
· r

II ra�

- o dr. Bayer muoue :

pagar-me em dínheíro.e
não em b9nus!,/Quêr�
mandar-lhe um .presen
te. Que me aconselha?'

- Tenho um ótimo: "Jes,
we have not abacaxi",
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DRA. WLADYSLAVA W. MUSSl
E

DR. ANTONIO Dm MUSSI

Cirurgia-eHuie. G.ral-Parto.
Serviço completO e especializado d.. DOENCAS D. allNlJl}..

• AIS. �olb modet'DO. mêtodoe de diagD6aticotl • uaUmeDto.

IInLPOSCOPIA � BISTERO '---. SALPINGOGRAFlA - ••TABO-
- '-" ' . -'

LJSlIO BASAL
_

"dioterapia por onda. curtaa-EIAtrocoawulaçio bj.o. Ultra -

'

11'�"kte f Intra Vermelho.

COllllult6r10: R� Trajallo...l1. 1, l° andar - IIdtfie!o do .0.-

8or'rio: Da. t •• 12 bo.,•• - Dr. ao..l.

Da. 15 .. 18 -bora. - Dr.. .".Id.

BHidiueia Avenida Trompow.ld. "

DR. JOSÉ TAVl\.RES IRACEMA

Ctn..,•• do Tcwu

DR. A. SANTAELA I'onudo pela Facoldade Nacional de Medicin., Tilioloat.ta •

:'olmado pela FlIC!uldade Nacional 9 .edlc1n. IJa Oat...rat-. Tislocirllrgiio do �olpltal N.rto Jlamn
.

, Cura0 de especialização pela S N. T. Ex-interno e Jk-a..s.teIlM iIe••� do Braln). ,I _.
. .' . ,.'

.

_.__ _ _
.

.-Uieo por COllc.no da AI.i.tlDcl. I P.leo�ta. lo DlaUt�' Cirurgia_ dp. Prof, Ugo Pi'lheiro Gulmari.. (Rio).
t Consultório: Rua Felipe Sebml4t Il. IS.�...s.... l, _. -

lJiàriamente, daa U la 18 Alora••'.I-interno do .Bolpita1 Pslqufltrleo e ••Dlclmlo ladlc1ú1o di
Res.: Rua São Jorge n, 30.

ESPECIALISTA

MOLÉS.TIAS NERVOSAS E !\lENTAIS. CLINICA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chef�. do �mbulató
do de Higiene Mental em Florianópolis. Psiquiátra do Hospital
Colônia- Santa'Ana,

Convulsoterapia pelo alet.rochoque e cardíazol. Insulinoterapia
de Sakel. Malartoterapia. Psicoterapia.

Consultório Provisoriamente á: Rua General Bittencourt, 85

(esquina de Anita Garlbaldi).
Horário: Das lô às 17,w horas

Reaídêneía: Rua Bocaiuva, 139.
,

,,�

�na.ltódo e Realdêncla - Ru. Bulcio Viana n. 'I (Lar� 11
,••ato) - Flori.1in6poUI. ;

1I0rá1'lo: 8 -la 12 hor�1_-__D1_1����:_ 1OLHOS - OliVIDOS - NAlitl.Z Z GARG�TA ..

I DR. AltMANDO VALERIO _DE- ASSIS
-

DIt. GUERREIRO DA FONSEC,A MtDlCO
EspeciaUlt. do Boapltlll

--
.

li Do. 8C!l"Vlfo. de Clínlc. Int�ntll da Auiatênela MDntel_.... 11011-
- j

r
-

t
.odUUII Apa�lhagem. " pita I d" Caridade
t,Ampada de Fenda - ftefratór - Vertometro etc. Rate> X. (rau CLINICA MtDlCA Di CRIANÇAS. ADUL'l'OS

"ocrafila d. Cabeça) - Retirada d. CorpOI 8xtTanhol do Pnlmio - Aler*ia _
• .Iof.&,o. (Àlnlnlt�rlo: Rua Nune. Machado, 'i - CODsolte.1 d•• lO ... 1!

• da. 1(1 às 17 horaa.
1lHld"nda: Rua Marechal G-Dilherm•• , - Fone: 7"a

' ..pital 'ederaL
Ih-inierno da Santa cÍl:SII: de .i.erle6rdla do _.10 .e lalletr..'
ClIniea MHica - Doenp. Nervo•••.

Conlultórlo:. Editicio Amélia Neto - Sala t.
llel1ldênd.: Rna B�aiuva, 11".

<-!en.llft.. : Da. 15 A. 18 hora.

Telefone:
t'>4)nll�lt6rio: 1.288.

a.. ídência: 1.�8i1
_ ...;..--_._._.,.-_ .....� - .........

�� DR. JOSÉ ElUDA S. BITTENCOURT
l-t�DICO

Cliniea Geral - PEDIATRIA
Rua 11 de Maio. 111 - ltai_.

?Ul!RICULT!JRA - PEDIATRIA - CLINICA G.RAL

DR. I. LOBATO m.uO·
.

DOeIÍÇ.. do aparelLo ree,int6rto
.

TUBEB.CULOS.
RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULIIOU

(

o E S T A D O .�
ADM-IN-ISTllAÇ.lO

lIe4Iaçló • Oficina.. 1 rua ConeeUteiro filam. .. �

Tel. I02Z - ex. Postal.-US.
DI�tor: RUBENS A. RAMOS.

G.-rente: DOMINGOS F. D8 AQUlNQ..
RepreleDiante. :

Beprellentaçõe. A. S. Lara. Ltd ...
,

Rua Senador Dantas, ''0 - 1)0 andlar.

,..1.: 21-692' - Rio de Janeiro.

Reptejor Ltda.

.oa Féli� de Ôliveira. n. '21 __.:. 8'" .........
TeLI IZ-98'71 - Sio Paulo.

A8SINATt1b8

Receita par. UI. d. Oento•.
Con.ultórlo - Vi.conde de Óaro Preto n.• - (Altol da C••a

••10 Horizonte).
a..idênda -- Felipe Scbmidt, 101. - T.l. 1180.

CIRURGIA TREUIIATOLOGLt.
Ortopedia

Colleult6rio: Jolio Pinto, J8.

D.. 1. b 17 diAriamente.
Meno. ao. S'bado._

•••. : Bocain.... 111.
rone Il, 7a.

DR. ALVARO DE CARVALHO'
Doeneas de Crian�

C01l8UltcíT10; Rua Trajano a/n. EdU. São Jo� - 1· andar.
Salas 14 e 16.

Rellídênr.la: Rua 8rlgadeiro Silva Paea, e/n. - ao andar. icJl6-
cara do Espanha). Atende diàriamente da. 14 b,. em diante.

.

Na Capital

DR.
.

ROLDAO·. CONSONI
ararela Geral - Alta CirurCl•._ Mol&ti...e ""or..

- arur"a • Ta.__
Da "aculdadi d. lIedicina' 4a Uninnid.de de Silo Paolo.
h-Aaiii.teDtf de Cirul'jpa d�1 ProtellOr.. Allpio .Cotraia

Neto • s7uà Ibto ••
Cln�l. do ••tomago, vesicula • 'rial biliar... inte.tinoa· deI.

,ado e ero••o, tiroide. rin•• próatata, bnic.. itero, ov'rio. e à'om.
�. Varicocel., hidroeele, v&I'ize. e ..6ftüa,

Counltú: D•• I àa I) hora., rua Felipe Scbmidt, 11 (lObrado)
- Telefone: 1.198.-

-

1l_ld@ada: Avenida TrompOwlkJ, ; - Teletolle i.7M. --

----------'--------------------��--------.!..-----.

DR. MARIO WENDHAUSEN'
<''1101ca médi('a de. adDltói e crianÇaa

'

COllealt6rlo - Rua Joio Pinto, 10 -. Tel. .ai. '18••
Cone�ltu: D.... Aa 8 hota�.
aeetdêuda: Rua Esteve. J1iDi0l', .... TeJ. Sli.

DR. TOLENTINO DE' 'CARVALHO'
�"rfeIÇGameDto ena Pôrto Alepe e Baea. �,..--.

OUVIDOS. - NARIZ - GARGANTA
_

CoDaaltório -- loio Pinto, 18 _ 1· .lidar .-

Di.lAriamente d.. 11 .. '18
.

hora.
.

DR_ M. S. CAVALCANTI·
-

CUnlca eJU:'lu8ivame(l� de crla"e••
aBa Saldanha 1II8rin\o, 19. - Telefone CM.} 718.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO-
ClíDicll Médica - �o,'!DÇ_8S de crl.�ç..

(Tratamento de Bronquftes elb adultos e criança.).
Consultório': Vitor Meireles, 18 _- 1° andar.
8.,rário: Du 10.30 às 11.30 e -das 2,30 às 8,30 hora•.
�ef!ldêncla: A ..en.-ida Rio Branco, 152 - Fo'!e 1.6"0.

DR. NEWTON D'AVILA
Ausente até pr(ndpio de Outu

bro, fazendo "urso.te aperfei.
çoamento de cirúrgica, no Rio

de Janeiro.

�,;,i1i'i
" ..,�;,: •• �-r •••• :

• • • • • • • • • •• CC� 1!!,:., -_,,_he..tr "...... " _

�.� No Interior

A_ .••..•. : .••.•.•••• Crf 281)......

..... • �. ' Crt,.� n'.NN
A!l6nefol mediantel contrito.'

O. -o1'iginái••
-

mesmo não puMie&<1�. II" .......

M'I>Olvido•.
A dir�çao não ae reaporAbi:.*_-pqrt"·_.._

e,:".ltidOI Doe artilfo8 aUina,dos. _

.

ADVOGADO

Roberto W. Schmidt
Heitor Steiner

SOLICITADORES

Advogacia Comereial, Civil e Trabalhista

ESCRITÓRIO:
Praça 15' de Novembro n. 23 10 andar, sala "

-----'

lJR. ALFREDO 'CHEREM
Car.o Nacional de doen�ae meDtat.

.x-diretor do HOllpital Colôuia Sant·Ana.

Doenças nervosa. • meDtai.. ·

Impotência Sexual.

Rua Tiradentes n. e.

Consultas da. 16 à. �9 hora•.
FONE: M. 798.

Rea.: Rua Santo. Saraiva, ·64 - .atreito.

ADVOGADOS�
DR. CLARNO G. GALLETl'l·

- ADVOGADO -
_

, alia VI'ior 'M�irelle�. 60. - Fone 1.468. - FlorlaDÓp.U-.,
-

",

DR. RENATO RAMOS OA SILVA\
- ADVOGADQ

ROl. Santo. Dumont, 12. :- ApL L

�-'_._----_._-----_.�-- .._-------

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA·
- A.VOGADO -

Clliu I'oetal 150 - ftaja( - Sante C.tart..
. ......._.- ..

DR. THEODOCIO MIGUEL .l\THERINl),
- ADVOGADO-

Rua Trajano n. 12. J. auda.,; tala n. J - Edlfid. 1Jik-· I.....
, 1F;lIcr. -(,IT. 'Waldlr Buat"h).

T"lefone - 1.li40.

Navio-motor "Carl Hoe�c�e
H

RAPIDEZ·_ CON_FORTO -. SEGURA�Â,
Viagens entre FLORIANóPOLIS e RlO DE JANElR@,

Escalas intermediárias em Itaja! e Santos. sentio neste último apenas

J D A
de FPOLlS.

rma ac
(l,' P'a tf 0".

..

M:e;S DE SET�'
'

13 Sábado - Fa:J'máei�
Catàrinense - Rua .-,T.raj.,·

I

no.

14 .Dom_ingo -'_ Fa:rmáeia;.
Catarinense - R�a; Ttaja...
no.

20 ,Sábado - FaJomilci-s"
Noturna ',,_ RU'A,;Tl'ajalut.
,

.

21, Domingo - Pà'nn"'"
Noturna _. RU'a, Trajtm.e.-
27' Sábad-o'.- Farmáei...

