o a def€ndê-la e

de um jornal, o deputado !.conclui dizendo que voltará
Wilmar Dias salienta que, ao assunto.
no caso, não cabe defesa do

l
Estudos Universitários

legislativo e sim de ataques; O deputado Wilmar Dias
ao Bxecutivo, po.r não. ter a· foi à tribuna para dar rá
tendido os apelos de nobre ,pidas impressões de sua via
deputado Protógenes Vieira. gem aos Estados Unidos, a-
A esse respeito surge for- �entuando que breve apre

te discussão, e o deputado. sentará seu relatório. a res-

Fernando Oliveira diz que peito.
.

qualquer deputado póde as-_ Conclui tecendo um hino
sumir, a defesa do deputado ao futuro cultúal de Flo
Protógen-€s Vieira, mas o rianópolis, terra que tem to
que não é admissivel que, à das as possibilidades para
custa dessa defesa, o. orad()r um grande centro universi
queira defender o go.verno tál'io, como sejam paisa
e a si próprio.. gel1S, beleza e grandes ho-

Ú deputado Wilmar Dias mens.
criva o. orador de apartes, Novamente o caso de Con-
para saber por qual motivo córdia
o Governador do Estado não. O deputado Bulcão Viana,
atendeu o. apêlo do Conclave em resposta ao deputado Es
de Jaraguá com referencia tivalet Pires, declara que
ii. estrada Dona Francisca. ainda não possui dados 150-

O elep. Francisco Masca- sitivos sôbre' se fo.i ou não
renhas fliz espantosa ginás- atendido a requisição ele
tiea . para escapar à dialéti- forças poliCiais do. Pref.eito
,eu do representante pesse- de Concórdia, pois a infol'
(lista e nisto é habilmente mação anteriormente recebi
l"Ocorrido pelo lideI' Bulcão ela, vinda de pessoa ido.nea
Viana, mas nenhuma mano- era de qu eo. Secretário d�
bl'a o. salva. Segurança já havia feito se-
Ficou de pé a verdade de guÍr a força pedida.

que se a estrada Dona Fran- Depois de outras conside
('isca continua cada vez rações, .aCl'esc,enta q.ue não
pi?ioI', u culpa cabe exclllsi- há, em Concórdia, qualquer

mesmas armas;
,_ em 1.740, em Go.iás, fa-

eceu. o Capitão Bartolomeu
Bueno da Silva, o segundo
"Anhanguera" e que era na

tural da Parnaíba, São Pau
lo;
- em 1.772, em Mariana,

Minas Gerais, nasceu o Ma
rechal Felisberto Caldeira
Brant Pontes de Oliveira e

Horta, Marques de Bal'bac-e
na, falecendo no Rio dn J ll,
neiro em 13 de junho de
1842;
-em 1-798, nasceu em

Lisbo.a, Antônio Pal1lino
Limpo de Abreu, depois Vis
conde de Abaeté, falecendo
em 14 ele setembro' de 1883;
- em 1.835, travou-se a

primeira escaramuça que
deu inicio a guerra do.s far
rapos, revolucionários, do
Rio Grande do. Sul, sendo.
ferido o Major Visconde de
Camamú;
- em 1.854, a então Vila

de Petrópolis recebeu' o"
predicados de Cidade;
- em 1.906, por lei esta

dual fo.i creada a cmnarca'

da Palhoça, neste Estado:
- em 1.919, em Flol'ianó�

polis -e em sua nova sede a

Praça "15 de Novembro",
relmiu-se o Instituto. Histó-·
rico e Geo.gráfico de Santa
Catarina, so.b a presidencia
do. então Capitão.-tenente
Lucas Boiteux e Secretaria
do pelo Major Fernando
Machado. Tomaram posse o.S

'Coroneis Hipólito Boiteux,
Ro.dolfo Batista de Araú_io. e

drs. Ivo. d'Aquino e Fran
cisco Xavier Rodrigues de
Souza. Nessa ses.são foi
ina�lg'urado o retrato a óleo
do 1° Presidente da Pro
vincia, dr. João Antônio Ro- ,

drigues de CarvAlho;
- em .1.948, o Co.nde 'de

Bernadotte, mediador da O.
. N. U. no caso da Palestina,
foi assassinado.

André Nilo Tadaseo

600.000,0<1

nha, etc. . , _ _ , .. _ .

BELGRADO, 18 (U. P.) SERVIDÃO FRANZONl - :I qllartol!, sala, varanda,
- Os CÍrculos ofÍ<iÍais mos-I cosinha, etc., terrellO 9x63 mts. . ... __ ..... _ ..

tl'aram-se surprêso.s hoje em ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi
consequência dos co.nvites sita, s/jantar, cosinha, despensa, etc•• _ •.• , ••••

formulados pelo govêrno pa- RUA FRANCISCO TOLENTINO - 2 q-uartos, sala,
ra tomarem parte na recep- varanda, cosinha, etc. . .......•. _ .. _ , _.

ção e banquete que oferece- ESTREITO RUA 'TEREZA Cl:USTINA· - 2 quarto�,
l'á ao chaeeler Al1tony Eden, sala, varanda, cosinha, saIa para negócio ,'....

Ministro das Relações Exte- BARREIROS - 3 quartos, sívi.slta, s/jlUttar, ·cosi.nha
riOl'es da Grã-Bretanha, e grande, tei-reno _ .......•... , _. .. 2á.OGO,_
em visita a esta Capital. ,E outras qu.e por motivo óe fôrça maior.. não siío lUlll'!).ciG.�&S;

O Illotivo decorreu do tex- algumas destas são a�ei1:a transfel"ênci:i p.e1o� 'In:st}tutôs',"Monteplct
to do COI!vite, pois, nele- fi- e Caüm Econômiea.

gura "o Marechal Tito e se- -----0--

nhora""l qu�n�?,. até entã� o.

