
___._E_d_iÇ_'_o_d_e_IiO,_J_e__8_p_8_g_8. F'_IO_l'Í_a._n_óp....,o_li_s,_S_'e_x_ta_,-_fe_it_:·a, 26 de Setembro de 1952 80 CENTAV�__ O Canadá desloca
«8 Rio Grande do Sul se apresta para abar·" FERVEM OS BOATOS ... soa fôrça aérea

rolar todo O Brasl·'· de carnes e C'ereal·s· No novo Mioisterio, a Sra. Alzira - ���·����s2:ficiai��'n���
RIO, 25 (Y. A) - De' re-'

.

,

». VarOdS do' Amaral Pe·lxolo 'teupa- Cg��t:p'�Om(le qa�,eI'O_p'sCOanbJ:a�(tleor,ávdeolapanagio do gaúcho é pro-I' Dêsse modo o carioca te- �-

gresso de-sua viagem dessa duzir muito a preços sem, rá dentro em breve sua des-
.

ri- � a aasta do Tr2b�lbo .•.
tipo Sabres, serão transfe-

capital, o presidente da especulação. I pensa abarrotada".. U d II li ridos da Inglaterra para a

COFAP, sr. Benjamin Ca- RIO, 25 ('v.A.) -.Segundo informações divulgadas Europa centro-ocidental, pa-
'bello, fez as seguintes de- N' ,-

aqui, por uma emissora, ° sr; Getúlio Vargas está, mes- ra melhor atender aos pla-
clarações : «� em selopre oram as mo, disposto a modificar o seu Ministério, chamando pa- nos da NATO.

- "Aproveitando a mi- ' -

d-
.. ra seus auxiliares elementos de sua confiança. Informaram as mesmas

nha presença em Pôrto A-: mais cor 1818)... o assunto, nas rodas polít.ícas da Câmara dos Depu- fontes que ainda esta se-

Iegre as classes produtores! Correspondência d e s t a do Partido, sempre foram tados, à tarde de ontem, ferveu. E ferveu de tal maneira mana 250 aparelhos estarão

'me convidam para discutir, Capital, dietribuída pela recebidas como contribui- que os deputados, que assistiam a uma importante ses- localizados na fronteira

em mesa redonda, os pro- Ag, Mercúrio e publicada ção ao bem estar da coleti- são desviaram a sua atencão para êsses comentários. .. franco-alemã, em vários

blemas económicos nacio- pelo "Jornal de Joinville", vidade e quando foram a- 'Segundo essas mesmas informações, o Ministério se 'gru p o s estratégicamente
nais e estaduais. I

de ante-ôntern, infórrna : tendidas, não o foram em constituirá, entre outros, das seguintes personalidades diatríbuidos.

Foi uma reunião objetiva, 1 FPOLIS., 23 (Ag. Me1'-, virtude de sua procedencia da política nacional: para ° Trabalho, a sra, Alzira do w. _ -.p.w� -."'f<

f.ranca e leal, de acôrdo,! cúrío) - Relativamente a partidária e sim por inter- Amaral Peixoto" espôsa do Governador Amaral Peixoto SUSPEN50
com o espírito daquela gell-1 uma reunião em Palácio, de preta rem justas aspirações e filha do sr. Getúlio Vargas; para a Justiça, o Deputado
te. O Rio Grande do Sul se

.

representantes dos Diretó- de determinados nucleos so- Gustavo Capanema, atua] Iíder da maioria. O Gal. Men- (,A rARDE,.)
apresta para, a part.ir de rios Municipais da União ciais. des de Morais, voltará à Prefeitura do Distrito Federal,

I D .

' CURITIBA, 25 (V.A.) -
janeiro, abarrotar -o Rio de emocrátlca Nacional do Remataram os nossos in- sendo que o sr. Cyríllo Júnior ocupará a liderança da

I
. Por decisão do juiz da 4a.

Janeiro e todo. o Br.asi.l de I
interior do Estado, dura.nte formantes que o Governador Câmara Federal. .

Vara Criminal, foi suspenso
carne e cereais, principal. a qual o Governador Irineu Irineu Bornhausen ccnti- F�s8es os comentários que.v ontem, fizeram roda nos

o vespertino "A Tarde",
mente trigo, feijão e soia, Bornhausen, interpelado pe- nuará a governar o Estado meios pelíttcos da Capital e, hoje, são ainda levados a d. esta capital, dirigido pelo
-eomo vem fazendo com 0<11'- 10$ seus correligionários acima e fóra dos partídos, ocupar a atenção dos políticos. . .

.

l' P'U jorna ista rotásio Carva-.
�oz_ descontentes com alguns au- sineeraments, desejoso de I Por enquanto, apenas os boatos ...

.., lho. O motivo da decisão do

,�i!:��sd���:��u:��ã�r:���.. :!��i�e: �:f��i�:�i�� t:�!;: ��:in��.t��:;1tco� .i,usti.ça e

IIMu"'
..

··I:t·-o·_p··o··d"e···o····d··,:·o·"h",e··I
..

r"·o...... · magistrado foi lima série de
e (a ma is ex- . reportagens divulgadas pelo

.suas culturas em f,rance de- des poltticas, conforme n6- prcsaiva harmon la PO.lític,'a. l'., ,i ;
.

'

,
,_.

,.
.••• f'_

re crido órgão, as quais tí-
selvolvímento,"pois a anima- tícíou uma ag-ellchduformu=.

�
.

•
<

nham como central O

ção é geral e o tipo é ótimo. tiva a nossa reportagem te- '-"���� ..
� Rm,25 (V..:\,.) -:- Depois nova funcionária, senhora Luiz- Zanduntti, !lcusad�,---

89 de trigo o Rio Grande, ve ensejo de ouvir a palavra Abas·teclmeuto
de ter desenvolvido tenaz Neri Miranda.

, eetelíonatârio e corrul

{lo Sul abastecerá os seus de pessoas' influentes 110 campanha contra a Cernis- Esta já havia proclamado '
__

de menores.. -.,.__

moinhos e os dos demais

I
seio do partido e ligadas ao dA gasatlDa são Federal de Abasteci- de público ser a COFAP um -.............P<th-r",.,.............".-............'''''""''

ji�stados, com mais de tre- Chefe do Executivo Catari- li
.