Esperança:,- Rua C01l86-"
lheiro �a1r'a."
28 Domingo - Fat'm�i�

Esperança.- Rua COl"lS�""'
lheiro - Mà'Íra.

para o movjm�nw 'de passageiros.
PRóXIMAS SArDAS:

.

, Vo-r.'l':'A' "�r

de, ITAJAI do RIO
.'.

de SANTOS-, -

, 19/5etembro- 24jS,etempro �5ISetembro"
"

30/Setembro 2/0utúbro 7jOutubro . SjOutubro
12/0utubro 14jOutllbro 19jOutubro 2O/Outubro
24jOutubro 26/0utubro 31/üüutbro lOjNeveI!lbro

5jNovembro 7/N"ovelllbro 12jNovembro 13/NQvembro
i7/Novembro' 19fflo"'embro 24/Novembro

-'

25JNov:em,}),ro"
30/Nov�mbro 2jDezembro 'l/Dezembro 8j�zembro

•

12/Dezembro 14/Dezembr{) 19jDezembro 26jDez-emb}.,t)'
O horãrio de �lorianópoli8 será às 24 bors_s das datas indicada-a,

.
O ·serviç_o., noturno Sf:f&-Para mais infonnações dirijam�se à

-1
efetuado

.

pélas Fanná-dA�
EMPR:e;SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCRE

,
Santo Antonio;' Modema �

R�� Deodoro' .:_ C�ixa Postàl n� 92 - Téfefone: 1.212.
'

Noturna. situadas às !'na8

�����������������������������������._.:fj6ão Pinto e Tràjano.n:'�-

_' , .....SabEfo

\7irgen1. Especialidade
da Ciu. WETZEL INDUSTRIA.L�JoiDVUI8. '(marn regis,trada):;

Tf1- �!1-a ft -rr�upa braDqui�sjma.--�---------------------------------------
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'ida Social- restauraçãl '1181Ulentl Rainha do Esporte Náutico Ilcntência ..:
J.NIVERSARIOS. de José e ADita Garibaldi A TAC oferecerá uma pa�. ma p Lu'� V:n":'l. T,:"" .".

'1:;
Ab I d d sn

sagera de ida e volta ao RIO I resolveram oferecer à cano.
Dr. eGar o a va

P. ALEGRE, 19 (V. A.)
à candidata vitoriosa didata eleita Rainha do Es-

omes notto, os quais levaram B

h
. .

á'
- Começaram, õntem, com turma" lníeiattva.

Está tomando vulto nos i porte Náutico, uma passa-
passa, :OJe. o alllvers no Y � •

d
.

bastante entusiasmo as s .... ..:: F'"
meIOS esportivos locais a' gem de ida e volta ao Rio

.

"(1 noSSO prezado conterrâ- v- eíta a encomenda aos le!<li lenidades d� restauração do lto
;) eíção da Rainha do Espor- , de Janeiro, num dos aviões

.!,eo dr. Abelardo da Silva eseu res Fratelli Giorgini, N
-

t'.. monumento de José e Ani- d M
te au lCO de Florianópolis. da prestigiosa TAC. e esta-

'Comes, Procurador da Re- e assa Carrara, na Itália, !\
S t C tari .:a Garfhaldi, promovidas p

.

t êdí d f"
. s candidatas dos Clubes da naquela Capital, por con-

. nública em an a a."arma or ln erme 10 as o temas Ald Lr ..

por uma comissão encarre- d M
'

� o uz, Riachuelo e Mar- ta da Companhia.
-e pessoa grandemente rela- e armore Carlos Fossati, .

Ili
. .

ídi gada de reparar as depre- .

seu custo andou em 2.500
tine 1, respectivamente Se- A resolução dos dirigen-

f;Íonada nos meIOS jur ICOS .., h 't AI' M 1
C dações, há tem.pos feitas, f

' ort as vma oe lmann, tes da TAC, foi recebida
-e Hociais desta apital, rances, mas foi superior a V' G' ..

no. citado monumento, le- 20 c'ontos de réls,
era rIJO e Mal'ia de Lour- com l�'( ra.is slmpatias peja� Cavalheiro, culto e eatu- d C.

vantado à praça Garfbald]. 't.,'
.. €8 ampos, vem recebendo população local. que vê as-

,.1i080, o aniversariante des- cf: encldas vária>! diflcul- d
.

.-" .'

U Na presença de' elementos' �ran es e- valíosas adesões, sim prest.igiada a campanha
fruta de sólidas amizades dàdes para se receber o mo- .

.

Iestacados e autorl·dad"'s·'
.'

.' rsairn, como também; 'cresce encetada pelos clubes náutí-
Aa soeiet'lade- barriga-verde '" aumento, por, ter sido dês- '.

d' .

e" pela-s suas qualidades de; louve, às 9,30 horas; o has- ;!aHegado, no Rio de Janei-
'1 to o Í) ínstante novos ca- cos locais, cuja renda rever-

teamento dos pavl'lho-es' 'na-:
;,

' oos eleitorais a favor das terá em beneficio dos mes-
espfi-ito f' corcção, tem-se rOI; onde .ficou 9uase .dols a-: '.datas

.

feito estimado e admirado ríonal, italiano 'e FlÍrtou'p.i- 'nós, fb,ou�15e odía 2Ô.'.de se-
�an,dl atas de suas prefe- mos, para aquíaíçãõ de bar-

lha havendo, à tarde, farta l'êricias;-o que vemdemons- coâ olímpicos exigidos'
.

nos
l>(lr quantos com éle convi- tembro de 1913. ou seja há·· .

Y .Iistribuição de amostras de ')
trar o mteresse que desper- Campeonatos Brasileiros de,,9 anos, no dia de amanhã,

istabeleclrnentos industr-í-
tou entre nós a escolha da Remo, possibilitando assim,

para a sua inaguração, feio Rainha do Esporte Náutico.
., , .

ais. ta com a presença de mi- ja no próximo ano de 1953,
Hoje haverá os mesmos lhares de pessoas, bem. como

o comparecimento de Santa
A Comissão Central do Cata' di t'itos, sendo a cerimonia do então general Pedro Pí-

.

rina, nos iversos IpOS
importante certame rece- d bprineipal com o seguinte- nheiro . Bitencourt,· chefe

e arcos e com grandes
programa: das fôrças federais no Es-

beu, hoje, comunicação da possibilidades de ótima co-

A, 10 h I Transportes Aéreos Catari. locação no magno certames
. .

oras, 80 ene. ato tado, presidente do Estado,.

tátu di
nense (TAC). importante nacional.la es a ua, iscurso, após o dr. Borges de Medeiros, in-

,
"

I t d; I
companhia de aviação ge- Os Clubes Náuticos 10-

...ue sera p an a a, em ugar �endente José Montauri, cap .

d d
.

. nuinamente catarmense, que cais por nos
.

te êdi1 re emente preparado, a .João Batista Beverini; con-
' so In rme 10,

'A
'..

d A "t "
.

tem a dirigi-la os dinâmicos agradecem aos distintos dl'-rvore e III a, aSSIm sul geral da Itália, e repre-
-

e esforçados conterrâneos retores da TAC' .

l' 20 DE SETEMBRO:ognomÍnada por ser d'eri- '1enta:ções de entidades ita- ' a sua va 10·
. srs. Dr. David Ferreira Li- sa c

-

d,'ada. de uma ramificação de Uanas vindas de várÍos pon-
ooperaçao. A data de hoje recor a·

'1m' espécime existente em tos do Estado, entidades, es. ... --....._'..........__...,,_....... _...............,...:..._........� nos que:
Laguna, plantada pela pró- 3as que antes de seguir pa- Assem.,léia Lea;s'ativa

- em 1.645, o Capitão Si-

pda Anita.
.

ra o local fizel'am uma pas-
.. mão Mendes, tornando por

�etata p'elas principais ruas abardagem, na barra de Ca-
O plantador será o edil da capital, desde a séde da Esteve na presidencia ôn- menta o limite de produção tuama, um patacho holan-

da histól'Íca Cidade de Lagu- Vitório Emanuele II até .a tem, o. deputado Protógene' para conseguir isenção de des, deixou livre a passagem

na, Estado de Santa Gata� praça Garibaldi. Vieira. impostos, para as tropas brasileiras

['üia;' convidado e�peci8'l do Nesta formou"uma' eom- .. Casa do� Professores A, lei vetada favorecia comandadas por Vidai de

prefeito de Pôrto Alegre, panhia do lo batalhão de in- Do expediente consta a- grandemente os pequenoE' Negreiros' e Fernandes 'Vie-
dr. lIdo Meneghetti. fantaria da Brigada Mili- gradecimento da Fundação produtores. ira, que desembracaram na.

A's 16 hOl:as, solene ato tar, sob o comando do ca- Casa dos Professores de Ilha de Itamaracá. O céle-
�ívico defronte ao' Monu- pitão José Machado da Silo Santa Catarina pelas

.

con· bre Henrique Dias ficará
�l1ento do general Bento va. gratulaçqes enviadas em em Recife comandando os si-

Gonçalves da Silva, durante Executados os hinos bra- virtude da aquisição do imo� COLET'" DE tiantes;
o qual falará o tenente Das- �ileiros, italiano, rio.gran- vel destinado ao Lar dos .�" - em 1.711, o Rio de Ja,·

·1'a. ;1'0 Morais Dutra, da Bri- dense e garibaldino, o cÔn- Professores. pnEros neiro rendeu-se a expedição
- Sta. Hilda .d'Aláscio. �ada Militar. 3ul João Batista Beverini, Vetada a lei das Exatorias K, V franceza de Duguay-Tro-

\ tUha dó sr. João
.

Batista A's 18 horas serão arrea- �ntregou tôda a documenta- O sr. Governador do Es, ESCOLA DE APRENDIZEf: uin;
·n'Aláscio. lIls as bandeiras na Praça "fio ao presidente do" Ésta. -tado vetou a lei que reorga· MARINHEIROS DO ESTA· - em 1.835, iniciou-se. no
- Sta. Maria das Don�s ial'ibaldi. io, tendo a seguir havido niza as exatorÍas estaduais. DO DE SANTA CATARINA Rio Grand-e do Sul a rev,oly.-

O MONUMENTO dois discursos, sendo um Justificando a medida, o A Escola de Aprendize, ção farropilha que durou
A idéia da ereção do mo- i� Stefano Paterno, em no- Chefe do Executivo nega Marinheiros de Santa Cata dez anos;

llImento a José e Anita Ga· ne da colônia e outro do dr. competencia ao Legislativo rina aceita propostas para o - em 1.840, o ditador Jo
'ibaldi surgiu no ano de 'ldefonso Pinto, em nome do para modificar projetos de fornecimento de gêneros a- sé Gaspar de Françia, do

.1909, por ocasião do cente- -ovêrno do Estado, agrade. ei da má iniciativa exclusi· ljmentícios durante o 40 tr� Paraguai, faleceu em As�
1.ário do nascimento de José "endo o seu oferecimento ao va.

I
mestre do corrente ant>, co;n- mnção. Era filho do brasi�

:laribaldi, tendo então se l1io Grande do SuL A lei vetada procede do forme discriminação abai- leiro Garcia Rodrigues
constituido um comité com· Por último, à noite, hou. .;;ubstitutivo do deputado I xo: . França, nascido em Maria-
'Josto de presidentes de to· 'e, na praça Ga.ribaldi, de- Olívio Nobrega apresentado 1) Gêneros de a1imenta- na, :Minas Gerais;

Haroldo Brasil da das as sociedades italianas 'lominação dada antiga pra- ao proíet.o de origem gov,er· ção; - em 1.865, para come-

ucais, a fim de tratar do Ga Concórdia, festas popu- nament.a1. 2) Verduras e melho morar ° feito de Uruguauia-
lswnto. bem como do" srs. lares. das quais se desbca- Com c:sse veto mais uma rias; na, foi criada por decreto

VIAJANTES

I
Alexandre Picini. F'l'ancisc( l'am fogos' de artifícios e cio V1lZ () Governador, lrineu I 3) Pão, farinha de ro� dessa data, uma Medalha

Sr. Teodolino Pereh'a ?rovenzano, Isaco Mucilio, 'lema ao ar livre a retreta Bornhausen se coloca con- j ca; Militar. pendente 'de uma fi-

F�ncontra-se ne!>ta Capi- ')nulo Paganini e Pdro Bo· '01' duas bandas de música. tra os funcionários do Esta- 4) Carne e derivados. ta em três listas, sendo azul

tal, acompanhado dos srs. • � ...,. " ,.�{I, ...,�"'''
dodo.