I
AV. �1AU�� RAMOS - Lote de 16x45 mts. (oog{)-

Chef-e (.0 GOVelllO Iugosla- CIO ulg:ente) _ .. _ .. ' .. __ .. _ .

\'0 er� tido como viúvo. ES'l'REITO RUA SAN'J.1A LUZ1A - Esq. com Rua
Os-meiü� chegados ao Ma-.! São Pedro - .40x.25 mts. . __ . _ .•. , ...•.

rechal Tito apenas esclare-. COQ1:J'EIRO.s RUA SÃ.() CRISTOVÃO,..-- 22x5W, tendo
ceram que se havia casado,! unias -pequenas casas : _

recentemente, com uma jo- ESTREITO RUA SANTA LUZIA - lote c()n� 1.()x4{)

vem, que se presume seja mts.. , " _ __

,

estudan te e tenha pouco BARREIR.OS _. lote de 12x50 riltS. • _ .•.•• _"

mais de 25 anos, quando o _.,0--

Mai'echal já passou da casa CHÁCARAS E FAZENDA Â V_ENDA
'dos sessenta . Assim, êsse CANASVIEIRAS - com 4..344,.728 m2 e uma 6tima
é O terceiro casamento de: casa residencial de 2 pavimen,tos ..........•..

Tito, e do qual sp ag'ora se CAPOEIRAS - (no pl'indpio) - com 98x250 rota ..

to.rnon público, por fôrça de ! casa com -4' quartos, 3 salas, cosinha, banheirQ,
exigência protocolar, deseo.-! varandão, etc. . . -

.

nhecendo-se as razões que TRINDADE - �com 73,50x6()O mts. e uma casa com

levaram o mesmo a mantê-! 5 quartos, s/jantar, copa" cosin·ha, banheiro, va-

lo com tanta reserva. randão, etc. . .. -
_ _.

SACO DOS LIMõES - com 27x1.5f)tJ mis. e uma cása

--o--

COMPRA DE TERRENOS, CASAS, CHÁCARAS E SITlOS
Temos. sempre in.teressados em comprar casas, terrenos, chá

caras e sitios.

300J)OO,_

• 2!i()o.eOO,oo

1 (l().ilOO,&&

(}O.Oflü,<:JO

80_000,<1<:1

65.000,'00>

60.I)j)O,oo

60.000,00

120_000,0Q0

35.009,09

25.000,0;;
12.000,«>-

560.000�

100.000,6&

25.000,00,

18.000,0&

potecária.

HIPOTECAS
R . h'·- acebemos·e .apJ.i=os _q.ualqu.e.r im.po.rtância cOlll.-g.a.rnnba .1-

- 2 quartos, s/visita, s/jantar, cosinha, etc. _.

AV. RIO BRAN'CO - 2 quartos, sala, varanda, cosi-

copa, cosillha, val'andã<l, dispensa etc. terrello

15x40 :. _ _
" .....•. , .têm o prazer de participar

aos seUs parentes e pessoas
.

de suas relações, o contrato
de casamento de sua filha

. Maria das Dores Medeiros
Vieira, com o. sr. José Júlio.
da Silva.

DORINHA e JÚLIO.

RUA BOCAIUVA - 3 quartos, s/ P41'a negócio, "a1'3:lI-
da, cosjn�a, ótimo ponto, perto da Av. TTom.-

powsky •. _ _ _ . _ ." .

RUA RUI.·BARBOSA. (defl'Oute o Abrigo de ��noJ'es)

nba, etc. . , _ . , ....•.. ..

RUA JOSÉ BOITEUX _.- 2 quartos, s/visita, varanda,
cosin-ha '

_
.

COQUElROS - 8 quartes, sala, varanda, Ctlsinlla, blt-
nheir(), etc. . _ ....•........... _ _ •...

RUA JOSÉ BOITEUX - 2 quartos, s/visita, varanda,

confirmam
Florianópolis, 15-9-952.

CaSOU-S8,DOl8 ..

mente, o lIàre
chal Tito

cosínba

CABEÇUDAS MUN. LAGUNA - Beira.-mar com .(

quartos, s/negócio, s/visita, s/jantar, eosinba,
etc. te1'l'eno 72x33 mts., ótima para veraneió '"

R:UA RUI BARBOSA - 2 quartos, sala visita, cosi-

:t;esi.dencial .. , _ . _ _ .

SACO DOS LIMõES - com 33x500 mts. . __ .

--0--
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E O • T·A L I BERNARDES DESILUDIDO,
" 1; ,,' " :;..... cob l E PESSI�ISfA

: ',JUIZO. DE DIREITO DA je. A. Como requer. Designe JUIZO DE DIREITO DA :asauo, pIOplletaIlo: -,
Ja "I RIO 17 (V. A.) __ "Um 'te o livre pensamento d,i)(;OMARCA DE BIGUAÇU o sr, Escrivão dia. e hora pa, COMARCA DE PAIJHOÇA' l{na,?ben, servent.uano, ddoe Id�S m�tivos por: que deixei ;eidadã�. Entretanto, apesariief'eriniel1to; Bíguaçu, 18 de

1
ra a inquirição das· teste- O dr. José Mal'tin1l' Gue- Justiça, aposen.tado, e;asa :, o Câmara é que dentro" dos. dela, no 'interior, <Iuem esti. 'EDITAL

.