V mento e Preços, a sra, Neri orgão inoperante. De ago;:a ORISODA CIDADK ..

:zentos mil toneladas ,e, no nense, as quais desmenti- RIO, 25 (V. ,A.) - Um Miranda, presidente da As- em diante, porém,' poderia
ano que vem, é de se supôr ram categoricamente tenha porta-voz do Conselho Na- sociação das Donas de Ca- observar pessoalmente a lu

'que a produção atinja a o mesmo declarado que do- cional de Petróleo informou sas, acaba de ser distingui- ta que o govêrno trava pa

mais de quinhentas mil to- ravente sõmente governaria

1
que "os estoques de gasoli- da, pelo S}·. Benjamin Cabel- ra vencer os obstáculos de

.nelad�s comerciais pois, co- c?nfo�m.e d:c�sões dos ref'e- na para� cidade continuam lo, presidente daquele orgão, uma dura e penosa. resis-

mo dIZ o gaúcho. "o trigo ridos Diretórios. a .garantír o abastecimento com sua nomeação para o têncía,

tornou o freio nos dentes", Os nossos informantes durante v-inte e cinco a trln- cargo de assessora do Do-J Respondendo, a senhora

Concluindo comenta o sr. consideram ridicula a 110- ta dias. partarnento Comercial clã 'Nel'i Miranda, antes mes- I
Benjamin . CabelJo: "Você ticia e acentuam que as I' Esta margem vem sendo ,COFAP. mo de iniciar sua colabora

fara uma idéia de como' é relações entre o sovemador considerada por este Con- ,Sua posse, realizada ho- ção, rendeu-se ... e, emen

alentad<>r para um homem Irilleu Bornhausen e os
.

ilelho". je, 'foi solene, com discursos dando a mão, traçou um es

'lue só vê dificuldades, tro- membros dos Diretórios daj
Circularam na manhã de' e elevado nÚlnero de pes" boço da conjuntul'á atual,

peços e escassez, por quase V.D.N. nem sempre foram hoje notícias de que o abas- soas. para dizer que enfrentamos

todos os lugares onde 811- as mais cordiais e cj)nti- tedmento de gasolina 'desta Na sua oração, o sr. Ben- t um período "em qne o gran- que duas malas,

ua, o conforto de sentil' co- nuam a se processar dentro cidade estaria na dependên- jamin Gabel1o, declarou que I de culpad.D não é o homem, primo, se vais a São Vi·

7110 aquela gente está traba- de um alto espfrito de com· cü. da chegada' de seis p€- nem sempre os esforços da mas a falta de harmonia dos cente por cinco' dias,
=1hando com toda a. intensi- preensão civica. As suges· troleir-os nos próximos dez COFAP têm sido c.ompreen· fatores sociais e ec(}uômi- ap�nas?
dade para atender às neces- tões dos Diretórios, por veu- d.ias. Mesmo assim, tal abas- didos por algumas entida- cos, para a correção dos - E' que a mal� é grande

útiades do país e a preços tum levadas a S. Excia. por tedmento iria somente até des, como foi o caso da As- quais estava lutan�o a CO- e maior ainda a baga-
·cada vez menor�s, pois o meio da.Comissão Executivã meados de olltubro. sociação dirigida pela sua FAP". gem que l�vo ..•
... '�'.-..c�(l�) ()._.() ()�)�)._.()._.O'-'(}�).-..c --().-.(�(} ()�).-.').-.().-.().-.<) o�,.-..o��)�O

Não fez muito, pOl" faz ou por nefas, no gozo precipi-

'IP 1'1- M
..

'1- I
. possível centralizar as contingências administrativas da

'iado de considerações feitas por um cidadão que tinha I' \' O Ilca UDIClpa IS a nação não será possível a fecunda�-ão produtiva das fon-

moito de conheci?,entos e pouco de m�lícía, os joma�s' tes de riqu�za. destruir 110S grandes Estados a panach,e'

.,espalharam, em forma de boato, que se la formar no R�o
' de hegemoma, que sob qualquer aspéeto-, e quando me-

de Janeiro

e.
outras Capitais escolas para fuhu'os prefei-I' .

(MANUEl, FERREI{{A DE 'MELO) nos se pensa, tOl"velÍnha repentinamente o rftimo naei!)-

tos municipais..'
'

. ..,. naI. com consequêndas que. se nem sempre são visíveis,
A coisa assim dita, oferei!ia o seu quê de cômico e

la
têm, e infundiria um saligue novolao marasmo ou à nunca são benéficas�

de lírico. E era ineficiente. E' claro, pOrém, que a atoar- dissolução ilão raro existentes nos responsáveis pelos Nem é necessário vir aqúi esclal'Ceel' que cada mu·

�a traduzia o despertar da atenção dos poderes públi. destinos dos municípios, _, arrebanhados quase sempre nicipio é uma realidade a parte, e que num mesmo Es*

--j�os, para aqu.êJe problema, capital, a primeira questão entre os caçadores de emprego da velha p(.llitica do apa- todo há zouas tão distintas, com.�xigência8 tão diver.

administrativa de um país vastíssimo. com uma demo- drinbamento ou entre os interessados da finança _local - sas, que é impos.<;!ivel homogeneizar-lhes as medidas de

f:l:(ltia 'precária; - como já apO.�tavam Euclides da oS "�oronéis" ... , - todos choplns do. conhecimento Go,'êJ.:n.o., ,Bast.Q.d�. o exemplo de vários municípios • de.