.

! Os gêneros e víveres se- celeste as laterais e verde

"Mário S'chuter e El'vino Pra- J

'

Vetado o auxilio a uma i rào de primeira qualidade, I
a do centro e que se desti-

de Vieira, este Vereador do I
C b

Igreja .I e computados, para paga- navam aos que nesta ação
PSD em Timbó, ° sr. Teo_l lu e Rec'rea' t,·vo· Vereador o sr. Governador lrineu mento, pelo pêso líquido. tomaram parte;

�olino Pereira, ex-Prefeito I Bornhausen vetou t.ambem a As propostas deverão SCl' - em 1.857, o bravo Ge·

<laqueIe municipio. I Juca do Lo.-de
lei que concede auxilio de entregues, pessoalmente, na neral Andrade Neves der-

Sr. Charles Edgar l\1oritz« )) Cr$ 30.000,00 à Igreja S. séde da Escola, ao sr. Pri-· rotou em Nhambucú o Co-
'Da Capital Federal re-! O Clube Recreativo "Ve- I Paulo, Presidentes de Ron· 'Bonifácio, de Palhoça. meiro-Tenente (IM) Rarol-' ma:ldante Rojas conquistan-

gressou, ontem, via aérea,. readol' Juca do Loide". fun� I r� e João Pio .Pel·eira, Pre- O projeto é d: au.toria do do Castello Branco de O1i- i do E'ntáo o título de Barão
"onde fôra participar de reu. dado em Sa'co Grande, nesta I sldente, orgamzou progra� deputado Ivo SIlveIra, do veira, até às 1'1 horas do! do Triunfo;
:niões do Conselho Nacional Ilha, a 21 de Setembro de ma de festividades, desta- P.S.D. dia 25 do corrente. I -- em 1.869, a frente do
-do Comércio, o sr. Charles 19-19, completará, amanhã, 31 cando-se a distribuição de Vetado, tambem. o novo Ji.

. Es�ola de Aprendizes 1\tI�_160 B�tall;20 de Infantaria,
'Edgar l\fol'itz, que se fez a- anos de sua existência. ! brinquedos às crianças po- nite para isenção de impos. nnheI1'os de Santa

catan-I
(l ent?o Coronel Hermes Se-

compallhar do sr. Prof. Flá- Comemorando a grata e· bres daquela 10caHdade.

I
. tos na, em 19-9-1952. verino da Fonseca. apode-

'1':0 Fe1'l'ari. diretor-geral do feméride, a sua diretoria, I Haverá, também, uma taro O terceiro veto do sr. Go· Alberto dos Santos Frart. I'ou-se de um desfiladeiro
'RESC e SENAC. :ntegra�a pelos sl's. Vere.:' .. ii ?e esportiva, com jogos. cor- vernador Irin,eu. Bornhau· co - Capitão de Fragata,! na serra de Caaguazu.

dor MIguel Daux e Jonn ndas de saco. etc. :Wll refere-se a leI que au- Comal1dante. ! André Nilo Tadasco
�������.� I -,---------------------------------------------------.--------------------------------------------------------

11 J 8' E AVENTURAS .00 ZE-MUTRETA .• •

G:t�'I�1lV:r�� ·

-�-, .......-=-��-___,.."".....ir:'lO C
.

n II.-y't-�'I<T.� �orpo docente do Gru- li'\:;r v v
.

;;.",-,:;�::, tpo Escolar "Getúlio Var- ·'ii I

-gas", de Saco dos Limões, '1 ,i
-�ealizará às 15 horas de

hO-1JC, uma festinha em home
..

llagem à brilha]) te vitória
alcancada pelos "CUS alunos I
!lO 10 Campeonato Escolar.'
Ao convite co:'y\ que nos

Id!stinguiu a sua direção,
"�(;CiOS ;,l'utO!:l. .

·"em.
Na data do seu aniversá-

rio natalício, às homenagens
.�h' que será alvo.' O ESTA�

Incoerência, má fé, má
vontade. ausencía de inte- .

,: �

rêsse para com os assuntos
referentes às" assocíaçõea'
'Operárias. t muita vontade
de auxiliar a Prefeitura,
contrariando 'Os ínterêsses
da classe operária que, mais
uma vez, sabe quem são os

eternos vigilantes ...

Transcorre, nesta data. o

.aniversá.rio natalício do dr.
Glaribalte GaIvão. ex-Seere
tário da Segurança Pública
neste Estado,. no Govêrno
Nerêu Ramos.
Residindo. atualmente, na

'Capital Federal, onde exerce

,{) cargo de Procurador do
Ministério do Trabalho, o.

ilustre aniversariante há·de,
.

por certo, receber homena�
,gens dos. seus amigos e ad
'IDiradore�.

.

O ESTADO cumprimen.
1:,-0, cordialmente.

�

FAZEM ANOS, HOJE:
- Sr. João Ribeiro Bran-

social ou desportiva, como

no caso da União Recreativa -

Operária, que acaba de co

memorar 30 anos de exis
tência útil aos operários,
não há verba porque não há
excesso de arrecadação.
.Mas. para representação, o

caso muda de figura: hã ex

cesso, há recurso, há vota
ção unân ime da bancada da ..

UDN ...

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

1,0 se associa, prazerosa
.. ' mt!me, àbraçando-otcórdíal
Jrlimte.

Dr. Claribalte GaIvão

·>ta.

- Sta. Miriam Margarida
Meira, filha do sr. José Mei-

.Y,omer.
- Sra. Clarice Pavan da'

Rosa, esposa do sr. Júlio Ce
�ário da Rosa, do comércio
local.
- Sr. Heitpr Varela, fun

·-cionário público estadual.
- Sr. Carlos' Leopoldo

J..autert.
Sr.

l.IIZ.

_"" ' ...

..

.<!;;
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Empolga toda a cidade o préllo de amanhã, pelo 'certame de
proüssronal .. , quando o BUGRE procurara afastar da lidr_

adestrado. pelotão do TIGRE.

Plorianépolis, Sábàdo, 20 de Setembro de 1952

rança o

.'t) ES1'ADO"

E··'.'1. ,,'spr.

-,

IJ'W"N • • • • ·- ·.,.,.· • • • ...,.,.· ..•••...•- _••••••••.;•••••• _.. _ _ v..._ _ _ w.�.·"': w__ __ _ .�

Organizada a tabela de Jogos dos Cam- E:cos. das �omelDorações do
..

', ,-' "t' ,:'E t d'
". ,.

'd' B'" '. t' "v I
• 13 amfersano da A. A. B. leme

.. peo{la os 5 a uals e, 8'ique e 'fa 9. o el .

Dando prosseguiinentoao programa-elaborado para..

. .

,'estejal" o 13° aniversário de fundação da "AssociaçM,�,

'�," ....,A,'b'e'··rtu r a' .··d-o'.'. Co'ngr.eS,8.0. e Desfile Atlética Barr�ga �Ter<;le", teve l?-gar n� ,noite de25
. �ê-�

. agosto a partida fmal do 'I'orneio Femínlno de VoledwB
;� a Partida Inter-Estadual de Basqueteból.

A's 20,00-horas entraram em campo. os quadros ven

cedores da noitada anterior, isto é, "A.4. Barriga Ver-
de" e "Instituto de Educação". , ,

Logo de inicio verificou-se a superíortdade 'do qua
dro comandado por Sulamita Bennassís, que não teve
dificuld;des em vencer suas nobres antagonistas por 2:
a .0, com resultados parciais de 16 a 6 e 15 a 9.

Com este resultado ° conjunto rubro-verde levantou
o Torneio, brindando o aniversário de seu Clube .

Os quadros foram-oa-mestnos doS'>jogos anterfores,'

cimento armado.
Este melhoramento, que coloca a simpática entida

de alvi-rubra no ról das poucas e felizes possuídoras do Porém, não é a primeira vez e nem será a última que
mesmo, em nosso Estado, não foi conseguido sem esfôr- a crônica esportiva, em vez de congratular-se com as vi
ço, sem tenacidade, sem grandes sacrifícios.' tór ías alcançadas pelos esquadrões -catarinense :incenti-'

E não é fácil de se calcular O que seja dar cabe vando-os a novas vitórias, pelo contrário, sempre áehana
dessa tarefa em São Francisco do Sul, cidade de pou- o adversário é qU€ jogou mal, nunca procurando vêr que
cos recursos econômicos e que, como todas as cidades a vitória conseguida foi pela melhor apresentação mi
que vivem de seu põrto, têm vidà adventícia, melhor classe dos nossos atlétas,

Pois bem, "Ninguém ignora, ainda, como vivem os·' Fôsse o feito da "A. A. Barriga Verde'� conseguidc
nossos club'es do interior. Deficitários, debruçando-se por Clubes do Rio Grande, São Paulo ou Paraná, e ain
sempre no ombro de um abn'egado, de um "primo", que da estariam os jornais comentando o sucesso das (!ôres
se não é lá um Cresus, canaliza boa parte de seus recur� ['epresentativas dos respectivos Estados, ,porém, ailui..
5(1S para atender o elube de seu coração, em nossa Capital sómente O ESTADO a c,omentou com.

E:".o que aconteceu a Taufic Cecin, de saudosa me- palavras lisOIlgeiras, qu-e muito agrade-cemos.
tllÓria, e o que sucede, atualmente, com Osvaldo Zatar,
coadjuvado' p.or Darci Rungel, Artur Buchele e outros.

Devemos, I?ai_� apreciar em todos os sentidos essa
- extraordinária tarefa· de cOlrs-eguir edificar uma

- :;n:y.U'i�
bancada de cimento': armado em São Frilllcisco do Sul,

•••. '.>, ,." 'considerar primeiramente a função do dinheiro.

Grande espectat.·va. em· .' tor'no Já, há tempos, que a situação portuária é das mais
precárias e, em tais con-dições; tôdo e qualquer empre-

d d d
.•.

I d t
éndimento que implique em emprêgo de capital, é aSSUll

a r'o a a InlCta o re urno to nat.i-mortú, ainda mais levando-se em conta que li ar
Hoje, á tarde e manhã, no apenas um ponto de dife- recadação de fundos decorre exClusivamente da boa von-

período da manhã, tendo rença. :fiade do contribuinte expontâneo. O cestinha da peleja foi o jogador ,Julio Dutra, que,
por palco o estádio, da rua As partidas são estas: E São Francisco não é Joi,nvílle, não é Blumenau, assim confirmou sua classe, pois, esteve passando Jm!'

. Bocaiuva, teremos a pt;imei- Hoje - América x Cole� ,parques industriais com vida própria € situação econô- uma fáse má.
l'a rodada do returpo do vi- gial e Iris x Bangú. 'Wica estabilizada.' Qua,dro,s que atuaram: da Sogipa - Walter (8 pon
torioso Campeonato Amado- Amanhã - Flamengo x", .;E, por difícil que pareça. o alvi-nlbro francisquen- ,t�s, Egon (4), Claudio (10), Milton, N�iltor (5), e -Flá�
rista da Cidade. i �ostal Telegráficoc e Hercí� se dispõe. de; �ma arquib-àncada de concreto arnludo an-l VI0 (3).. '

,

_. ,lho Luz x Tl'eze de Maio.' tes de Jomvlll€.
.' ..