I muunas arroladas, eie�te . () des Pinto, juiz' de direito da C:=',etano Si.lve�r� de �?Ul�a, �liadl:os presentes.• em nos- ver contra o delegado deO doutor Osmundo Vieira; dr'. Promotor. Púl;llic·o., m. comarca de Palhoça, do Es- VlUVO, funcionárro �Ub t1CO .

so I}a.ÍS será muit.íssl.mo di- polícia. não pode expandir oDutra, Juiz de Direito da; guaçu, 18-8-52. Procedida a tado de Santa Catarina, na
' .

al todos resíden .es '
. _'! ml��lcIP:' . '. P lho 'a.

fícil salvarmos o Brasil.
_ se.u pensamento. Se nos n�o-Comarca de Biguaçu, Esta-, justificação foi esta julgada forma da rei etc, nes ...a cI�a�e de ar ç .

Acredito mesmo que não f'izerrnos uma remodelaçãodo de Santa; Catarina, na! p01' sentença elo teor seguin. Faz saber aos que o pre- Dita p�hçao est�va selada .;salve" _ declarou-nos o orgânica, o Brasil irá para.:forma da lei, etc.
.

te: Vistos, etc. Julgo por sente edital virem ou dêle com, três estampll�as esta-
sr, Artur Bernardes. a desagregação".

.
Faz saber aos que o pre- I sentença a justificação para conhecimento tiverem, ex- dUU1S no :a101' de cmco cru-

"Estamos com 60 anos de Concluindo: "Um técnico:sente edital virem ou dêle 1 que produza os seus Iurídí- pedido nos autos de ação de zeiI:os e cI�quen�a 'c��t�vos, regime e quanto mais ca- americano me afirmou que{:oilllecimenw tiverem que,! cos e legais efe itos. Citem- usucapiao, requerida por devidamente ll1t�tIhzada�, I minhamos menos nos aper- no Amazonas existe tanto"'01' parte de J.oãó Manoel
I
i se os con,fro�tantes do �mó.. parte de Alice Andréa da sendo duas' de dois cruzei-

f
.

.

petróleo como água no" seus
.r

d 1 1 P" t P-bl .

.

.... , ," d t. elçoamos. " �pinheiro, por seu a vogac o
I
ir·e. e o (11",

, romo 01', U 1- Costa Vaz, por seu procura-, ros caca u:_na e un_la a �xa ,_ Nossa Constituição garan- rios".D dr, .Jaymor Guimarães Col-
t éó, éxpedindo-seo cornpeten- dor, o dr. Ivo Silveira, .lhe déEducação e Saúde na im-

laço., lhe foi dirigida a pe- I te mandado. Expeça-se car- foi dirigida apetição do teor J}ortincia' de um' cruzeiro e

Ol·,'c-'·1:,na de' B-lcl·.cleta,1 ·Nel'Y.t,jóio do tem' seguinte: I ta precatória ao Juizo deDi- seguinte : Petição: Exmo, sr. cinquenta centavos. Dita 'pe-1<��roo. sr. dr. Juiz de Direi- reito da la Vara.da Capital di'. juiz de direito da comar- tido foi exarada o seguinte
10 da comarca' de Biguaçu. para 3' citação do Delegado . ca de Palhoça: Alice AíF> d�sDachÕ": R. hoje. A. à con- 'Achã-se; aparelhada pará qualquer serviço em' Bi-Jofl.O Manoel Pinheiro, bra- do Se::viço do Patrimônio da dréa da Cost� Vaz, brasilei- clusão. Palhoça, 2-6-1952.

clcletas e Bíeícletas a motor __ Tíeiclo __ Tico"TícQsíleíro solteiro açougueiro, União. Os interessados in-
ra, viúva, doméstica. resi- (Ass.) J. M. Guedes Pinto. .

ú-'.

'I .

vertes deverão ser it d � 1
_ Carrin.ho - Berço, etc..

.natural dêste Estac o, resi-j . v '" Cl a os dente no .sub-distrito do hs- Indo os autos a cone uaao
Ptieas e Acessórios Núv1S e Usados.dente e domiciliado no lugar por edital, com o' prazo. de treito, comarca 'de F'lorianó- foi proferido o seguinte des-
Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica .

...11to Biguaçu, nesta' comar- trinta ('30) dias, publicados polis, por seu procurador in- p�.�h_() :_.9�no _', r�q,u,e�. D:e. Serviços R-áp.idos e Garantido, �xecutados por pes-e'

.ca, pOT seu prõê7üradoi'--juâi- . três" {3':F -vezes em jorna.l <ta Ji·á-assinado;· vem;- í:'Gspeftõ- Slgn,e o S1'. escnvao, dIa, �o-. �\}al especÍaHzados.-c:iário, conforme procuração GaI>ital, e uma (1) vez no aamente, expor e afmaI 1'e- l'a·e lugar do costume, a fim
� Rua Padre Roma, 50 _anexa, vem, perante v, excia. Diário Oficial do Estado, quere:r a v. excia, o seguin- { de serem inquiridas as tes- ...�"' w"_""""''''''''' ....__...._ .......w._..

. promover uma ação de uso- Biguaçu, 5-9-52. (as,) O. Du- te: Que a suplicante possui. temunhas arroladas na ini
-eapião, nos têrm@s do artigo tru, E, para que chegue ao há mais de trinta anos, man- eial. Cientes o justificante
550, do Cód. Civil. O supli- c'Ünbecimentõ de quem inte- sa e pacificamente, nest.e por seu procurador e o re

.cante, por si e por seus an- ressaI' possa, manda passar distrito e município de Pa- presentante do
.

Ministério
teüessores, vem possuindo, o presente edital, com o pra,- lhoça, uma área de terras I Püb1:i:co. Palhoç;a, 5-6-1.952.llá mais de trinta anos, inin- zo de trinta (30) dias, que com as características se- (Ass.) J, M. Guedes Pmto.
tel'l'uptos, nianl)a -e pi:tcifica- Berá publicado e afíxa,(lo na guintes: Uma área de terras I Procedida a justificação. foi OI.HOS- _ OUVIDOS _ N;� E GARGANTAm-ente, sem oposição, nem forma da lei. Dado e passa- com 90.370,83 ms2, sita no I' esta julgada por sentença DR. GUERREIRO. DA FONSECAFeconheeimento do domínio do nesta cidade de Biguaçu. lugar Passa Vinte, dêste! do teor seguinte: Sentença: Especialista do Hospital.