.(�illl.ha e Alberto TorreB. Não seria propriamente- a e8OO� alheio. Amazooas e Pará,' com superfície superior a do
-

EstãdO.

la para Prefeitos. o que" aliás, a coletividade está a exi· Ao mesmo tempo, - nada cOmo (} c�ntato das coisas.. do. Ceará.·E cada uma destas zonas é uma realidade, tS

gir'para muitos 'dofi que aí estão. O de que se cogit.ava, para sugerir o entUst;lSmo' por el�! - ,qua�tos rapaz� um probJema,o é uma necessid.ade de cultivo, de explora..

cera;' sem dúvida, creação de 'cent-rós orientados para à que--hoje engavetam'na!i!'lUesas.. da·bur(JCra�.se-us_diplo- �ão, de aproveitamento e de adminjstração cem por cen4

1Idministl'ação fiimicipaJ. Alguma coisa como a instit�i- nlas de profissões liberais, .esmorecidos, 'e' às vezes im- to heterogênia. E só haverá uma unidade administrativa

ção'de cadeiras rumlist.as na_s escolas sup.eriore&, - de possibilitados diante da corrida vert-ig�riósa· da concor· nadona1, só haverá uma destruição completa e pela raiz

medicina, de engenharia, de v�etinária e de agrolloiuia, rência nos' grandes cent,ros, não encontra�'i�m no estu- das veleidades estaduais em face '··do supremo interêsse
- destÚladas ao CUTSO facultativo . dos 'estudantes do do de nossa realidade municipal, nOla vocação e uma e da suprema harmouia da nação, _no dia em que, diant.e

!interior que, de-!>cis do diploma ret()-rnam à vida da pJ'O- carr-eira.' de ;;,eus problemas c de sua 'I-·id.a, o município puder fa-

,.'Vineia. Em ma�ê-da de administração,' pára nos não há co- �aJ: de moda autônomo. 110 meibor sentido dessa palavra.,
Semelhante medida traria um duplO efeito: daria mo o municipalismo. Enqwusto no Brasil 8 Mu}\idpio orientando devidamente os govêrnos; para mais {seU

·Auna 'aplicação prática a milhàres de 'diplomas que não não puder falar mais alto do que a Província,· não será mente solucionar os problemas da colet.h·idade ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

-DR. ANTôNIO nm MUSSI

CirÍJrgia-Clfnica Geral-Puto.

s.ntço. completo " <!.s�1!ialúado dae WENÇAS D.· S.NH(].
• ..Us. ""il) IlllMierno. rnétodo9 de d!aenó.tioo••.nat.t.m.nto.
,nL.P0SCOPIA - HIS'l;E.RO - SALPrNGOORAFIA - ...TABQ..

LlSllO BASAL
i .l''''diot.rapill por onda. carta.-1l1.uocoalaiaç&o aaio. 01\r.

COll.o�i6rlCl: Rna Trll13DO. n. 1, 1" andar � IIdlftc10 40 .oa-

_I ..

8;....rl9l DI., II b 12 1l0r.1 - Dr. aoul.
na. n. �. 18 hora. - OH.•aa.i.·

aeaSdêscia Avenida 'hompowlkt. II.

DR. A. SANTAELA

DR. JOSÉ BAHIA .s. BITTENCOURT
MéDICO

Clúdca Geral - PEDIATRIA
aaa 11 ... Malo, U - It,lj.i

I'OllRlCULTURA - PEDIATRIA .; CLlNICA G.RAL

.

·DR. ANTôNIO MONizDE ARAGAO
CIRURGIA TRIiUIIATOLOGll

_ Ortope&
CClIl.ultórto: Jo60 Pinto. 18.
D., 1. U 17 dilrlament6.

...no. .01 S'bad.,.
•••. : Bor..tuTa lIi.
PoJle • 'lU.

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

DR., ROlJ)ÃO CONSONI
.

Çlrareia Geral'� Alta Cfrareia - Mol�tt.. -ti. 8...01'"
- Clrllrei. doa Ta.orá _

D. ".cu.l�ad. d. Xedi4!ina aa' OniTll'llidad. d. 810 Palllo.
Ib;-AililtaJiw d. CJrul'ria do. Prof...ora. Alípio Corr.ia

N'llto • 8711. "to•.

OJnll1. do ••tomaro, vllicnla • viaa biliar••, lnklthlo. daI.
.... •. crouo, tirotde,. rina. pro8tata, bexi,., 6161'0,'oTinoe • trom-
411.. Varlcoce.l. 'hidl'ocele, vari," • hérnia..

c.ual!.u: Du :J l. 5 }tQraa, rua FaUp. SclImtdt, .1 (ltobrado)..
- Tellfona: 1.6.8.·

.' .

"'!Nada: A�ldã-TrODlPOWakJ. , � :'hl.tou 1..'""

DR. MARIO WENDHAUSEN"
.

Cliií.b mbflca de .dultoa é Cl'hllçU ,

eo'.altéI'JO - Rua JoAo Pi� 10 - Tel. JL 1111.
CO!llllltaa: Du • la e hora•.
1I.eaf"�lIlda: Rua a.te"". Jlilrlol'. 41. TeJ. m.

OLHOS - OUVIDOS .. ..:.. NARIZ I: GARGANTA
DR. GUERREIRO DA FONSECA

.
.speclaliata do HOspital

�E'?elta dp. (}(ol.llo8 - Exame de Fundo d. Olho pataClassifIcação d·a Pressio Arterial. '.,
M<>dern& Apare1bawem. .'

4'\",,,,,,tMrl6 __ o v;Rcollde de Ouro Preto. 2.

DR. JOSÉ 1'AVARES IRACEMA
ESPECIALISTA

MOL&S't'IAS NERVOSAS E MENTAIS. Ci,rNICA GERAI..
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulató

rio de Higiene Mental em Florian6po!i.s. Psiquiátra do Hospital
Colônia Sunta'Ans.

Convulsoterapia pelo eletrochoquo e eardíazol, Insulinoterapia
de Sakel. Malartoterapía. Psieoterap!a .

Consultório Provisoriamente á: Rua General Bittencourt, 86
(esquina de Anita Garibaldi).

Horário: Das 16 às 11,30 horae
Residência: Rua Bocaíuva, 1:39.

..._- _.__...... .

_.
. ......._---.,______.

DR. I. LOBATO FaDO

o ESTADO
ADMINI8TIUC.lO

aMacio e Oficllla., 1 !'Da CoIlHUleI••. &taba, ,�
.

TeL 1m' - ex. P_tal, 119.
.

Dintor: RUBENS A.. RAlIlOS;
Garente: OOllllNGOS F. DlI AQUINO.

&epnl8ntalltel:
Blspresentações A. S._ara. Ltda_

Rua Senador DantaB:.40 - (lO a!ula�.
'rei,: 22-6924 - Rio de Janeir(l.

Reprejol' Ltda.
Rua Felipe de üÍive; ra, n. 2l _. fi· .1I4a....

Tal•• H-D871 - São Paulo.

ASSlNATUJL\S

N. Capital
A.e � ' : _ . . . Cd l'/8.H

I.mutte , .. , , CrI 1l8,%

N·o laterior

A 'Cr$ 201M.
".elth ,. .. . . .. C,.. 119.•'

AnlÍtícJó. mediantea con�rito.
o.. 6ti,inail!-, mesmo não pubhc"GColO.