A. A" BarrIga Verd-e ---:- Newton Prado, �nildo O:i-Sao quatro os préllos, de- i No 10 turno os resulta- E' que aconteceu o milagre. O mllagre da umao, de '\elra, Julto Dutra (12), Milton Prad 0(6), Al�on Joac
vendo ser sensacionalmen- : dos foram os seguintes: perseverança, da boa vontade e da compreensão. A eo- ,de Souza (8), Aurélio Migliori (7) e Osmar de Olivei-
te disput.:'1dos. I Colegial 2 x América 2 missão pró angariamento de fundos para a construção; l'a (3). '

O encontro pl'incip'al te--: Bangú 2 x Iris O da �lrquibancada atacou o trabalho com firmeza.

I'
Gloria aos componente}l do "sexteto" feminino €r

rã lugar amanhã reunindo l Posta! 2 x Flamengo O E o povo francisquense, mais uma vez, foi o contri- "quinteto" da bola ao cesto, que brindaram a. nossa a-
ns equipes do,Rercílio, .�uz i Hercílio Luz 4 x Treze de buinte exp.ontâlleo. E no cal?r dessa cha:nll. o trabalho

gremia�ã,o �O:rl dois espe�aculares triunfos na data' (te
{) Treze de MalO, classlflca- I Maio 2 se multiplicou, os recursos VIeram, a utopIa se transfor- seu al1lversano de fundaçao.
dos na lideran.ça e vice-lide- J Dois <:ruzeiros o preço mou em galharda realidade, que demonstra, de modo ca-

. ��ticiãr�(Y do Depa�mentô. de PrOl)agallda _e

rança, l'espectn-amente, com dos ingresBOs. C<'ntiíl'll:1 n3 f. a pagina I-hstol'lu da 'A. A. BarrIga Verde".

"".·0·:·····'··. � '., 'E',�.l itad
.

sta o

"

O Conselho Técníco da sôbre os JUIzes, ainda não Aos. alunos do Abrigo de

I
"SANTA CATARINA";o de-

Federação Atlética Catari-l recebidas, escalar com ante- Menores não serão cobradas vendo encerrar-se, no do
. nense, reunido sob a pre- I cedência de �4 horas, os entradas. mingo, dia 5 de outubro ás
zidência do Cap ....Paulo Men- ',oficiais que deverão atuar Autoridades Homenageadas 20,00 horas com a entrega
donça, sorteou e ,organizou

I
nas partidas de campeona- O Governador do Estado, de prêmios conquistados no

a tabela de jogos, para os to. .

o Prefeito Municipal, a As- certame.'
l'Jias 4 e 5 de outubro, com 1 A mesa de contrôle será sembléia Legislativa e o

a seguinte distribuição: I escalada com a devida ante- Presidente do Conselho Re

Día 4 de outubro .::... Sábado cedência pelo Conselho T�c-

J
gíonal, serão homenageados,

A's_14,30 horas - lo jo- nico da eclética. sendo as provas dedicadas a

go de volei feminino: S. Gi- Concentração e Desfile estas autoridades cujo au-

nâstica de Joinvile x Icaraí, Concentração e Desfile xílio tem capacitado a FAC
de Itajaí. Sábado,

.

ás 13,30 horas, a cumprir seu calendário
lo jogo de volei masculf-! deverão as equipes particl- desportivo de 52,

no : Icaraí de Itajaí x Cam-I pautes, estarem grupadas ' Congresso
peão de Joínvile. I no Largo do Fagundes, de O congresso de abertura

r-

10 jogo �e Basquete_bol: onde �esfilarão, em cQlu�na será iniciado ás 14 hora� �e
�. E. Palmeiras x Icaraí, de : por três, com as suas fIa- 4 de outubro no Estádio
Itajaí. I mulas desportivas, pela rua

,

A's 1?,30 ,h?ras 20 jOgO', F_rederico �c?midt, em díre
o.e voleí femmmo - A.A" cao ao Estádio "SANTA CA
Barriga Verde- x 'S. Bandei-l TARINA".

'

rante, de Brusque.·,· I A ordem de formatura se-

20 jogo de volei masculi- rá a esguinte :

no - Ubiratan E. C. x Ica- i 10 - As equipes femi
raí. I �inas na seguinte distribui-
20 jogo de basqutebol -. ção : Joinvile, Brusque, Ita

Caravana do Ar x Campeão! jaí e .Florianópolis.
da LAB i 20 - As equipes masculi
Dia 5 de outubro - Domin- : nas de volei, com a seguinte
". go . ! distribuição: Joinvile, Blu-
A's 10,00 horas - Cam-! msnau, Itajaí e F'lor ianópo-

peonanto de Lance Livre liso
A's 14,30 horas -- 30 jo- 30 - As equipes de bas-

go de volei feminino - "e11- ket, na seguinte distribut
cedo!' do 10 x Vencedor do [ cão : Joinvile, Blumenau,
20 ,!uajaí e Florianópolis.

Jogo Quem faltar não poderá
30 íoso de �oler masculí- intervir nos campeonato,

i
.

110 - Vencedor do 10 x Ven ! Preço das entradas
eedor do 20 jogo. ." Para os jogos de campeQ-

Jogo, nato serão cobradas as se-

30jogo de basquetebol -':1 gutntes entradas: C:adeh:a
Vencedor do lo x'Vencedor I' numeradas Cr$ 15,00: Ge
do 20 jogo,

'

ral Cr$ 10,00, Senhoras e

Arbitragem- Decidiu, o
I
senhoritas, estudantes -e mi

Conselho Técnico, em face' litares não graduados, Cr$
das informações. das Ligas 5,00.

Abertura dos Jogos
E' pensamento dos mente

zes da ,FAC emprestar: ,
a

maior solen-idade ao presen
te certame, convidando o

Exmo. Sr.
-

Governador do
Estado para declarar aber
tos os jogos, além das de

mais autoridades para assis
tirem o desenrolar das com

petições.

B grande etapa vencida
Ilmar Carvalho

O Clubê Atlético São Francisco venceu mais uma

etapa de sua vigorosa existência esportivo-social, pois
10 momento em que redigimos estas linhas, está sendo
festivamente inaugurada sua moderna arquibancada de

ortivo "

.... Partida Inter-Estadual de Basquetebõl
'

- '�gipa"
x "A. A. Barriga Verde"

Dos mais expresaívos foi o triunfo' obtido pela A.A.
Barriga Verde", brindando o nosso Estado com a pri
meira vitória obtida POI" um quadro da Capital, e quiça
do Estado, sobre uma equipe rio-grandense.

Não podia pois, constituir maior gloria para os des
portos de Santa -Catarina êsse glorioso feito, que veío,
.pôr em igualdade de condições ° nosso "basquete" fren::
te ao de outros Estados. Como se vê, é motivo de orgu
lho para a grande família rubro-verde o feito dos ct"

mandados de Niltinho, e, em que pése a opinião derrotis
ta do cronista de A Gazeta, dizendo ter a Sogipa decep
cionado, nada mais falso, pois, o quadro dos pampas jo
gou bem, ,porém, encontrou pela frente um esquadrão vo

Iuntârioso e disposto a vencer, pois que tratava-se de
uma "revanche" prometida em Pôrto Alegre, quando ali
fornos vencidos num jogo em que o nosso quadro não s,€

achou em momento algum da parttda.

O nosso quinteto só esteve perdendO' nos primeiroi't
minutO's da pugna, quando os sogipanos fizeram a pri
meira cesta, -sendo 'dai por dian te dominados, pela'mai(}!'"
classe dos nossos, que, já no primeiro tempO' v-enciam
folgados por 16 a lO, Reacionaram O'S 8ogipanos e chega
ram a ficar a um ponto, isto -é, 20 a 21 para os nossos.

Reacionou a equipe comandada por Niltinho, e ehe
gámaso ao fi!ll com o expressivo triunfo pel(l escore de
36 a 30.

•
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Santa Cdtarina

.�r�\f'"t·tf!i.�. ção
MURILO RODRIGUES E

SENHORA
participam aos paren

tes e amigos o nascimento
de sua primogénita BER

NARDETE, ocorrido em

16-9-52.

18AnCOdeC�fl\ITO POPULAR

I.
z AGRICOtA I I

,

'-...., l'6:
'

l"IA....a; <:J't�\.O.
• " ,

f'LOnJANOPOLlS - 5t6.e�ràrln6.
II

Participação

ECI'TAL
JUIZO DE DIR�ITO' DA \ confinantes Cândido Silvano
COMARCA DE PALHoçA e José Coelho e suas mulhe-

. O dr. José Martins Gue
des Pinto, juiz ·de direito da
comarca de Palhoça, do Es

tado de Santa Catarina, na

forma da lei etc,

res, se casados forem, e o

dr. Promotor Público da co

marca, citando-se por pre..

catõría o sr. Chefe do Ser

viço do Patrimônio da União
em Florianópolis e por edi
tais, com prazo' de trinta
Has, publicados po rtrês vê

ses, no jornal "O Estado" e

)01' uma só vez no "Diário
)ficial do Estado", dos in
eressados íncertos, todos
para contestarem querendo,
a presente ação de usuta

pião, no prazo de dez dias,
Protesta-se provar o alega
do com o depoimento pessoal
de qualquer contestante, sob
pena de confesso, por visto
ria e depoimento de t-este
munhas. Dá-se à presente,
para efeito da taxa, o valor
de Cr$ 3.000,00. Nestes têr
mos, P. deferimento; Palho
ça, 19 de maio de 1952. (a.)
Ivo Silveira. Rol de testemu
nhas: Jorge Corino da Luz,
casado, proprietário, Jacob
Knabben, serventuário de
Justiça, aposentado, casado.
Caetano Silveira de Souza,
viúvo, funcionário público
municipal, 'todos residentes
nesta cídade de Palhoça.
Dita petição estava selada
com três estampilhas esta
duais no valor de cinco cru

zeiros e cinquenta centavos,
devidamente inutilizadas,
sendo duas, de dois cruzei
ros cada uma e 'uma da taxa
de Educação e Saúde na im

portância de um cruzeiro e

cinquenta centavos. Dita pe
tição foi exarada o seguinte
despacho: R. hoje. A. à con

clusão. Palhoça, 2-6-1952.'
(ABS.) J. M. Guedes Pinto.
Indo os aut.os a conclusão
foi proferido o seguinte des
pacho: Como requer. De
signe o sr, escrivão, dia, ho
ra e lugar do costume, a fim
de serem inquiridas as tes
temunhas arroladas na 'ini
ciaI. Cientes o justificante
por seu procurador e o re

presentante do Ministério
Público. Palhoça, 5-6-1952.
(Ass.) J. M. Guedes Pinto.
Procedida a justificação, foi
esta julgada por sentença
do teor seguinte: Sentenca:
Vistos, etc. Julgo por sen
tença a justificação de fls.,
em que é justificante Alice
Andréa da Costa Vaz, a fim
de que produza os seus de
vidos e legais efeitos. Cus
tas afinal. P. R. 1. Palhoça,
16-7-52. (a.) José Martins
Guedes Pinto. S, para que
chegue ao conhecímento de

quem interessar possa, man
dei passar o presente edital,
com o prazo de trinta dias,
que será publicado e afixa
do na forma da Ieí, Dado e'
passado nesta cidade de Pa

lhoça, aos 4 dias de agôstc
doano de mil e novecentos
e cinquenta e dois (1952).
Eu, Ebert Ducksteín, escri
vão, em exercício, o dactilo
grafei e subscrevi. .

(Ass.)
José Martin;; Guedes Pinto,
juiz de direito. Está có'nfôt:.
me o e<!ital original, que a�

fixei no �loé::tl do costume, ao
qual me reporto e dou fé.
Data supra. Ebert DuckS
tcin, escrivão do Crvel, em

'!'Xen�ício.