_

.alheio, tornando-o produtivo aos oaze dias do mês de se- distrito, fazendo fl:ente na I Vi�tos, �tc, .J�llgo_ ,por sen-
Recelta de Oculos _ Exame de Fundo de Olho parlO�om o seu trabalho, um ter- tembro de mil novecentos e estrada do Passa Vmte, fun-l tença a .JushfIcaçao de fls., f" .( ã.o d Pre são Arte�ialI€nO situado no Alto Bigua- cinquenta e dois. Eu, Orlao- d?s com t.el'l'as de Cândido! em ql;e é justific�!lte Ali.ce 'Jla�����:;nA ':parf:l��g'eni.

� .

!'tu, neste município e Co-I do �omão de Faria. o ,fiz Sllvano, extremando ao nol'-.! Andrea da Costa vaz, a fIm I Consultório _ Visconde de· OUf() Preto, 2.marca, com a área de trinta dactilografar, subs·crevl. € te com ·,terras de José Coe- ; de que produza os seus de-
-e dois mil novece11tos e se- assÍn:Q. Biguaçu, 11 de se lh� e ao sul, com terrenos jl vidos e legais efeitos. Cus-
tenta e quatro metros e cin- tembro de 1952. (Ass.) Os- de proprieçlarle da reque-, tas afinal. P. R. 1. Palhoça,.
quenta centimetros quadra- mundo Vieira Dutra. Juiz de rente; que no imóvel acima 116-7-52, (a.) José Martins
,aos, com as seguintes con- J)il'eito. Confere com o ori- descrito a ·sl'l.plicante tem e- i Guedes Pinto. S, para que
frontações: frente com a es- fetuado plantações, retirado! chegue ao conhecimento de
trada do Alto. Biguaçu; fun- I ..

·t f-a a coo lenha e zelado pela sua con-
r
quem interessar possa, man

dos com o 'rio Biguaçu; les- a�ao I a I o
.

..

servação; que a suplicante
\
dei passar o presente editai,

te, c{)m terras de Francisco Ira DOI coito possui o terreno acima des- ! com o prazo de trÍntá dias,
'Roberto. da Silva; oeste com.

.

I c. ri�o, i,nint�rrl1ptamente, há I que será publicad� � afixa-
-terras de Aluizio Francisco .r81-IOI·OIO maIS de t��mta anos, sem 1 do na forma· da leI: Dado e
-Goedert., Assim requer. a, v, 'kmba'rgo nem oposição ,de) pas58.do nesta cidade de Pa.
excia. qu-e, na forma do art. ROMA, 17 (U. P,) O

quem quer que seja, e quer,! lhoça, aos 4 dias de agôsto
455 e seguintes do Cód. de govêrno italiano ornedou às

agora, legitimar a sua pos- do ano de mil e novecentos
PJ'oc. Civil, se digne p-roce- vinte e duas sedes da Igl'e- se nos têrmos do art. 550, do I e cinquenta e dois (1952).
der em dia e hora e local d-e- ja de Cristo, na Itália, que Código Civil. Assim, com

I Eu,
Ebert Duckstein, escl'i

.signados, com ci·êneia prévia suspendam suas atividades fundamento nos arts. 454 e. vão, em exercício, o dactilo-
do dr. Promotor Público. a até que lhes seja concedida 456, do Código de p, Civil, grafei e subscrevi., CAsso) RIO, 17 (V. A.) _ Seten.justificação "initio-litis" I permissão oficial para _ope- requer a v. excia, se digne I José Martins Guedes Pinto, ca por cento das linhas aé.�o'm o depoimento das teste- mr. designar .temp,o e local, pa-l juiz de �ireito., �stá confor- ['eas servidas pelos aVlOe�munhas abaixo' arroladas, Um dos porta-vozes da

1'a serem ouvldas as teste- . me o edItal onglllal, que a· da FAB do setor de trans-feito o que jÚ'lgue v. exciu.. Igreja americana disse que munl;as constantes do rol a- -fixei no local do costume, ao portes continuam em situa-
;a justificação, mandando ci- seus representantes irão até baixo, que comparecerão in.... qua-l lhe reporto e dou fé, I ção normal _ foi o que dis-ta1', pessoalmente os men� os tribunais, a fim de ·lutar dependentemente de intima- 'Data supra. Ebert Ducks,

I f se o coronel Nelson Vandel'-i"ionados confrontantes, bem . contra a "inconstitucionali'" ção, para justífical'em o ale-, tein, escrivão do Cível, em ...., lei, comandante daquela sec.
-{!omo o representante do Mi- dade da' proibição", gado, cientificando-s·e de tu-

r
exercício.. .'

'.

e (,J 'W� ção, que foi ouvido em seuT.\ t' b qu: v.u.:nistério Público, expedindo- .!!.nquan O· ISSO, sou e-se do o órgão do lVIÍnis.tério N- � deve .,l&eW,.... gabinete a proposito das no�.

D t t I ..ese..v.... .u.se carta precatória, palia a aqUI que o epar amen o (e blico. Requer, ainda, que
I .' .

.
.

. ' ,.�... tícias segundo as quais es�4a Vara da comarca de Flo- IDstado norte-americano pe- julgada por sentença a jus- ,''',fifS' d.,elto.s aos ' ., -

" tariam muitas linhas servi�rianópolis, afim-de' serem ci- diu ao embaixador dos Esta- tificação prévia, se, digne.v. filhos' naturais _��"Tut""" das pelos aviões da FAB in� .