4...olYldo&.
A direção nio ae respot'slIbiliu

.mitido. IUI. _rti,o. aujJladoa.

--:�

Doeu.!:.. do aparel).o l'es)Jlral6ri.
TU8ERCULOSE

RADiOG.Q;AFIA li RADIO�COPIA DOS PULlIô'"
Clru�i. do Toras

Form.cdo pela Fsculdade Nacional \1e Medicina, Ti.io]oailia. .. _

Tisioeirurgião do Hospital Nerêu Ramo. D Belo SacJln J' .,' de Oj' ir
.

(]urlo de.8apeeialização pela S N. T. &-interno li h-a..l.knw ..
�
• I· $ d�. ..).

_
f ef: �

Cirurgia Qo Prof. Ugo Pi'lheiro Goimat'ie. (Ri,o)•

Conau.ltório·:
.

Rua Fe'lípe Schf.llidt A. '8.
lJlà.riamente, daa ll!> às 18 uora•.

Res.: Rua São �Tor� ri. SOo

DR� JOSÉ ARAUJO

ADVOGADO

Roberto V,{. Schm.idt

Heitor Steiuer

SOLICITADORES

Advogl1cía Comercial, Civil e Trabalhir,��

ESC.RITÓRlO:
Praça 15 de Novembro n , 23 10 andar, sala •

.. EuF!lIallo pela 'F�cflld.de Nacional d••ec!teín. d. Oah.rlli.
•• Il� <1,.. 6ra.Jl).
•Hico j)Qr eoncUrlG da Á.Ii,tlnal. a PI1copatll lo Dt.trito

#oodatai

'lI�int,rDO dI) BOI�!tal Pllqllt'trico •••nfelmlo Jlldlci'rlO 4a r

(;",vIt.. 1 rederal. .1":c-interno d. Santa Cala de lIi.eric61'dÚl do aio •• ' 1&..'Iro-, i

Cllnica Médica' - Doen� Nen-out, ! DR. ALVARO DE CARVALHO
(;elllJaltório: Edlf1cio Àm#.lia Neto - Sala .- f. DoeIl'ÇaS de Criança.-
Iluldêllda: Rua DoealUTa, lU.

i
COll8ultÓt.v: Rua TrajaI!<) a/n, Edit. São Jori"e - l- ·.udll1'.

<Àn.ult&a: Da. 11 1. :t8 hor.... i Sais. H e 16. \

Telefonl: Con.ultório: 1.2118. a.,idbcia: 1.l�811, I Resjd€n�i8: Rua Brigadeiro Silva Pae•.•/n. - '0 aodat. (cll'.
: cara do Espanha). Atende diàriamente da. 14 b•.•m diante.

I. DR:-M� . S. CAVALCANTI
CUnlea exclusivamente de cfiallçall.

I (tna Saldanhft lIfarinlto. 19. - TelefolJe CM.; 714.
!
! ROSARIO

Clínica Médica - Doenças de--crlançu.
(Tratamento de Bronquites ell\ adultos e. c:riançaa).
COD&ultódo:' Vitor Mel.reles, 18 -- l° anG!lr.
H<>,,'rio: Du 10.30 às H.30 e das 2.30 às 8,31> hora.

J.
DR.· ALFREDO CHERI�M

Cura0 Nacional de duenÇ&ll ment.al.
.x-diretor do. Hoapital Colônia Saot'Ana;

Doença. nervosa. ementai•.
Impotêneia Sexual.

Rua Tiradente. D. II.

Ccnsultas das 16 A. i9 nor...

FONIil: M. 798.

-'Re8.: Rua Santo. Saraiva. r>4 - .atr�it(>.

•

ADVOGADO'S
DR. CLARNO G. GALLE11TI

-- AnVOGAnO -

itUJ! V!tOl Melrellea. 6-0. - Fone 1.468. - Fiorian6po}Sa;

llo. Tralaou u. 11, •• :llDdar. a.la B. 1 - Idlflç)a ... ,�
li;lICt, nr. Waldir nu.eh).

T•.I",f",u' - "'.t.

- t

DR. NE\\TON D'AVlLA
Ausente até princípio de Outu·

bro, fazendo curso de aperf�i
çoamento de cirúrgica, no Rio
de J.aneiro•

Navio-motor "Carl Hoepcte"
. RAPIDEZ ...... CONFORTO ;_ SEGURANÇA

-_

Viageru; entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

li1sealas intermediárias em ftajai e Santos•. sendo neste último apenas

parI. o movimento de passagei�os,
PRóXIMAS SArDAS:

IDA VPLTA
de FPOLlB. de ITAJAl do ruo de SANTOS

: 24/8etembro 26/Setembro
SO/Setembro. 2/0utu:bro 7/0utubt'o S/Outubro

12/.0ututrro 14/01..'1:Utro 1.9/(lutubro 2Q/Outubro
24fOutubro 26jOutuhro 31jOtiutbro lO/No�mbro

5!Novemb-ro 7/Novembro' 12/Novembro 13/Novembro
1"l/Novembro 19/Novembl'o· 24/Novembl'o 25/No\"embro
aO/Novembro 2/Dezembro 7jDezembro - 8/Dezembro
12/De--.lembro 14/1!ezembr-o .. 19/Dezembro 20/Dezembro
O hor-átío· de Florian-ópoHa serã às 24 horas das datas, indicadas.

.

Para mais infol'Illações dirij�m·se à

- EMPR2SA NACIONAL �E �AVEGAt;AO HOEPCKE

Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.2l2.

DR, RENATO RAMOS OA SILVA
- ADVOf;ADO -

Jtu Sauto. llQJnont. 12. - Apt.. c,'r,

- ADVOGADO --

'--'._�- .

DR. JOSÉ �EDElROS VIEIRA
- AltVOGADO-

C..lu "ott!$l )ili - ltnjlÚ - Sanh C_.t.tf�

DR, THEODOCIO MIGUEL ATHERlNO

�armadas
de PI-antãO'

13 SábadQ - FatmAei••
Catarinense_ - Rua Tn;3-
no.

14 Domíngto - Farmácib._
Catarinense -- Rua Traja--
no.

.