Casa
VENDE--8E a cJ.e número !lo4.

da Rua B�8iuva, wm terrenO)

para garnge.

Informa.çQes na peqneoa eu.

ao t"d ...

GEOnGE W. WILDI E SENHORA
Comunicam aos parentes e pessõas amigas o nasci

-nento de seu primogênito RICARDO ROBERTO' oe�rri.
do dia 15 na Casa. de Saúde e Maternidade São Sebastião,

'Transporles Aéreos
Calarinense S.A;

A''';SEMBLÉIA GERAL EX
TRAOIlDlNARIA

São convidados os senhores
acionistas desta sociedade a

. Ordem do dia
"I.I\ij4!;,,:' �_o!il� :;;.� "",�. _ ,}': ":".

-

lO_:_:' Eleição da Di�et�ria
.

20 - Modificação dos es-

tatutos
.

"NOVO RECORl)E MUN- p' oj� - '. -

,_

mAL ,�r"C:;1p6ÇftO
OiÜQ, 17 (U. P.) - Duran- I. PASÇHOA,I, SIMONE

-,te as eompetições de atletis- ! '.

N�'fO E' SENHORA
�;rn", Noruega-Ftnlândia, o 1 tem o prazer de particí
_nC':n.legu�s ,Svere Strandli ] par aos parentes e pessôas
"e;;ta_belec€u sábado o novo; amigas o nascimento de
!:"eeorde do mundo do lança- seu filho EDMUNDO SI·

·
-:menb:l do martelo, : com 61

.

M'ONE NETO, oco�rido na
-:rn.�;trQE e 25 em.

.

Maternidade" "Dr. Carlos
Q reco'l''(\€ anterior perten, Corrêa", dia 16 do corren-

·da ao hugaro Szormak com t.e.
....

4;".Om34. desde 24 de julho ÓI: l"p0I.iS'., 17�9-952.
-,:;_-irtl(j...

,.('AMPEONATO CAIUOCA-
Em prosseguimento' .ao

;(ampeonato Oarioca de' Fu
-tcboi. hoje jogarão Bangú e

_'Botafogo e para amanhã,
·

�::;tãt} pregramados três ;io
:g6'5� Vasco x Fluminense,
:Blmsueess'O x Olariá e Ma
�ul'eíra x São Cristóvão.

o<CAMPEONATO PAULIS
TA.

Jogos para hoje: Portu
.g-uesa de Desportos x Nacio-.
:nal e Comercial x XV de No
,"V{;mbro de Piracicaba..
Jogos para amanhã - Por

-;tugaesa. Santista x Ipiranga,
$antos x Jabaquara, Guara
'Dl x São Paudo, Radium x

Ponte Preta, Juventus x Co
rintians e Palmeiras x XV
...le Novembro de J aú.

·

ft grande etapa vencida .

'b:ol,. o capricho, a coragem, o alevantado espírito despor
-iivo de todos, visando um bem comum.

O tamanho da cidade, caros 'amigos, não importa.
O qU€ importa é o tamanho da sensibilidade de seus

,'�14bitant�s. E São Francisco do Sul - tenho a grande
-'.R�ti5fa.ção de frisar - tem dado essas calorosas demons

�<;ões de unidade em todos os momentos em que um va

Jor mais alto se alevanta, para benefício. do município.
Há a registrar, agora que o C. A. São Francisco es

iá no róI dos clubes do Estado que dispõe de arquiban
otada moderna, o esforço de tôdos: do pedreiro anônimo,
'tl.ue se apressou em dar sua parte pronta ; do adquirente
»da cadeira cativa; do comércio francisquense e joinvi
lense.; do sr, Leonardo Bordtheíser : do dr. Aderbal Ra
lllos da Silva, que de boamente doou parte do terreno do

:�I;ádio "OTTO SELINKE" ao clube de Osvaldo Zattar,
:numa demonstração de finura, de compreensão de deli
'cadeza moral que bem caracterizam a personalidade do
�-governador do Estado e mentor da. casa Hoepck.

Osvaldo Zattar e seus braços-direitos, que não são
Pnueos, devem estar satisfeitos.

Sua missão está c"mprida. TIrais uma etapa n;':J�'da.
P(J<r que futebol não é mero esporte, no Brasil. E'

ll!'Qblema social. E' a vida da raça.

'lJ
Um �tb�'a(;o de co�gratula':'.ões e São Fl'ands(;'f) dCl

uI por mn.lS esta realIzação.

eompareceram a assebléia
geral extraordínãría, a rea- 3° - Assuntos de in teres-
lízar-se no dia 22 de Setem- se social.
bro do corrente ano, às 16
horas no edificio da adrní- Florianópolis 10 de Se-
nistarção geral desta socie- tembro de 1952
dade afim de, deliberaram i

.

Dr. J. D. Ferreira Lima
sobre a seguinte. , Diretor-presidente,

'

,Oficina �e Bi.cicleta Nely
. '.

. ',- .
_

"

. .c OP�.III.�l_I.��
. Acha-s�. aparelhada para qualquer serviço. em Bí
icletas e BICIcletas a motor - Ticiclo - Tico-Tico ..:_
'arrinho - Berço, etc.

Peças e Acessórios Novos e Usados .

Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica,
Serviços Rápidos e Garantido, Executados

<1.)81 especiaHzados.
- Rua Padre Roma. 50 -

--------------�-

Advocacia e Contabilidade
DR. ES'fEVAM FREGAPA.1\l1

- Advogado -
.

ACACIO GARIBALDI S. TUIAGO
- Contabilista -

Ediffrio uIPASE" - 50 andar,

por pes-

Faz saber aos que o pre
sente edital virem ou dêle
conhecimento tiverem, ex

pedido nos autos de ação de
usucapião. requerida por
parte de Alice Andréa dt.
Costa Vaz, por seu procura
dor, o dr. Ivo Silveira, lhe
for dirigida a petição do teor
seguinte: Petição: Exmo; sr,
dr. juiz de direito da comar

ca de Palhoça: Alice An
dréa da Costa Vaz, brasilei
ra, viúva, doméstica, resi
dente no sub-distrito do Es
treíto, comarca de Florianó
polis, por seu procurador in
fra-assinado, vem, respeito
samente, expor e afinal re

querer a v. excía. o seguin
te: Que a suplicante possui
há mais de trinta anos, man
sa e pacificamente, neste
distrito' e município de Pa�
lhoça, uma área de' terras
com as caracteristtcas se

guintes: Uma área de terras
com 90.370,83 ms2. sita no

lugar Passa Vinte, dêste
distrito, fazendo frente·

.

na

estrada do Passa Vinte, fun
dos com terras de Cândido
Silvano, extremando ao nor

te, com terras de José Coe
lho e ao sul, com terrenos
de propriedade da reque
rente; que no imóvel acima
descrito a suplicante tem e

fetuado plantações,' retirádo
lenha ezelado pela sua con

servação; que a suplicante
possui o terreno acima des
crito, ininterruptamente, há
mais de trinta anos, sem

embargo nem oposição de
quem quer que seja, e quer,
agora, legitimar a sua pos
se nos têrrnos do art. 550, do
Código Civil. Assim, com

fundamento nos arts. 454 e

456, do Código de P.-Civil,
requer a v. exc ia, se digne
designar tempo e local, pa
ra serem ouvidas as teste
munhas constantes d� rol a
baixo, que comparecerão in
dependentemente de intima
ção, para justificarem o ale
gado, cientificando-se de tu-.
do o órgão do Ministério PÚ
blico. Requer, ainda, que
julgada por sentença a jus
tJf�cação prévia, se, digne v.

excía, de ordenar, na forma
do art. 455. e seus parágra
fos, do Código de P. Civil
a citação por mandado do�

ExpressolSão Jorge
. de OSMAR MEmA

.

Chega 10,30 17,00 Cr$

Sal 11,00 17,30 7(),.OO

Chegada Saida Cr$
12,00 16,00 100,00

r"lorianópolis

VIAGENS DIARIAS DE
r�IMOUSINES

Horário
Chegada.

20,00
Saída
8,.00

!TAJAl

Blumenau

Agência em Flnrianópolls
CACIQUE HOTEL

Rua Felipe Sehmidt, 63 -

Te!: 1.449

Agente Itajai
MARIO l\fACHAOO

Rua Hel·cHio Luz, 86 -

Te!. 383

Fpolls. Ita)df Bl1Hlluau
Cl1 CrI
70,00 100.00

Cri

40.00

Cr'
40,00

Agência em Blumenau
HOTEL HOLETZ

Te!. 1.065
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Representante: Comércio & Transportes C. Ramos

I
! f,stode Português,
I Inscreva-se no Curso de Partu
:

guês por Correspond,ênda (da

H(w;sora Gramatical). dirigid"""

p<'lo ProL E"nanl CalbuccL 1';8-

sencialmente prático. Considera
do o melhor l)el08 ilustres gra

máticos Silveira Bueno e José de

Sá Nunes. Aulas semana.is (im

pressas). Duração: 14 meseS.

Mensalidade: Cr$ 50,00. Rua Ani

ta Garibalttl. 231 - 6° andar -

Tel. 2-9361 - São Paulo. lns-

OL3 : creva-se hoje mesmo ou P'1t
prospetos.

Ploríanõpolís, Sábado; 20 de Setembro de 1952
'''-;::'' ''O ESTAD.Q"·

EID. prol do desenvolvimentc agricola ViDe-Diáriode 500 alqueires de terras de cultura. Possui, além disso, agricultores explorados pelos industr.íais, e, principal
edificios amplos e confortáveis para agronomos, para mente pelos intermediários gananciosos.
trabalhadores rurais, para almoxarifado, para escola, e, E' por falta de tais providênclas, sr. Presidente' e RITZ I 2) Roy ROGERS
ainda, um magestoso pavilhão, luz elétrica, telefône, srs. Deputados, que a nossa produção não atingiu ain-

Ás 2 _ 4,30 _ 7,300 - 9hs.' em:

água encanada, ostabulos, etc... la, aquele tanto que' seria de desejar, já que não nos fal-
-Mauran O'HARA _ Me CREPUSCULO NA SERRA

Nessa estação foram invertidos alguns milhões de .arn as melhores terras e os melhores braços. Donald CAREY .! 3) Continuação do seria-
-cruzetros e constitui, sem dúvida, ela, um dos marcos de- Favorecida desta forma, a agricultura se tornaria ""lm � do:
eísivos na campanha pela produção do trigo, em nosso im estímulo compensador e não asistiririamos, como es:- TERRA SELVAGEM I MULHER TIGRE
.Estado.- � tamos assistindo todos os anos, lamentável fuga de ho-

No programa: Cínelandia No programa: O Esporte
Lógico que a Estação vem cumprindo com efíciên- nens do campo para as cidades, seduzidas pelas reais

Jornal. Nac. na Tela. Nac,
da suas finalidades. zantagens que nestas encontram os operários" enquan- Preços : 7.,00._ :3,50 Preços: 6,20 -:- a,50

Poderia, entretanto, dada a excelência tias-tefias de. 'o. Que .0 trabalhador' rural/nas mais'd'ás�vezes;'nâo tem' \:; 1mp. 'Até' 10 anos Irnp. até 10 anos

Caçador e dos municípios vizinhos, terras próprias não luem o proteja. ROXY ODEON
'só para o trigo mas também para mqho, feijão, uva, fru� A iniciativa que ora sugiro aos meus nobres pares. Às 4 _ 7,45hs. Às 7,45hs.
tas;.; etc. poderia, repetimos, ter a�e�a a sua finalidade � um começo e se conseguirmos que esse começo seja 1) Jonnhy Mc BROW 1)Warner BAXTER
um CENTRO DE TREINAMENTO ,'DE TRATORISTAS rbjetivado, já teriamos meio caminho andado para uma

em: OLHO DE OURO tMargUerite
CHAPMAN

E TRABALHADORES RURAIS.
.. ." !p,oca de fartura e de prosperidade.. em:

Seria ocioso quencontuasae aos meus nobres pares,
.'