'tudos o Servo do P. da União; dos Unidos, na Itália qJ.!_e excia. de ordenar, na forma RIO, 17 (V, A,) _ Tele- 4-5t8i'!I 11 nv· tenompidas em virtudes dana pessoa dos seu diretor e lhe envie informações 'deta- do art. 455, e seus parágl'a- grama de' Belo Hol'izoilte .)....()....�(�C�() falta de material para os
1} Procurador Geral da Re·· í lhadas, sobre a proibição fo�, do Código de P. Civil, informa. que julgando uma , I ,aparelhos C-47.pública, bem como citar por da polícia italiana ao fun- a citação por mandado dos acão intentada na comal'ca �nll J Ba'.....'· '0 c. Embora tenha frisado quet!ditais por trinta dias aos donamento normal da igi'e- confinantes Cândido Silvan,O d� Juiz, de Fora pelo filho jll1'., •.. ',U�. ., s�mente �.o�.g�o.dedivul�a�interessados incertos, para ja protestante em questão, e José Coelho e suas mulhe- natural de um capitalista o

... ,

c çao �o Mmls�eflo da Aero-i:ontestarem no prazo de

--D T L'
res, se casados forem, e o que ali re,sidia e que disputa ., ADVOGA.DO , n�ubc.l.a pod&l'1a dar esclare-"dez dias, que se seguir ao .. E 1. A �
dr. Promotor Público da co- sua parte na herança _

em'.�. .
.

.� cII?en�os sobre, o assunto:térmjiw do prazo, do edital, I marca, citando-se por pre- conconencia com os filhos .,_. ex' Pôstal-175 , admndtouf o ceI. val�.derldel1l.o qual se p-ede seja d-ecla- ° Sr, Ten. CeL Crnt. do catória o sr. Chefe do Ser- legitimos, o tribunal de Jus- . '.. ;

::
que. � ..

ato a çaren�:a ' ,6:rado o domínio do sup!ican- 14 RC. comunica que sel'á viço do Patrimônio da União tl'ca .Je M' G
.

,.

lOS se' t
matenal para os aVlOes d ..1· d

'

15 h d
-

,
1.1 mas eralS pe a, tA.JI· .

te Sôbl'e o aludido terreno, trea
lza" a .as' oras o

em Florianópolis e por edi- pr'l'm.e' a d 'd' " _ flCultam em parte o bom a11..

d- 30 d S t b a 11' : vez eCI lU que . . • 'ti
::;. , b lh

:Para a transcrição, da res- Ia e e em 1'0 um. tais, com pTazo de trinta os fl'Ih . t
.

tA o . "damento dos tia a os, mas
.

A •

d os na ·Ul'alS em os..
.

• ;t _. _'
.

]leetiva sllntenGa, 110 Regis- 1 c.ol1COrrel1Cla para a ven a dias, publicados po l'irês vê- mesmos diréitos que oS 1e- :.().....()__.()._.()�o.... q�e a. SI uaçao nao era deiro de Imóveis:Dá-se a pre-l de uma Camillho��te FORD
zes, no jornal "O Estado" e' gitimos quanto ã sucesso p a n I c o uma vez quesente o valor de .... , ....• i modelo Hl42, 6 cllmdros.
por uma só vez no "Diário .do pai". essa dificuldade estava ven-(;1'$ 2,100,00 para. efeitos

I Os interessados poderão Oficial do Estado" dos in- cida'.:fiscais, Nestes termos. Pede examinar a viatura no Quar- teressados incerto�, todos Por outro Jado, a l'eporta--agôsto de 1952. (Assinad-o) teI do RC" e apresentar I
para contestarem querendo, QJlIDAa, UUIlA!'IB.' gem teve eonhecimento d.eJaYmor Guimarães CoUaço. proposta devldar::_ente data-
a presente ação ·de- usuca- • JlütJD mJ'W!'I.'" que sOmente a concessão deTestemunhas :Francisco

RO-,
da, selada e asslI�ada, e� pião, no prazo de dez dias, BIII·lr de ITOOU81·ra passagens havia sido ;su�-'beno S�lva, brasileir�, casa- �nvelope,�ac;r�do,,2,.mpl'etel��- Protesta-se. provar. o alega- ' ..' ;.1' U pensa perdurando no enta,:n...�t), reSIdente em Blguaçu'j v�lme:1te ate as 16 horas do do com o depoim�l1to pessoal,

I'
to o transporte de carga.A,qui.lino Vitório Schmitt" �;a 29,. sendo .

Cr$ 10.0Q?OO de güalqtlfil' 6ohte'1?t:Ülté� ;:;oh lia dflJh Em outras fontes soube-;�aSileil'o, re�i��nte em Al�o ,Dez mIl cl'uzeIros) a oferta perfa dá. êdnfessó, 'p.oi· ,visto. __ , se que a falta: de canos deIguaçu. BasrhclO ConcerclO 'nínima_
ria é depoimento de teste- . descúga pa:ra os motores éGarcia, hrasileiro, residente Pf"la Comissão. munhas. Dá-se à presente, Vend'e-se que éstá ocasionando eSi')a�1l1 Alto Biguaçu. Estava se- Jack Lopes -1° Ten;Tes. púa efeito dã 'taxa, <) valor dificuldaile, mas que isso _

ti d� com estampilhas esta- de' Cr$ 3.000,00. Nestes têl;- VENDE-SE um terrelÍo I quer dizer' a cal'encia. de
dna,ls no valor de Cr$ 3,5.0, �13A MI8ClILAlfU alOtfl. mos, P. çieferimento. Palho- na Rua Germano Wendhau-

'

I peças sobressalentes - co-

l:e"ld�mente, _ inll_tilizadas-. '5d(lra.ll�- ItítJfl lt.e.A <;a, 19 de maio de 1952, (a.) seu, medindo 12x26. ' mumente oconeu não ha-
'ii� dIt.a petIçao fm .exaraclô, "�,"f 'Vi.1V11!I!!l!.l! $ DtIfrG$ Iv:o Silveira.. RoLete testemu.- Tratar nâ_Rua VitOT JYItd-

t
vendo portanto, situaç.ão�églll11te despacho:'"R, ho- -", "''!':<'!t�fb\�1l'''i ih!... nhas: Jorge Corino da Luz, reUes 28 das 14 às 16,30hs,

-�--,-_._--_...
grave".