20 Sáb.ado -- Farmáci.
Notu:rna - -Rua Traj-ano.
21 Domingo � Farm'e�

Noturna - Rua �an.o-.
27 Sábado -- ,F8:rinAd�

Espe'l.·ança - Rua Ctms ...... ·

lbeiro Mafr.·R. ."" "'"

28 DomiufN --:- .Farmáei8><
Esperança. - Rua ,Cous,,"
Ibeiro Mafra. .' i'-'

J
O servi-ço noturn.o �@&

. efetuado pelas Farmâdi&.
Santo Antônio•. Modema Cf

Noturna, s.ituadas .às r�8
i Joã,o Pinto e T",_ian� n. t'l.

M:tS DE SETEMBRo

Sabã·o·

�irgem Es�ecialidade s�9Ã��;ffct4tI da ela. IETZBL INDUSTlIAL--Jolllllle. (marca rellstrida) ; U.Pf'�.< ."r.rl
,.�__"

�_� �._�!�!�_a_�_� , __ro'!_p�:=--=b:..:r-=a:.:.:lI�q�,...:...i�__.s:...:..·i_m_8_--:... _
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Lentes ,Zeiss e Ray-Ban
�i AqMAÇÕEi MOOER�A) PARA CAVALHflROS, SENHORA5 E ARTIGOS FOTOGRAFiCOS

:1 urTIM,�� NOVIDADeS PARA PRESENTES
í� RUA FELIPE SCHMIDT - (EdIfício AlDélia Nelo)
�.r���������..aeaa�����'����'�����������������������'�'������I�!,$S�_�:�4�,��,�Y��������,�'�������...e....__•

ÓTICA •. I

t ODaLO

Constou do expediente de

_.
HOJE NO Agradecimento

. Federal PA,SSADO OS funcionários e técnicos dos Estabelecimentos
José Dâux S. A. Comercial-:e Emprêsa Cinematográfica
Odeon Ltda., abaixo-assinados, vêm tornar público seus

agradecimentos aos dir igentes destas conceituadas fir

mas, pelo gestó altamente significativo que tiveram, logo
após a assinatura do têrrno de acôrdo firmado com os

estudantes de Florianópolis, mantendo nossos atuais or

denados, que haviam sido auméntados em 60% (sessenta
por cento), desde 10 de agôsto último, de scôrdo com o

manifesto publicado na imprensa da capital.
Agradecendo a atitude altruística para com todos

nós empregados, queremos reafirmar publicamente a

nossa irrestrita solidariedade e dedicação aos dirigentes
das firmas acima.

Osmar Silva - Albino Ferrari Júnior -- José .Maios
_:_- Antônio Abreu - Arno Cunha - Franclsco José da
Rosa - Claudionor Souza - Romeu Vieira - Aldo Seu
- Júlio Horário da Gama - Eurico Tolentino de Souza
...;.. José João dos Santos - .João Müller - Célio Jorge
Pereira - Guilherme Silva - Ivo Rodrigues - Almir••
Ramos - Waldemar Alves - Ana Vieira de Araújo' -
Sebastião Amaral -:- Rodolfo Valentim - Quilio SOUZ"
- Isidro Costa - Aloisio Ventura - Volney da Silva
Millis - José Cardoso Martins - Maury Dutra - Car
los -Vieka - Hamilton Adriani -, Francísco Silva -

Trajano Ooulart - Hamilton Ramos - Hélio Luiz -

Marçlll de Jesus -- Gumercindo Gonçalves - Raul Pinho
de Oliveira -- Ondir C. Macuco _: .Iolanda Pereira -

Marco..."t, SUva - Edgar <Sehe'ldt - Érico da Silveira Pe
nha,

26 DE SETEMBRO

Legislativa

:Um ,Acórdão. do .Superier Tribunal
comentários e 'apartes
Para melhor exame da ma- bos os processos, houvesse

tér ia, o deputado Wilmar marcante analogia:
Dias requer que a Mesa se Ginásio São Luiz
dirija ao Supremo com a Foi aprovado, o projeto
possível .urgencia, cópia do de lei que concede o .auxi
referido accrdão. Ho de Cr$ so.coo,,» ao Gi-
São de registrar os apar- náaio São Luiz, de Jaraguá

tes do deputado João José do Sul.
' pes, onde foram surpreendi-

de Souza Cabral, que esta- _..,._.�....,;.,,_....... � dos pelos holandeses;
Também fez parte do ex- beleceu diferença entre os

- em 1.636, Camarão che-

iJcdiente, outra mensagem motivos do acordão, salien- 8 .cooteclDleuto gou ao acampamento do Ge-

'�úvernarnental para abertu- tando que" no caso de Santa
li neral Bagnuolo, em Pôrto-

ra de crédito de mais de um Catarina, a lei fora vetada, do Ola Calvo, com mais 2.500 habi-

mi:hão de cruzeiros destina- isto. é, o Poder Executivo tantes de Pernambuco, que
). 1

às necessidades daquela não aceitaram o domínio es--rlcs � insta ação de servíços não concordára com a inter-
,1 • Corporação, determinou a trangeiro "

ue mecanízação na reparti- ferência tio Poder Legíslatí,
r- 1 aquisição de 2 caminhões +-. em 1.816, um destaca-

-11M nas rendas públicas do vo, enquanto no caso da lei
''''",l'ado. ,,�... 1

-

h
DODGE equipados, 1 bom- mento de partidários de Ar-

>!i_v reuerar, nao ouvera veto.
Falecimento de Ernesto O.. t 1

ba reboque e 500 metros de tigas., foi surpreendido e
1.' _ aI, a vez, a díferenea dos

'
-

Bressan
. mangueira, material com derrotada em Cola, IJOr par-acordãos, embora entre am- AI

Os deputados Coelho de que aque e .Corpo conta ho, .te .da guarnição .da Colon ia.
". Je para melhor poder aten- de Sacramento, comandada
";)Q\iZa e Enorí Teixeira Pin- ,.. S'· I

� ..

to requereram um voto de \t Ida oe'18.
ler éWS incêndios, que têm, pelo Coronel Vasco Antunes

pesar pelo falecimento, em ,
.

sido quase frequêntes, úl- Maciel;
__Pinheiro Preto, distrito de'

,ti�amente" nesta Capital, - em 1.877, chegaram RC

Videira, do sr. Ernesto
ANIVERSÁRIOS em residências e estabeleci- 'Rio de Janeiro, de regresso

Menina Tânia Freitas mentes comerciais. dos Estados Unidos e da Eu,Bressan, cidadão ali muito Festeja, hoje, o seu anl- Assim, com o registo dês- ropa, o Imperador D. Pedro-estímadc pelas suas ativída versário natalício, a galan- se acontecimento, assinalan. II e a Imperatriz D. 'I'here-des em prol do progresso lo- '

te menina Tânia, encanto do do também alguns pontos za Christina :c..I. O requerimento foi a:' lar do dr. Ricarte de Frei- da histo,'ria do Corpo de -- em 1.877, terminou nes-
'!JtO'vado.