Por isto, sr, Presidente e srs. Deputados, requeiro 11 d
- ti I O ENIGMA DO MEDICO

� importãncia de tal melhoramento, sejam transmitidos aos Exmos. Srs. Presidente da Repú- re eraçao uOI Ih I 2) Jennifer JONES
Estamos caminhando e devemos caminhar para a blica, Ministro da Agricultura os seguintes telegramas·

DO "um'Arelo Joseph COTTEN
.maquin ização da lavoura e para a técnica agrícola. Exmo .. Snr. Getúlio Vargas .U (i

'11 UM AMOR EM CADA VI-
Tanto uma como outra entretanto, não são ativida- DD. Presidente da República 'Do Sindicato dos Empre- .

'DA
des que se improvisam. Reclamam elas orietnação segu- RIO gados no Comércio de Flo- No prog.: Cine Jornal.
ra e continuada, para que possam fornecer o máximo re- Assembléia Legislativa Santa Catarina vg aprovado ríanpolis, recebemos: Nac.
sultado. -equerímento deputado Siqueira Bello vg delíberoucfnr- ..!�FJori.anópcl.is, J1Lde .se-:-P'reços:4;oo-- 3-,50 .,

Não basta que o govêrno adquira maquinas agr ico- nular patriotico apelo Voasência sentido aproveitar Es- tembro de 1952. Imp. até 14 anos.

las e que as coloque á disposição dos agricultores. Mis- .ação Exeperimental Trigo de Caçador para nela insta- Sr. Diretor:' IMPERIAL
ter que tais máquinas, prontas para o serviço sejam ma- 'ar escola tratoristas e trabalhadores rurais vg cada vez Agradecendo-lhe a nota Às 7,45hs.
nejadas com perlcia, por profissional devidamente habi- na is necessário para maior rendimento batalha produção publicada nesse conceituado 1) Joseph COTEN - Jen
·litado, nâ.o só para que seu rendimento seja integral, ;g bem como ali anexar campo distribuição videiras e j�rna1 com referência à' nifer JONES
'mas evitar eetragos ás vezes fatais, que podem torna-las U'vores frutíferas climas temperados vg dada excepcio- fundação da Federação dos i em:

imprestáveis di! um momento para outro, como tantas ve-
. ial excelência terras para respectivo cultivo vg provi- Empregados no Comércio de UM AMOR EM CADA VI-

.zes tem acontecido, com desanlmadorea prejuízos para o dências essas viriam objetivar' grande aspiração agri- Santa Catarina, solicito-lhe, DA
-erarío público e para os próprios colonos, em vista do zultores aquela requissima região pt. Outrossim sol i- a especial fineza de mandar' 2) Ja�es MASON - Mar-
.elevado custo das mesmas. �itaria Vossência criação neste Estado vg cinco regiões retificar o local da reunião ta TOREN - Dan DU-

Por outro lado, é sempre incompleta a orientação .rigo vg cuja finalidade seria fomentar produção triti� I de fundação, pois, ao con-. REYA .

\teriíca no amanho das terras, se um corpo de trabalha- .ula e principalmente evitar sejam agricultores conti- trârio do que foi noticiado, I em :
.dores rurais devidamente instruido e capacitado não fôr iuamente explorados íntermerdíârloa p�. Aproveitam�n- .� citada reuAuião r.eal�zar-se- NEM O CÉU P��DOA.dístrtbutda pelas zonas de produção, com o fim de diri- ;0 magníficas instalações Estação Experimental de 'I'rigo a na sede deste Síndicato, à No prog.: Notícias da Se-
gi1" e fiscalizar as atividades do agricultor, ainda dema- :;açador para beneficios ora pleiteados constituiria gran- rua Conselheiro Mafra, 35, mana. l'!ac.
i':liadamente 8i>egado aos antiquados' processos de rotina. te' passo nossa emancipação

..

econômica pt. Atenciosas .gobr�àó:""" no próxim_? dia l' Precos« 7.Qo�- 3,50
Dispendioso seria, se o melhoramento que estou piei- 3audações. 20, as 20 horas, e nao na Imp. até 14 anos.

teando tivesse que ser executado integralmente. Mas o Exmo. Snr. Ministro da Agricultura Delegacia Regional do Mi- .. IMPERIO
-que sugiro é obra administrativa muito fácil e de pouco RIO nistério do Trabalho. Às 7,45hs.
onus para o erarío público, pois a Estação Experimental (identico telegrama) Agradecido, James MASON - Marta
.de Trigo d€ Caçador já dispõe do principal: Pequenas ERA O QUE TINHA A DIZER Ivo Gandolfi - presiden- TOREN - Dan DUREYA
.adatações e com acrescímo de pessoal, teremos alí um .te". em:
maravilhoso centro de trinamento de tratoristas e de tra- ' __"_ --_._- -------- NEM O CÉU ;PERDOA

- ..'�.balhadores rurais. No prog.: O Esporte
Tela. Nac.

na

Preços: 6.20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

Da mesma maneira, com pequeno acrescimo de des
pezas, facíl seria anexar á mesma Estação, um CAMPO
DE MULTIPLICAÇÃO DE VIDEIRAS e de ARVORES
FRUTIFERAS DE CLIMA TEMPERADO.

E' a região de Caçador, em consequência do clima, a

-que melhor se presta para o cultivo da uva, cuja qua
lidade já conquistou preferência nos principais centros
consumidores do país.

Além disso, .h:m dado os melhores resultados a cul
ltura de arvores frutiferas.

Como é do conhecimento de todos, enormes somas

�ão anualmente canalizadas para o exterior, para impor
tação de frutas. Ess€ dinheiro, com grande vantagem
'Para o nosso comércio com o exterior e para a estabelí
.zação das nossas finanças, poderia ter .seu escoamento
.sustado, se com mais carinho e com mais .eabedorta de-
-dicassernos nossas atenções à policultura. ,

Instalado, em Caçador, um campo de multiplícação
.de videiras e de arvores frutíferas de clima temperado
-estaria o govêrno habilitado a atender os interesses de
:todos os agricultores do oéste catar inenae, como também
-de outros municípios vizinhos, cuja maioria está sempre
-desejosa de progredir, e, dentro de alguns anos, toda a

aiberr íma zona em referência seria riquíssima em poma
res e a produção de frutas, todas de qualidade e perfei
tamente padronizadas, estaria em condições de supir as,
.exigêncías do consumo nacional.

Eis aí, sr, Presidente e srs, Deputados, um progra
ma fácil de ser executado e' cuja amplitude viria se re

fletir de maneira ,extraordinitriamente benéfica na .saIu
.ção do problema que tanto a todos angústia, que é o

problema da produção..
A par dêsse melhoramento, isto é, ao mesmo que 1

:aneXo á Estação Experimental de Caçador fossem inst<l-
'

'lados um centro de treinamento de tratoristas e de tra
balhadores rurais, e um campo de multiplicação de _vi
<deiras e de frutas de clima temperado, outro deveria ser

:levado a efeito, para uma grande frente de providências
a favor da produção.

.

Refiro-me á imperiosa necessidade de defellder par
te qtie se refere aos direitos dos triticültores ..

Para tanto, deve o govêrno federal instalar�;"êm nos

_so Estado, no minimo, cinco REGIõES DE TRIGO;' com
'Séde, r,espectivamente, em Tubarão, Lajes, Caçador, Joa··
.çaba e Chapecó, superintendidas por um engellheiro a ..

�ronomo e auxiliados por um técnico especializado e ;:ler

vidas, cada uma, de um conjl1nto motorizado completo f·

:uma pequena patrulha mecanizada.
A finalidade dessas Regiões não seria somente a de

jncentivar o plantio do precioso cereal e garantir no má.
ximo a respectiva colheita, mas ainda a de fiscalizar a

,compra do produto por parte dos moinhos, afim de evi·
tar essa injustiça constantemente repetida, de serem os

,.

o Centro de Irradiaçã(!
Mental "Amor e Luz" realiza

i sessões Es?téricas, todas as se

: gundas fel[as, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.
ENTRADA FRANCA

---�------
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CASAS A VENDA

gSTREITO CANTO - 4 casas, sendo 2 residenciaía e

2 para comércio (ótimo põnto perto da Soberana)

gUA TENENTE SILVEIRA - 5 quartos, s/visita, si
. jantar, COJl.:l" cosinha, etc. . .'.............•....

ESTREITO RUA SA.lIiTOS SARAIVA - 5 quartos, si

jantar, s/vtsita, copa, quarto de .banbo, garaje, soo

tão, situada em esquina •...........••........

lUA BOCAIUVA ...,... 4 quartos, s/visita, s/jantar,

copa, ecsínha, díspença, entrada para automóvel

por duas. ruas' (situada em esquin�, graJliie quino

taI)· '" ..•.•.•.•..•.• ��
-

.••• : .. t:••••.

. lUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, s/visita, s/

janÚiT, eosfnha, depósito, copa, terreno lOx30 mts.

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 4 quartos, s/visita.'
s/jantar, copa, cosinba, situada em esquina, ótimo

ponto •....•........••..•....•...............

ESTREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, ant-sale,
sala de visita,' copa, cosinha, instalação sani�ária
completa, com duas. pequenas casas nos fundos

AV. MAURO RAMOS - 3 quartos, cosinha, sa�a Jan.
tar, s/visita, etc. (casa isolada ótimo local) .•..

lUA DUARTE SClIUTEL - 2 casas, uma com 4 quar

tos. s/janta:, a/visita, cosinha, etc.; outra com" 2

quartos, sala, varanda, cosinba, etc. . .....•...

ESTREITO RUA jOAO CRUZ SILVA - 5 quartos, 8/
visita, s/jantar. cosinha, banheiro, etc., terreno

42m. frente por 20 fundos (esquina), aceita-se

MO% à vista e 50<;10 à 1.200,00 mensais .

ESTREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, sI

visita, s/jantar, copa, oosmha, etc. terreno 20x.tO

(chácara) '" .

ESTREITO RUA SAO PEDRO - 3 quartos, s/jantar,
copa, cosinha, varandão,

.

dispensa' etc. terreno

15x40

RUA BOCAIUVA - 3 quartos, s/ para negócio, varan
da, coslnha, ótimo ponto, 'perto da' Av. Trom-

powsky ....

,

•....•..

: .......................•.

RUA R1:JI BARBOSA (defronte o Abrigo de 'Menores)
- 2 quartos, s/visita,. s/jantar, eosínha, etc•.•

AV. RIO BRANCO - 2 quartos, sala, varanda. cosi-

nha, etc. . r-

RUA JOSÉ BOITEUX - 2 quartos, s/visita, varanda,
cosinha ................•....................

COQUEIltOS - 3- quartos, sala, varanda, cosinha, ba-
nheiro, etc. . .....................•...........

.

RUA JOSÉ �OI�EUX - 2 quartos, s/visità, varanda,
cosinha . �

.

CABEÇUDAS MUN: LAGUNA - Beira-mar com

F'lcrtanépolís, Sábado, 20 de Setembro de 1952 7

...... I

4cbesOD reafirmou a aprovação dos Linh..
a ·1.taiaíEE� . DO.. a BOlão :da Europa

WASFpNGTON,-18 (U. P.) -'- o Secretário de Esta
':lo Acheson disse que os 'Estados Unidos continuarão a

mcorajar e' apôiar todos os esforços para unir a Euro

_)a, política e economicamente.
Numa declaração oficial para a imprensa, Achesorr

afirrflou que a reunião inicial da Comunidade do Aço e

Carvão, junto' com o movimento para estudar a criação
de uma Autoridade Política Européia, tinham grande
significação para o futuro da Europa livre e que õ go
vêrno de Washington apoia essas -Iniciatívas porque são
convenientes à unidade européia, e contribuirão subs
tancialmente para os esforços mutues para a manuten

çii'o da paz no mundo. .,"Aos sábados e ferIados a !.aids de

:Fpolill. é às 13�30 b. e a chegada à Ita
jai às. 1Gb.).