EDITA,t..

CUIIIT.eA
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çao
,

e
o sr. João Carlos 'I'hies

seu, Prefeito de Ituporanga,
vem desenvolvendo ativida
des no sentido de dotar' o

seu município de melhores
vias de comunicação terres

tre, para que a produção da

quela terra ubérrlma possa
encontrar mercado.
Assim é que, recenternen

te, adquiriu nova máquina
Cartép iller 212 e com esta
€stá melhorando 'as estradas
que cortam todo o territó
rio daquela comuna. Hoje,

rado torneio de Xadrez ,en

tre o Centro de Xadrez Club
J 2 de Agôsto e o Club de Xa
drez de Blumeriau, havendo
grande expectativa por essa

memorável pugna. Dada à
qualidade dos enxadristas
que tornarão parte nesse en

eontro, tem-se como certo o

seu sucesso, acrescendo a

circunstância de ser esta a

primeira vez que se encon

tram em torneio amistoso as

fôrças do enxadrismo de
Florianópolis e Blumenau.
Pelo Centro de Xadrez Club
12 de Agôsto jogarão os ·s1's.
Élio Ballstaedt, dr. Jorge
Kotzias, João Ribeiro, José
Paulo Garcia, dr. Jaymor
Collaço e dr, Walmír 'Dias,
atuando como Arbitro Geral
o dr. Adão Bernardes, pro
fundo conhecedor das regras
do nobre jogo. A curioaidade
principal, porém, está tôda
voltada para o primeiro ta
buleiro, que será ocupado
pelos srs, Élio Ballstaedt e

Demétrio Schead,. conside
r�ndo-se que o S;i.'. Ballstaedt
é o atual Campeão de Flo
l-ianópolis, título que con

quistou brilhantemente em
recente torneio, e o sr. De
métl'io Schead, a grande fi-

mercê dessa política admi

nistrativa, de ação e não de

palavras, todo o municipio
é percorrido por boas estra-

das e, com êsse desenvolvi

mento, não há em Ituporan
za, adversários políticos,
porquanto todos, sem dis-

tinção de agremiações par

tídárias, fazem justiça à

quêle administrador, reco-

nhecendo-lhe os' trabalhos

Hoje à noite, na Associa

ção Comercial de F'lor ianó

polis, às 20 horas, será ef'e
utada a distribuição de prê
mios aos expositores vito

riosos do Concurso de Vi-

Assembléia Leg,islativa

Longos debates em' tõruo di
pasmaceira admiuis trativa'

.

Constituição Federal lo Marques, pelo P'I'R_, e

A Assembléia Legislativa Teixeira Pinto, pelo PSP;

congratulou-se, ontem, pelo
transcurso do 60 anlversá- Não haverá desconto I:'lW

rio da Constituição Federal. fôlha

O deputado Walter 'I'enór io O deputado ElpiJio Bar",.

Cavalcante justificou um bosa encaminhou à Mesa um

voto de, regouijo pela d.ata'l proj�to de lei para ql�e .(;$,No mesmo sentido se pro- vencimentos dos f'urrcíoná.,

nunciaram .OS , deputados! rios públicos não; sofram,
Coelhó de Souza, pela UDN.,

I
descontos nos meses de. no--

deputado Cássio Medeiros, vembro e dezembro, por mo--

pelo PRP·. e o deputado Pau- Continúa na 6a pág.

.............•.•....� ��.�..�
,

.

x X

Em lttipotanga a administra- 'V_i_da_Â._c8_d_ê_m_i€:_a
de trabalho

J!'lorialWj)(}jis, Sexta-feira, 19 de Setembro de 1952

; �1f

O torneio de sábado"�8
domina0 .

próximos.
�....._,;

o prêmio de apresentação
original coube a SINGER * Ninguem desconhece o

SEWING MACHINE COM- * * papel altamente patrió
PANY, tico que vem exercendo, nes

O ato será solene e terá te Estado e, principalmente, !o comparecimento de asso- nesta Capital, o Corpo de
ciados, expositores, f'unc io- Bombeiros, anexo à centená
náríos, artistas, emprega- ria Polícia Militar.
dos e auxiliares que orna- Os humildes homens-do
montaram as vitrinas COD- fogo, sempre que chamados
currentes. ao serviço da coletividade,
A' mesa tomarão assento no desempenho da sua árdua

as altas au toridades milíta-. missão, transformam-se em

res, com a Diretoria da As- verdadeiros hernis, quando
sociação Comercial. se jogam aos perigos que as

A . solenidade será púhli- chamas os expõem. São 'sol
ca. dados preparados para as

. Está sendo pôsto em cir-

r,utas
contra os incêndios e,

culação o primeiro número cônscios das suas obrlga
do BOLETIM COMERCIAL ções, êles sempre estão a

E INDUSTRIAL, órgão das" 'entos ao toque de reunir,
Classes �l'odutoras de San- para debelar fi}go que pro

.