(as, advogado em Videira e Bombeiros, com elementos te dia a segunda regência
Ca- I

de sua exma. esposa. que colheu a nossa repor- da Pr incezn Izabel. inicia-
FAZEM ANOS, HOJE: tagem, vimos prestar ho- da em 26 de Marco de 1876'

S' N d S
'

AI
" O Diário -Oficial do Esta-

- ta. eusa os antes menagem aque es que, anô- -- em 1.850, o Duque de
Nunes, filha do s r, João Pe-

,

nimamente, se têm preocu- Caxias foi nomeado Membro
do n. 4.745, de 22 de setem-

d N i d I � 'd bro de 1952, deu publicida-1'0 " unes. I pa ? com a popu açae esta da Comissão encarregada
- Stã. Marília Fernan-' Capítal, atendendo-a, quan- de propor a distribuirão dos

de ao Decreto n. 375, de 8

des, filha do saudoso, con- do o fôgo há a"'�a"..do Oi"
•.

I d'f "t de setembro do corrente
• ...., -r-- os 1C la 18 pe as 1 eren es aT -

d 560
.

:errâneo Orlando Fernau- lares e caeas comerciais. .

d ano, apl'ovan o o pecu-
.

mal'! e setvlços seguIl o suas, I' -

1 - d '1'mUlto oes. CHURRASCO 'mas habilitacÕ€s; ,lO: no va o,' e n.ove mi e res os professores, e os ex-

hem o problema e concluiu _ Sra. Marta Mussi, es- Há dias, êste J"orna1, em _ 1 c.19·
-

n FI
. o' qU1I1l:entos cruzen'os .. .. professores federais, êSta-

... em .- ,e•.1 Orlano-
'c ,-' 9 �OO ) d' B' 'f'apresentando uma indicação ,osa do sr. lVIussi Dib MliS- suêlto que publicou, focali. polis, Santn Catarina, pelas \. r,!? .0 ,00" a em 1- duais, municipais e parti-

com o fim de ser dito me- 'ii, comerciante na Laguna. zmI o fato de hoje. lembran. 8,30 boras, em Rua residên-
cenCIa dos Professores de culares, sendo a contribui-

]i:loram�nto ;tornado realida- _ Sr. Antônio Bitten� 'do ao comét'cio a oportuni- cia, a Rua Gei:eral Bitten- :3à�ta Catarina. ção mensal dos associados

de o quanto nntes. �ourt, eorretor da E. A.' V. dade de homenagear aquê- �ourt n. �8, fa!eçeu o Ma- pecúlio em referêl1cia 1 de, apenas, três cruzeiros ..

Em aparte, o dep. Ylmal' Catarinense. les, que integram o Corpo jo}" Valeriano Gomes de
foi pago aos herdeiros da t (Cr$ 3,0-0). '

Corrêa'. concorda �om o au- _ Sr. Manuel ,FelTeira lje Bombeiros; proporciona0- 'Meirele8, Vetenlno da Guer- professora municipal Hilda

I
E' s,uperior a 7.801 o qua-

toe sôbre a neeessidade, de 1f! Souza, comerciário. do.lhes meios com que fes- ra do Paraguai,. que osten- ,d,3 Silva Corr�a��joalecida adro de,aSSociá,d<lS,dal-Beile-';ser criado o Pronto Socorro, PELOS CLUBES' tejar. condígtiamente. a, da- cava as condecorações de ?2 ue julho de 1952. fícência dos Profes;;ores de

�'las eh q e o 'S"Ullt e" - �

dR' h Com êste, atingeln ,. q'ua- !:::al1ta Cat'ali·na,. '_.
.

�, a a u a "". o '�oroaçao a alll a da Prl- ta, grata e expressiva. 'E, Cavaleiro da ordem' d.a Ri.
"" - -

da cOIl'lpetencia do Muuicí- mSyefa" no "6 de Janeiro" hd d-esiderato foi consegui. ,a, -da Guerra e das Bata
'pio' e não do Estado.

'

O simpátieo Clube Re- do, l!avendo o consóci() 10- lhas de Riachuelo e Tuiuti,
A Indicação em apreço �reativo "6 de Janeiro" do cal. auxiliado 09 ho�eus-do- em as quais tomara parte

foi encaminhada ao exame Q t't b" hã' f" h
• l' NDS reIo, a rIra, aman ", as ogo, c-omo recon eClmento ,'la lente. Jas-cera em 1829;

das ComisB�s. �2 horas, os seus salóes pa· prollorcionnndo-lhes u'a fes- - em 1.943, nas costa.s

Nova juriSprudencia do Su- �a a festa de coroação da, lividllde alegre e ft))iz. de Alagoas. foi afundado o NEW YORK, 25 CU. P.) - melhos, de modo enérgico e

premo R:iin�a da P:'imave��, se1; l\S8in�" com.
emorsndo o

I �avio rner��mte brasileh'o O sr. De::m Achesou, em en- inCisivo, por falarem em de�

O deputado WilInal' Dias, lhorlIlha Rosmha FlOrel1Za- ! aconLecmtento." o Corpo ,de ."'Ita.pagé", por submarinos trevlsta aos jornais, desa- moeraeia e paz com os
, es

ireferindo-se a um voto COll- no, recentemente e1eita em Romb-eiros ,realizará. a o do "eixo"; .