SANTOS' &- B-ATlSTA" . _

antiga "CEZAJUO"

CAMINHONETE:

fDA:
Saída de Itajal
Chegada Fpolis.
VOLTA:
Saida Fpolis
Chegada ltajal

600.000,00 7.15 horas
9,45

400.000,,00 16;00 horas
17,00 .,

.: '350.000,00

AS NEGOCIAçõES CO� A ESPANHA
.

WASlIINGTON, 18 (U. P.) - O' secretário de Esta-
300.000,00 do Dean

.

Acheson disse que as. negociações pelas bases
na Espanha estão avançando com algumas dificuldades

250.000,00 mas que o govêrno dos Estados Unidos espera progre-
dir no sentido do acôrdo,

o

As declarações de Acheson foram -a proposito da
.

250.000,00 afirmativa do senador democrata Long, de Louslana, de
que os Estados Unidos devem negociar as bases na Esl
panha con;forme os têrmos impostos pelo generalísslmo

250.000,00 Franco.

ONIDUS
IDA:
Salda de ltajai
Chegada Fpolis.
VOLTA:

.. S'atda Fpolis.
Chegada Itaíaf

1 herae
11 ..

15 bora8
19 to

(Aos sábados e feriados a salda df'
Fpolis, é às 18 horas e a chegada à It..
;af às-17h.) •.

AGtNCIA
Rua Alvaro de Carvalho n. 19

�

"flG MGluW D.oJ".... �4� J .....4•• �x..� :;-,,:/7 t·o.,.�s .....� ��IJ i.Lia I'.�.• r. 6'-, �) ... �V

CURITIBA rEUClIAIIA--;""'SEB"". PARA"''' •

100.000,00

Vjage� com s.egurança
e rapide'z

.

so NOS CONFORTAVEIS �lTCRO,ON!BUS DO

RA�IDO «SUL-BRASILEIHO»

110.000,00

100.000,00 EDITi\L I i��)-O--"�-�.� f
O Sr.. Ten. CeI. Cmt. do iDr. J.Barroso ,� �

14 B.C. comunica que será , ,

r:alizada. às 15 horas do. ,O ADVOGADO t
dia 30 de Setembro uma : --

-�.:';'.
-

"; ---.,- �-� .�!
concorrência 'para a venda

,�de uma Caminhonete FORD eX. Postal-175
modelo 1942, 6 cilindros. o

Os interessados poderão i 'AJES-S. C•examinar a viatura no Quar.' L
te} do B.C. e apresentar t

. .

.()'-'<)�()""()4IID,()__
proposta devidamente data-

F I V d
.

da, selada e assinada, em .•,aqueza. em gera en e-seenvelope lacrado, impreteri- Vinho Creosotadl\velmente até às 16 horas do li VENDE-SE um terrenr
dia 29, sendo Cr$ 10.00,00 (Silveira) na Rua Germano Wendhau-

(Dez mil cruzeiros) a oferta sen, medindo 12x26.
mínima. Tratar na Rua Vitor Mei-

Pela Comissão. relles 28 das 14 às 16,30hs.
JackLopes --:- 10 Ten.Tes•

.�� .

.
'.

.

.

lOO.O�O,oo

Florianópolis ltajaf - Joínvllle - Curitiba
• _ .

96.000,00

Agência: 1\.UI1 Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

90.000,00
4 -----------------------------------------------�

quartos; s/negócio, s/visita, s/jantar, cosinha,
etc. terreno 72x33 mts., ótima para veraneio ...

RUA RUI. BARBOSA - 2 quartos, sala' visita, cosi.
nha, etc. . .•...•..•.•..•........•...••.......

SERVIDÃO FRANZONlr� 3 quartoa, sala, varanda,
eosinha, etc., '!erreno 9x63 mts. • .•......•••..

ESTREITO R,� SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi.
sita, s/jànj;ar. cosínha, despensa, etc......•••••

RUA F�ANCISCO rOLENTINO - � quartos, s3121,:
varanda, cosinha, etc. . ....•.........• '.' ..... '

. ;EsTREITO 'RUA TEREZA CRISTINA 7 2 quartos,.
sala, vri1'a�da, cosinha, 'sala'. para negócio .... .. _'

BARREIROS - 3 quartos, s/vistta, s/jantar, cosinha
grande, ·téf.re�o ., .........• , .. � '; ......••.._ 25.00q,00
E outras que por motivo de fôrça ma.ipr lião são anunciadas]

�mas de;tàs' sã� aceita transferência pelos Instit�tos, Montepio
� Caixa Econômica.

----o-

COMPRA DE TERRENOS. ÇASAS,.: CHÁCARAS E ·SITIOS·.
'.
Por motivo de viagem uma

Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos, .ehá. sala de jantar.
�as e sitios. Ver e tratar a Av: Rio

HIPOTECAS

I
Jteeebe1'l108 � 3pliea:meg-·qualquel' imp9rtâneh, e<mr 'garanti'''', }li·

Me�ú.ri:3,.. •

--�

Loté ·de 16x45 mts. (negô-AV. MAURO RAMOS
cio urgente) •..••..............•............

ESTREITO 'R'ÚA 'SANTÁ LUZIÀ _: Esq. com Rua
Slio Peü;ó' � 40x25 rnts. . ......•...•........

COQUEIROS. RUA SÃO CRISTOVAO � 22x556, ttmdo .

amas pequenas casas .

ESTRF.ITO RUA SANTA LUZIA - lote com 10x40
mts. . ...............................•........

lt.\RnEIROS '-,. lote de '12x50 mts. . •.•.........•

--(r--'

CHACARAs E FAZENDA À VENDÁ
Ct\NASVIEHiAS ...:_ com 4.344,'128 m2 e uma ótima

casa residenCial de 2 pavimentos ••.••••••••••

C!PoElRAS - (no principio) - com 98x250 mta.,
casa com _ 4 'quartos, 3 salas, cosinha; banheiro.,
VIIl'andlio, etc. • ...•..•.••••..•.•......•••.••••

TlUNDADE' ..:.... c�rn 73,50x600 mt�. e uma casa com

:; qual·tos, s/juntar, 'copa, -cosinha, banheiro', va.·

randão,' 'etc. . •....••..........••.••.•.... " ..

84,CO DOS UMôES :_ com_' 27x1.5oo rnts. e uma casa' .

residencial •.....•.•••..........••.•.••...•.•

SACO DOS LIMõES - coin'33x500 mts. • ..•..••...

--0--

80.000,00

80.000,00

65.000,00

60.000,00

60.000,00

120.000,00

OLHOS - OUVIDOS - NA�IZ E GARGAI\t"TA

DR. GUFRREI�O DA FONSECA.
, Especialista do Hospital.

,

, Receita de Oculos - Exame de Fun�o de Olbo par.

Ciassifleação da Pressão Arterial.
Moderna Aparelhaa'em. .

CODSult6r1o - Visconde de Our� Preto. 2.

<l5.000,01!

80.000,00

35.000,00

25.000,00
12.000,00 CASA

Vende-se
Vende-ae um Mgóêio de, Ar

mazem de Seeos e M61hado8 bÔ>·

freguezla a dInheiro.

Aluguel com' 'móradia barato.

.

Informaç&& com, AI�i�8 '<

Bar Mira-Mar
".

VENDE-SE à rua . Cris·

,. pIm Mi�a, 61 por prêço �(
- ocasião, uma .residência de

500.000,00 material, com dois quartos,
:' ." I salas de jantar e visita" co·

f pa, cosinha, depósito aos
280.000,00 furidos e terreno. '.

. 'l'rata'r nesta redação, dllo
i4 às 17 horas. Preço do
prédio -:- Cr$ 150.000,00.

CALDEIREIROS
CItAVADOllliS

Preêisa-se no Estaleiro Arataea
100.000,00

tóNICO CAflLAR

'Í!9R·:t-·· ci.;.j N:�jA,

-o[IIR
. '. , ,

'.

IQI1IIIIleDII

COITRI.C'S�l IQUEDA DOS Cl�

BUOS f DEMAIS J
'. .&

AfECCOJS tlO I
.

.
. 1

COURO CABELUDO. 1

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

26.000,00
'.; 18.000,00 Vende-�e

Branco, 61.

ginal, afixado no lugar de
c-qstume'; O' 'Escrivão: Oro
lando Romão de Faria.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·'onbeclda' já' a amplltode' da, .vermlnose 'em ta 6�����:' �::let��e ed"
CQS dias, será convocavários mooiclpios catar�D�Dses "

ra eleger os novos,"

- I"" d '- também cem por cento. Des moléstia que, sem duvida al- Mestre e Grão"MestreEm edicão de I e agos
. 'ta mal que junto, São candidatos u'> 'lt' o

>

êste diário publi- i sa observação infére-se que guma, repres,end. I�.0 ui imo, ". _ 'I .

é de fato alar- deve ser, por to os os meros cos para esses cargOs, o.primeira mao, com a vermmose "

ído
'

I 'd Yl dA"30Ud" etm que a materia : mante nas crianças em ída- possíveis, perseg�l, o, pe das srs, r, mar e lllleida) es aque
,

f rmação 'de escolar. O laboratório, autoridades sanítárías o Corrêa e Manoel Galdin'iern o merece,mo"
País. Vieira, respectivamente,

I)
?t cerca de inqueritos em 55 cujos micl'oscopistas,. em

.

i" II••••••••••••••••••�••�localidades catarinenses a� número de 19, atualmente,

I e
'

cf' de que seja conhecida a estão executando suas tare-
'

D·Izem' t ocoer n 18,verdadeira amplitude da fas com afinco, Ó q, ue é digo ',�' •••", " ,', �....o seguinte
1verminose, atravéz de tra- no de .nota pe a

. Im�rensa: ,

doagríccla :

balho que, de caráter nacío- está Instalado e.m dlverl1�s ;
---c que na construção O lider G�rcinó Silva, qUe

nal vem aqui efetuando a salas, sendo que todos estao suntuoso Palácio da A- comanda (j:l�c) ,a bancada.Divisão ,de Organização Sa- imunizados contra as doen- gronômíca está sobran- minoritária da Câmara Mu.'