BADEN-BA'DEN. '17 . (U ta Catarina e que contém cura destruir lares e estabe,

P.) - Cêrca de 10'0 mil l�o�

I
matéria de interêsse de CQ-' Iecimentos comerciais. São

mens completamente arma- merc�antes, industriais. e homens decididos, organiza.
dos e equipados, na sua empresas yl'odutoras. Em dos, para quem a sociedade
maioria compr,eendendo f'ôr- formato comodo, traz a ma, apela nêsses momentos em

ças francesas e americanas
téria bem dístribuiída por que a sua ação se faz neces

iniciaram hoje ,pela manhã: seções, facilitando as con- sária e indispensável.
intensas manobras ao longo

sultas aos tópicos de ime- Os incendios, nesta Capi-
das margens do Reno, se-

diato interêsse. tal, foram a prova de que os

gundo os planos preestabe- bombeiros são decididos e

lecidos pelo Estado-Maior DI-ze heroicos. Para relembrar os

do Gal. Rídgway. As mano- m mais recentes, os da firma
bras se desenvolverão pelo

.• ... Meyer & Cia., Casa Santa

espaço de três dias e terão qu� um dos convencio-I 'feresinlta e Gruta de Fáti-

como tema prinCipal a defe-' naIS da D.D.N" numa, ma, contaram com o traba.

sa do rio, considerado co-
das sessões secretas, Ii lho dêsses humildes servi-

mo de vital impol·tância pa-
alarmado com a desin- dores anônimos, os quais,

r� certos problemas estra- tegração partidária, co-

t
mercê da sua elevada com-

tégicos, .

meç"u assim um discur- pl'eensão do deveI' a cum

so; "Em matéria de pa- prir, e da sua ação organi�
......II.II.N.� It.._.�.tlMM••It'II'N',"'�'Ii".••II'II'N.".t4""' t4.Ij T �.,..... cificação, esta confe-I zada, conseguiram evitar

L
rência de Florianópolis que outros se seguissem,

.

ocaljzadas em JOI"OVl'U �
poderia realizar-se em com maiores prejuízos mate-

- Pan-Mnn-Jon... riais e - quem sabe! - até

re·.torDaram· a' Cap!ala"I as
que um traídor políti- de vitimas a lamentar.

.

(�o, recentemente aqui- O Corpo de Bombeiros
nltoado com mais um desta Capital, a

-

26 do cor

_

ateDores raptada's emprego, não pode ou- rente, comemora mais um'

Conforme adl'antamo� .

t .

vir o disco Vingança, aniversário ele SUa funda- f
. . ..;,; em rIS as de canos oflCl'aI's, 1 d d d

11 t t
pe a ver a e e um ver- ção, sendo que" nessa opor-

'

o ICIa_ an. erlO1', duas me- O motorista Mame'dio, que
110res I d d I

so que começa assim; A tunidade, muitas serão as

d'
,1 U .: as,P: a :abia de no começo era &pontado co- vergonha foi a heral1- demonstrações de reconheci-

_

OIS .motoIlstaiS, rugIram de mo U1\1 dos raD.tadores, esta'
casa -com

ça .. , mento e de simpatia que os

.

. os· mesmos, sendo -também· envolvl'do no caso que os t t d Id d � f
A

bt t d ,ranseun es a so a oS-uO- ogo rece erão .

•. l'anspor a as para Tijuqui- mas como. intermediário O F
)' l����._ � _� , "."

' "elipe Schimdt recla- O comércio, por exenlplo, -
mesmo Ja fOI preso" porqu,e mam da Prefeitura o permitem-nos a lembrança
também ,está implicado nos cf.tltsert1J da calçada do ,- bem que poderia ol'gani.
/.'eJUbos há pouco praticados n6 SI':: 10 t d" d'

.

.)' - me 1'08 e zal', nesse la, uma manj-
nelo..,tal< G.aúcho, m'as co'ns'c-

•

] O b
.

f
N

d. passeIO, com. ura- estaçao e reconhecimento
guiu libel'dade por meio de cos, tendo càda buraco a êsSes t;,tavos soldados em
hape.as corpus. mais' de tlm �tro. . . missão de elevado alcance

que um dos ilustres social e patriótico, qual seja
(Cruz! Credo!) delega- a de resguardal' da destrui
dos autarquicos anda ção, pelos incêndios, dos
n{uito e muito íntel'es- prédios cemerciais e in-dus
sad... em que um sema- tl'íais, bem como as resid'ên
l'lári" publique urna re- ei�s.
portagem contra' runa Seria, no caso; honra "
firma 'local, . . mérito.

��.-

Realizar-se-á, no próximo: gura do enxadrismo catari

sá.hado, dia 20, à n�ite, e do-I nense, de. valor. indiscutível.
mingo, pela manha, o espe- Merece amda l'e<tlce o cari-

Dada 'a d�n6ncia, as ·\;tü
tOl'idades potitÍ'ãis e mais ,o

.Juiz d� Menores tomaram
a.s,necessárias providencias,·

; tendQ conseguido lócalizar
as ··i�eierid�s menores em

'" .r�.hrvile,. rlónde foram trazi- A
.

.. � ,
s menores foram entJ>e-, .

das de volta a est� Capital. gues às l�espectivas fami
Em declarações na Deie. tias.

gacià de Policia, acu�al'arn
.

o 'Ül"Uél'ito ·pol·c·'l.

d
.'" 1 la eou-

CQ�,t? �a�s� ol�e� 4e StI-�a does- ti.q�a, t�t.o ma.is que ao'

g1i;'u�, os: ,l,rn::l.OS WnhnJ:r-e f menó.a um dos ehauffe
Z_, I�\�� ... n;�,...;"h_t : .... •