,

fiou à Rússia a pôr um fim tusos objetivos de ocultar as

jT,ratulatório 'requerido na Jlf:ito renhido. : m�io dia de hoje, na locali.1 - em 1.944, a nossa glo· ao terror implantado na A-, ações diárias diametralmen
'CÉlmara' Feder:al, a resl;eito R�ina grande ,entusiasmo' dade Pantanal, uma

Churo,
dosa Força Expedicionária len�anha Oriental•.de sorte te opostas, pois na pr6pria

:de daeisão do Supremo, te- 'ara a festa. que reunirá, na rascada, à qnsl, convidàdo, Bl-asileil'R c()nquistoll as fosse p03sivel realizar el('i� Rússia e s.cus satélites im.
sõeu considerações em tôrno :lOite de amanhã, as mais O ESTADO comparecerá, palmas da vitória em Monte ções livres para unificação pera a ditadura, a violência
da. referida decisão por es- �xpr€s�ivf1s, personalidades aíravéz de um dos seus re, Pranot na Itália. I política do POYO alemão. e a liberdade é "apenas um

posar ponto de \'ista comploe- 1a SOCIedade l�al. datores. André--1VHo Tadasco Cen8urou ainda. os ver- mito.

-'b,mente contrário ao profe
Tido no caso da Lei 22.

, Pelo novo acordão, o Su-

'i}remo julgou constitucional
,;n_ competencia do Legislati-
vo; de ampliar iniciativa" do
Poder Executivo, quando, no

--, 'taso da Lei n. 22, a senten
ça ,fôl'& contra essa consti
tucionalidade.

O orador acha. interessan
te essa nova jurispri.!dência,
porque viria devolver à:
Assembléias Legishülvag

•. -eompr.tencía (1l1(� "ntes Ih,·
'b:1\7Ía sido reti!"[:d�.'

'

provoca
Comarca de Videira - em 1.633, morreram

combatendo, por não admi
tirem a rendição; o Sargen
to-mór Rui Calaza Borges,
de milicías, e mais cinco ho
mens recolhidos a uma" ca-

,1)ntem, mensagem governa

-mental sôbre a criação da
':-Go!i1arca de Vi.deira-Piratu
ha, grande aspiração do po-
--V(' daquelas duas comunas.

Mecanização dos Serviços
de Renda

sa abandonada em Guarara-

$iI � e•••Iii.IM � ..

ilP'ronto Socorro para a

pital
O deputado Enedino Ri-

beiro ocupou ontem a tríbu
:na. para comentar a absolu
ta necessidade que tem Flo-
1!"ian6polis de possuir 1.lm
�Pronto Socorro.

O ol'adol" situou

Beneficência dos Professo"
res de Santa Catarina

'

PAGAMENTO DO 1)60 PE
CúLIO

trocentos trinta e quatro mil
e quatrocentos cruzeiros ..

(Cr$ 434.400,00) os peculias
pagos pela Beneficência dos
Professores de Santa Cata-
riria.
Podem ser associadas da

Beneficência dos Professo-

.......................a•••••••••••••••••••
,

,

Desafio às surradas teclas

��AVENTURAS:
------------------------------------------------------

DO :ZE-MUTRETA��. • •
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AVAS X .Avt.A,aAMOS
Com a partida. entre o novo líder e o "lanterninha" prosse
guirá no próximo domingo o Campéonato d� __���'ission_��_s.".�_'�_._w.�-",_-,-_·,,·_-••_-."""_'�...,._-.,.·....w.............�.,. .........<fII...................-.........,..._, ...- ..._...-.-.............,..t-........,...........J"..-w'..........,..P. __ .... -����-w-.�....-',,� • - -�

"0 Estado Esportivo"
·N"�u71D�e�ros �o Cam�·eona-t-o�a···�e2·;-O�I�V�I:s�.·a:o�u _ U de esgrima do Doze , 'foi esgr-ima de que se tem no-

• f'ragorosamente batida, no ticia tenha existido neste
..

I último campeonato estadual, Estado.

T
pelo do Lira. . ! Sob, a direção do tenente

Líder o. Hercílíe Luz e vice-líderes 'Culegial e reze de Falam que a causa dessa -; Rui que-era ao mesmo tempo-
derota foi a defecção do ca-' o professor e tinha como au-

Ma'l"O. At'nda "'om a- «lantern '2») {lO Flamenge. dele Julio Dutra que co10-' xiliar o então sargento Vai-
" tI J •

COl! a equipe em choque e demiro Simões de Almeida,
ainda arrastou os colegas, nessa escola receberam eu-

Teve andamento, sábado rias, 1 derrota, 2 empates, do, do Postal; Nilton, do Vasado 15 vezes - P até, Milton e Capela. 1 sinamentos de esgrima (I

e domingo último; o Campeo- '-2 pontos ganhos, 4 pontos Hercílio Luz. ,do Hercílío Luz Cheg�U�8e até fi supor que I sr:
Leonel P�i:'ein: (N�lito),nato 'da Segunda 'Divisão perdidos, 21 golos a favor e 50 lugar - Com 2 tentos Vasado 13 vezes - Cola- o I?oze 11'1a. d�s�parecer dos I Dr. Fernandino �aldelra ��(Amadores),. 11 contra. Saldo: 10 golos. - Brito e Sombra, do Fla- ço, do Colegial me�o8 esgt-irrrist.ieos, o q�e I An�lrada, srs . Milton Fetti

Quatro bons .encontros fo- 30 lugar ;--- Iris, com 3 mengo : Olívio, do Bangú : I Vasado 12 vezes - Vil- sena uma perda lamentá- e Carlos Lautert, Dr. Alt .. -
r-am presenciados pelo nos- jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, Valdir, Durval, Valmor, Aço' son, do Postal vel, mas o ten-ente Gomes e: miro Dias e mais tarde ú

,';0 público _que vem acornpa- O empate, 8 pontos ganhos, e Nelson, do Hercílio Luz; I Vasados 11 vezes -Cif- o .cadete Paulo Ca�-doso já I SI·. Silvio Silva,. tO?OS com
-nhando com grande interês- 8 pontos perdidos, 19 golos Círóca, do Post:l; Lico, 'I'ei- i maca, do. Treze e Rubinho, af írrnaram categoricamente I ponentes da prrmeira htr-
s e o desenrolai- do mogníf'i- a favor e 24 contra. Deficit : ve, Moreto, Roaínha, Prata e 'do Améríca. que aguentarão a equipe do I ma.co certame promovido' pelo 5 golos. Calimérico, do Iris; Cuca e Vasados 10 vezes - Ail- Dou" pela qual o tenente