, , . do aos montes material nicipal em mate'rl'U d fn itáría do Ministerio da E- ças . transmíssívets. ,

'

, e i.b Ih d á que um engenheiro foi nanças já se manl'f toducação e Saúde, à testa de Esse, tra a o evera s.�1' ,>
" es II

cujo serviço está o conhe- concluído em novembro pIO- comprar" como telhas contra.auxílios li; várijl8 eu.

e São Catetano, que cus- tidades de, caráter soeicido médico-sanitarista dr. xrmo, uma vez que essa, -

,

d tê
..

d lo tando oito mil cruzeiros esportivo. No caso do, au'·x'l.Amilcar Barca Pellon, que quipe e ecrncos se es -

Esse aumento, entre-
,

t E t dos o milhar, sobraram a- lio à L, ig"a Ope rária, en�LJ'a' dlríciu o nosso Departa- cara para ou ros s a , , ., ,

,
WIIJ<tanto, não depende ex- �

't efa nas umas vinte f' contra de fio '

•

mento de Saúde Pública, onde tera a mesma are . p e
,

01
,

a paVIo_clusivamente de uma
f' h id mI'1 Argumentando o seu pEsse trabalho, que está Dessa arma, con .ecI, os , , ,

.
' are..maior area cultiva nem

sendo realizado em colabo- os resultados nas .Iocalida- que o Gover.nador do cer, em declaração de voto,de uma maior distribui-
t Estado oferecendo um em uma das últimas sesso-es'racão com o Departamento des catarinenses, que a es-ção de sementes. Depen- -

â
uue o nroblé d ver jantar .a, um jornalista afirmou, que, a Prefeitu':de Saúde PÚbl, ica do Estado,

I ta�'a qu� o pr.o ema a -,

...de, 'Sim de uma série bas-
dirigido pelo dr" Paulo Ta- mmose e.alalman!e ,e:n Sano, não, teve coragem de não oferece excesso de arre-tante complexa de fato-

C t D de convidar os jornalistas, cadação, ou melhor, .qua n"vares da Cunha Mello, está, ta a arma, a I,VI.S�O. '"res, entre os quais ím-
I '-

S tá nem mesmo o Presiden- corrente exercício, não 8er�com o seu escritório locali- Organização am arra mspõe-se que destaquemos
zado à rua Esteves Junior, I talará po�to,s para, o �om,ba,- te dá Associação Cata mais possivel votar matérill!os seguintes: terras fer-

,

tíf r'inense de Imprensa que dependa de dl'llh.
"

93, sob a direção do dr. AI- -te sistemático e, cren I lCO a O'Ç • '.'

em»,teis, sementes seleciona-
que o Governador, ha- extra-orçamento, porqueuãlJ�:i,.!'::':,:'e::�Z��!O�e';: ve;;'!�:m�.,:e:::d�.O�t:�den- iiõiiítêôiiaõT :::��ued�: a�:I�::;::: há::;'.�::t;;". P"�""conservadas e f a c e i s t do a convite que a O ESTA-

,

C I ção passada mais de conspícuo lider apresentollmeios de transportes, DO dirigiu aquêle técnic�, � embaixador 'a o 3.000 firmas não paga- emenda ao projeto que con,Além disso torna-se reportagem esteve em VISl-

varo impostos, foi solí- cede suplementação a vã,indispensável' escolh e r, ta àquêle escritór!o, afim de Melo Franco citado pela Assembléia' rias verbas orçamentária�para cada região, ° tipo colher;deta:h:.s sobr� o {ue LIMA, 19 (U. P.) _ O a fornecer-lhe a rela- incluindo a importância de-de produção mais ade- se esta, e, e IvamAen e, 01'-
Govêrno de Cuba acaba de ção dessas firmas e que, 50 mil cruzeiros, para fazeI"quada ao solo e ao clima, llando, l'eah?a�e nesse setor
conferir a Grã Cruz da Or- decorridos já nove me. I face às despesas do sr, Pre-para 'que seja maior o rendimento e mais perfeita a qua- de saude pública.
dem Nacional Carlos Manu- ses, ainda não poude feito e srs, Ve,readores com,lidade.

Os serviços estão já adi- el Gespedes ao embaixador provar o que dise; '0 Congresso dos Municípios,Infelizmente, no Brasil, tudo se tem feito de ma-
antados, havendo sido con- do Brasil nesta capital sr, que na Conferência de a se realiz.ar no dia 20 de-neira desordenada, de modo que continuamos a ter as
cluidos os inquérito's hel- Caio de Mello Franco, como Blumenau, um dos cor. Outubro em S. Vicente, Es-maiores possibilidades de riqueza, sem que tenhamos
mintológicos nos municípios uma homenagem pela sua religionários do Gover- tado de São Paulo.eonse�uido ser um povo rico.

, de Blumenau, Indail, Brus- contribuição para as llego- nador, reconvindo sô-
, Não há que criticar aMas êsse estado de cousas não pode continuar,

que, São José, Palhoça, Bi- ciações .que resultaram no bre a anterio:r dedara- dida, mas o demonstrar in-Urge que saiamos da rotina. Urge que encaremos
guaçú, Itajaí, Tijucas e Flo- reatamento das relações di- cão deste, sustentou a coerência daquele lider que'com visão mais prática a realidade' nacional e que, da
riimópo:}is, sendo que a inci- plomáticas entre os gover- desnecessidade de au- afirma, de viva voz e coléri�angustiosa situação onde nos encontramos por nossa pró- dência é a seguinte:' ascads nos do Perú e de Cuba, gra- mental' impostos, uma co até, não poder a PrefeJ�l'ria culpa, saibamos tirar sabias lições para o futuro e
e lombrigóides, cem por cen- ças aos bons ofícios do go- vez que as rendas pú- tura ser sobrecarregada CODtlegar ao Brasil de amanhã, condições de vida mais ame..
to, tricocéfalos e necátor, vêrno do Brasil.' , blicas seriam aumenta- despesa extracorçamentária,na e mais prospera.
•••••••••illI•• II _ �•••r das do suficiente se a por conta de exces'so, quar,-E' 'certo que nem tudo se pode fazer num dia, já

cobrança fôsse feita do não há arrecadação que'que durante tantos lustros pouco ou nada soubemos rea- De J.�ra"
..

, ua-- sem politieagem .. '. possibilite aberturas de eré-fizar, não obstante a boa von'lade sempre demonstrada l''' Y
_ que a acefalia do govêrno ditos suplementares ou es--pelo eminente ,Chefe da Nação, Exmo. Snr. Dr. Getúlio

do Estado, com a ausên. peciais...
,

Vargas.
'

L. E· cia do sr. Governador, Para auxilios a aSSOCI8-Muitos melhoramentos, contudo, são possiveis. oferla, y'ersus nefgla que foi a Pôrto Alegre, ções de classe,de assistêncimEm Caçador; por exemplo, há condições extraordiná-
não sofre ,solução, de

'á )

,

riamente favoráveis para uma grande, útil e oportuna Jaraguã do Sul, 19 (Do trica Floriailópolis-Jaraguá continuidade IContinúa na 3& p g.'

;�!:����E���7i���\�;:�"!i,�;g;:�i�: :�::::::�:::::OC':_::: f�i;��:;f;f�l{;�� 'f��Gfi�nãõ,-Situ�da em local belíssimo, dispõe de área àuperior pIos, condutores de fios da os postes são fornecidos com
Continúa na 6· pág., nova linha 'de energia elé- regularidade, e transporta. Na convenção da U.D.N., recentemente reahza-

dos para os locais.respecti-
d nestâ Capital o 'sr. Wanderley Júnior surpree�-vos, veem-se os encarrega- d:ntemente se r:velou um entusiasta da pacificaçsO'nelo do� das obras impossibilita-
política. Declarou que a representação de Santa �a-dos de guarnecê�los, adatan-
tarina na Câmara Federal, sempre que está em JO--

d te ta
'_

d' , , blocOo-os para a sus n çao os
go .um interêsse do Estado, age como um so ,

fios condutores, devido, as
deixando de fóra o partidarismo. Em nosso nome eI:nã,o fornecimento dê escó-

F t MAmarano dos ex-deputados Tomás on es e ax
,

.,

ras, indispensáveis à estabi.
somos muito agradecidos à elegância desse depol'

lização dos mesmos postes-
menta,dup'los, Sabe-se que o forne-

cimento de escóras (30 me
tros cubieos mensais) cabe
ao sr. Artur Mueller. O fato
vem repercutilldo com geral
desagrado, desde que preju-·
dica o andamento das obras,
que devem estar concluidas
até o mês vindouro, de acôr_
do com a promessa do sr.

Irineu Bornhausen em con
cluir a nova 1inha Florian6_
polis-Jaraguá do Sul em no
vembro pr6ximo. Comenta
se seja intenção do sr. Ar
tur Mueller prejudicar des
ta maneira a promessa go
vernamental, em represália'
à questão da exploração da
r�oteria do Estado, vencida
por firma gaúcha, mas à
qual se candidatou também
o SI'. Artur Mueller como ti
fular de uma firma para ta)
�ini éspeéialmente constitui'
da.

-(1'

Os resultados de um Inquérito

Florianópolis, Sáb�do, 20 de Setembro de 1952

EDl prol do desen
volvímento 'aoricola

o deputado Siqueira Belo pron.unciou
discurso a favor do nosso desenvolvImento

Exmo. Snr. Pesídente,
Nobres srs. Deputados: "

,

Segundo conclusões a que tem -chegado t�dos o� es-

tud.oeoa dos nossos problemas econômicos e fl.nanceIros,
nenhuma solução poderemos esperar para a crise do mo

-

consegú irmos acentuado aumento de promen to, se nao

dução.

Vitimado, na Suiça. um
do induskial Max HeringELUMENAU, 19 (E.) - em sua' hélke o eo� do projeção social, e sobeja

Segundo notícia de, fonte infeliz jovElm,. matando-o I mente conhecidas em nossos
particular, tivemos ciência instantaneamente. meios industriais e comer-
de um fato dolorosíssimo, O Snr. Werner Schelling, ciais.
que cobriu de luto tradicio- que 'contava apenas 26 anos A noticia da infausta
nal família. blumenauense. de idade'; era: filho do casal ocorrencia a todos conster-
Queremos nos referir ao Walter SchêUihg":Lilli He- nou, por isso que o jovem e

lamentável acidente, em' o ring,' �etô, dó conhecido in- simpático blumenauense go
qual perdeu a vida, de ma- dustrial Srir. Max Heril)g e uiva de justo e merecido
neira sobremodo trágica e sobrinho dos Snrs, Victor conceito, pela bondade do
vi.olenta, o jovem blumenau- Hering, Kurt Prayon e Max

f coração
e lhaneza. do seu

ense, Snr. Werner Schelling. Schelling, pessoas de larga, caráter.O triste acontecimento te-
,

ve por palco a cidade de Lu- •••• •••eo .

'!��!�rm:a p�::��o: :CO:��' Jor. José' Yitnrino de· Lilab�,
,

.
_

.

.....
"

.

..�

Em gozo de férias e acom

'l�.anhando pessoas de sua fa
mília que atualmente se en;.

contram na Europa, o Snr.
Werner era hósnec'e ÕaCill()
la cidade, e61ebre pelo seu
enorme lago. E no dia 8 i
do mês, em curso, quandó!
pratica,va o esporte nataç,ão,
eis que de inopino, surge
lhe r�h f"e"t(� vt'l()rí,,���
1.U!cha, a motor, que colhe I

A h�men.,em da .im·prensa d� Capital
Os homens-de-imprensa desta Capital ofe

recerão, às 12 horas de amanhã, no CoqueirO@
Praia Clube, suculenta peixada ao Jornalista
José Vit(}rino de Lima, ora visitando o sul do
Estado a convite do sr. Chefe do Executivo Ca-
tarinense.

Em nome dos confrades barriga-verdes, fa
lará oferecendo a homenagem o jornalista GU8-
t:l'VO N"v,�"". 1-:�o·�-�""�ente da Assochçiio Ca-

Nn Gran
Oriente

tarinense de Impi'ensa.

li: li:

li:

Nesse mesmo discurso, o ilustre parlamentar-
'ód' passagantileza por gentileza - narrou um epls ,10, edo em Barbac·ena, entre os srs. José BonifácIO

,

Bias Fortes,' inimigos figadais. Ao enterro d� u�
. 'correligionário do primeiro deles, compareceu mel

plicávelmente o segundo. Vendo-o chegar, um ze

bonffacista fez a restrição:
, . fi

- Que é que êsse sujeito vem fazer aquI, se
.

?
:
defunto é nosso.

,.'
. "Deve-"Cóntinuando, dIsse Mestre Wanderley." s de'

mos. dar elevaç�o aos .�ossos pr?cess�s POI�:IC� 'de
, forma a que possamos Ir ao enterro aos no"sO
,

funtos e dosAefuntos adversários".
- Destes com maior prazer, naturalmente

aparteou Q dr� Romeu Sebastião Neves.
, , mosA recíproca é também . verdadeira - dm8d r

nós se de acôrdo com os desejos do Prof_ Wan e
, ,

,

sa po-ley, tivessemos ido à convenção inaugurar es

lítica de cortezias fúnebres...
v�

Lá, não f�n:os" todaVIa, po; ,aind� estar e�osé
gOl' a mtranslgencla do correllglOnáno do sr,

-B{:)nifácio-:, o-defunto·não era nosso!!! .

GU�LHER'ME TftJ:
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