I ora.
J_,_._.. � j;';-'i,<;:,.,.<lf!'qo,s m0b-. DIlV\Jh"ldos é (,'à'Sadõ> I

la� Semana Acadêmica de Bstudos
de Farmacla e Odontologia

Acontecimento sem dúví- dos da Faculdade de Far

da marcante para a vida es- rnácia e Odontologia.
tudantíl da capital catarí- Tendo o caracter de iné

nense, será a realização na dito, nos nossos meios uni

próxima semana da la. Se- versitários, tal certame vi-.
mana Acadêmica de Estu- sa primordialmente o incen

tivo ao estudo e a pesquiza
cien tíf ica.
Pertencem à programação

do mesmo, além da apresen
tação de filmes científicos,
apresentação de trabalhos

próprios de alunos e prof'es
sôres daquele estabeleci
mento de ensino, bem como

palestras e mesas cirúrgicas
a serem apresentadas pelo
prof. Dr. Othon S. Silva, eu

tedrático de Técnica Odon
tológica da Universidade do
Rio Grande do Sul, sem dú
vida alguma uma das maio
res expressões da Odontolo
gia 110. Brasil, e especial
mente convidado à compare
cer àquele certame científi
co, para o que chegará à
nossa Capital no próximo
dia 26 do corrente,

...------------------

FV0Gqanõo
Mais de duas' centenas de ex-alunos do Colégi(3)

Catarinense, no domingo passado, pela sétima vez,

reuniram-se, sob a velha e querida figueira, para.

o Churrasco da Saudade.

Desta, como das anteriores, a festa foi uma.' en-·
sancha oportunosa para a recordação tios versos de.

Casemiro de Abreu e da aurora da vida, que os anos.

não trazem mais.

.x

Quando se é aluno do ginásio, os padres' são Sf."'·

veros, enérgicos, exigentes, fascistas! Não sabem

rir e não admitem intimidades!

Quando se é ex-aluno, são alegres, joviais, de-,

mocratas, iguais,
Pela primeira atitude, resguardam o princípio da;

autoridade. Pela segunda, sustentam ° principio da."

amizade,
Logo, não é o hábito que faz o monge ...

x x

x

Os padres Braun e Ernesto, gaúchos de quatro
costados, foram os churrasqueiras. E ninguem falou

mal deles, pelo motivo muito simples de que run

guem fala mal de ninguém com a barriga cheíal
.

x x

x

A .batalha contra os espêtos teve no Cel. Amé
rico Silveira d'Avila o generalíssimo, que usou da.

estratégia de atacá-los simultânearnente por todos

os flancos, devastando-os gengiscamente
x x

x

Embora adoentado, o Revmo. Pe. Edvino F'ride

rich, eminente Provincial da Companhia de J'esús,
compareceu. ao tradicional conclave, honrando-nos;

com a sua presença e a sua cativante palestra.
x x

x

Ao lado de cada prato, uma excelente f'aqulnhe
churrasqueira, que o Colégio adquiriu especialmen
te para essa festa. Lindas e tentadoras faquínhasl'
Uma delas seria minha se, por azar, não houvesse"
escutado o Padre Ministro confidenciar ao Padre
Rohr, olhando de sosláio a turma: - "Nós os edu
camos nos mais rígidos princípios da moral; demes
lhes o espírito de obediência ao "honeste vivere"; co
nhecem os dez mandamentos de Deus e os cinclV'
mandamentos da Igreja. .. mas é prudente pl'evení
los de que não devem levar os talheres. � .

x x

x

Os altos-falantes estavam ligados, com as bOC3!Y

assestadas para as raizes da figu,eÍl'a. Boa-vontade'
deles, apenas, porque neca de luz ... Assim, não hou

ve música, Todos,. no entanto, fizeram o seu momen

to de silêncio e de respeito, pensando no Padre Emí
lio Dufner qu'e, 'nessas ocasiões, com a sua possan
te voz de barrtono, vocalizava o Luar do Sertão, K

resolvemos erigir, alí sob o hospitaleiro ficus, uIl1'

pequeno marco para guardar a memória do saudo-
so mestre. A máqueta lembrada, desde já, fica aO'

cargo dos engenheiros ex-alunos. Está, pois, aberta'
o concurso. Para que a' iniciativa não seja inconsti
tucional, precisa de precisar os fúndOs. Desde hoje;
ali na CASA AMERICA, corno o Gonzaga' e com O'

xal'á Guilherme, as, conttiliuiçõe:g pouerão ser' l'eee;,-

bidas.
"

.
.

Com a palavra; os engenHeiros!' Com a· gaita, (!S'._
outros!

em pról do progresso

quela comuna,

da-
Concurso
de vitrinas

X:- x·

x''

Desta: v,ez, [li coleta' paTa os pobres dó pe. Cle-'
mente feri a Cr$ 2:2.85,0�; O Miguel abriu com a vio

lência de miL Uin' fúnciimáí'iérpúblico corre.u �1 batI"

deija. Gesto símbólíco!, A. classe, qti�lquer dia es�a
rá fazendo 40)' mesmo r

x" X"

x-

·E paramos por uqni; antes que a política vell·bll�
dar,. onde n.ã�6:.' é: cnamadat. aparj;É!S" e' p"c1l1�ites el'.}:��;
dos. �.�

.. .... '_' ...... 'n° ,_'o
.
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GUIIMQItW TAL"!�

trinas, realizado em come

moração à SElVIANA DA
PÁTRIA,
Não foram obtidos os prê

mios QUINTO DISTRITO
I NAVAL (apresentação) 'l

BASE A.ÉREA (apresenta-
ção artística).

O prêmio de melhor con

junto foi adjudicado a CAR
LOS HOEPCKE S,A.

nho com que o sr. José Elias,
digno presidente do tradi
cional Club 12 de Agôsto,
vem dispensando à arte en

'xadrística em Florianópolis,
não poupando esforços no

sentido de que o Centro de
Xadrez Club 12 de Agôsto
cada vez mais 'eleve a nobre
arte em Florianópolis.

Manobras milita 1

rei 18DI0 do ReDO
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