I
Na turma feminina, vê:-�!Z

Departamento de Futebol 80 lugar - Postal Tele- Aníbal, do Colegial; Damia- ton e Valdir, do Barigú Gomes é o maior responsá- nos registos da época, srtas :
Amador da F.C.F. qráfico, com g jogos, 4 vitó ni, do América; Amauri e

I
Vasado 7 vezes - Benito, vel. Gelta Simas, Zita Lara Ri-

Como fazemos todas as rias, O empate, 8, pontos ga- Hélio lI, do Treze de Maio. do Postal NO BOLÃO: Serratine foi bas, Ezaumar Jorge, Elmo ..

semanas, após a realízação nhos, 8 pontos perdidos, 15 60 lugar - Com 1 tento Vasados 6 vezes - Valter, escolhido para 'Diretor de SR Jorge, Geni Silva, Silvia
de cada rodada, damos a golos a favor e 19 contra. Mackowieski, Botelho, I do Bangú e Osni, do F'la- Bolão da AA. BV. Carneiro da Cunha, Edi
seguir o movimento geral Deficit: 4 golos. Hélio I e Natalino, do 'I're- mengo. "

,

Ao que se sabe a Direto- Remigio e sn ra, Edíth Rief-
do Campeonato.. 40 lugar - América, com ze; Nóca e Lua, do Amérí- Vasados 5 vezes - Olívio, I

ria está se movimentando senthal.
Partidas realizadas 8 jogos 2 vitórias, 5. derrol ca : Paulinho, Felinto e Li- do Bangú e Ico, do Flamen- no sentido de financiar o Ao que consta, na data

I RODADA - Postal Te- tas, 1 empate, 5 pontos ga- lico, do Colegial: Tele e Re- go _
té�mino da cancha daquela i

natalícia da extreía da es-

h'gráfico 2 x Flamengo O, nhos, 11 .pontps perdidos, 13 nê" d� lri,,;, Namy, IVànir,_ Vasados 4 vezes -

lVIazo-1 e11"tid�de, ficando a,�slm os ..

t-g,rima .em Sa�h: �"taril1_:,'1"Hercílio Luz 4 x 'I'rese de golos a favor e 11 contra. Adércio, Santana, Delamar, la e Amadeu, do Flamengo; bolonístas do Bar-r iga Ver- os ant igoa discipnlos vao,

NIuio 2, Bangú 2 x Ir is ° e Saldo : 2 gelos. �aldir e Bic�, d? Postal; .Zi- Vasado 3 vezes .: Agapi- (�-e, com sua b.a�e. fir:nadu_ e I Pl;or_:nover, a título de recor

América 2 x Colegial 2. 50 lugar - Bangú, com z inho, Maurinki, Melo e to, do Flamengo
o ! libertos da difícil sItuaçao! dação, Uma festa da sauda-

II RODADA __,. Hercílio 8 jogos, 2 vitórias, 6 delTo- iram, do Bangú; Zico, Ha- Vasados 2 vezes - BÍclJ- de treinar em canchas a- i de dedicada aos 'mestres, na
Luz 3 x Postal Telegl-áfico tas, O empate, 4 pontos ga- milton, Santiago, Beto e Pi- do, do Bangú e Tíco, do Ilheias na dependência. de I qual l'ellnir:-se-ão os pd-
2, Treze de Maio 4 x Fla-, nhos, 12 pontos perdidos,

111
tola, do Flamengo. 'Flamengo. I favores de outros elubes. 1 meiros componentes da es-

mengo 1, Colegial 4 x Iris golos a favor e 33 contra. Negativos - Lili, do Iris, Os apitadores
'

_ ,ANIVERSARIO: No dia í gl'ima civil em Santa Cata-
I e Bangú 1 x América O. Deficit: 22 golos.

'

a favor do Treze de Maio 3 vezes - Mário Abreu, 127 de setembro de 1939, nos, rina.
III RODADA � Flamen- 60 ln�ar - F_�a:n:-ngo, e Delcir" �o Bangú, a favor Valden:ar_Ta�'aJ:es, ;J?sé Sil-l salões do mitigo clube .Fra- i

e

yerdade? Bolão de 00-

150 2 x Bangú 1, l1'i8 5 x com 8 Jogos, 1 .vItorla, 7 do HerclllO LU1;\ va, An 'S11velra, ,Tulw Ca-
i �elanza, na. ruao Tra.)�n?" SalO? Aguarde:nos.Postal 4, Treze de Maio 1 df:'rrotas, O empaLe, 2 pontos Os arqueiros margo e Valdir Mafra. I Junto a escadarIa, teve ml- FaIxa Branca

x América O e HCl'eilio Luz ganhos, 14 pontos perdidos, Vasado 24 vezes - Tér- 2' vezes - Jqão S. Silva,! "

- ,.

C
.

f 7 ;VC����D:� _ Colegial �;f����:\�a�0;�0:.24 contra. cio, do lris ��!::co Devólio e João An-
i FederaçauAtletlca atarloense

3 x: Flamengo O, Postal Te- Os artilheiros 1 vez - Armando, Mar-l '

Resolucães: Basquetebol'.- ROCKY l\H,ij,CIA�O, O -

l.,gráfico 1 x América O, lo lugar - Com 6 tentos
NOYO CAMPEAO MlJN- tins, Morncí Gomes, Getal-I Campeonatos Estaduais 21,OOhs. 30 jogo: -Campeão

Eercilio Luz 8 x Bangú 2 e - Cabelo e Guedes, do Tre-
DIAL DE TODOS 08 PE-

do Oliveira, Manoel Tom'i- de Basquetebol e, Vol�ibol LAB,x Campeão CapitalTreze de Maio 3 li lris 2.' ::,e; Nado e Barata, do Cole-
80S nlIo, Acal'í Margarida, LÚ-I masculino e Feminino Dia 5 _ às lo.;QO, hs. _V RODADA;;_ Iris 2 x gial; Diogo, Odilon e Basi- cio Carvalho, Lebetinha e '

Local: Florianópolis ,Lance Livre-C'i4rit>€onatoFlamengo 1, Treze 2 x Pos- nhos, do Hercílio Luz. Rbcky Mutciarlo, de 28 Anselmo Furial'iett{). ' I natas:' 4 e 5 de Outubl'd" Il1dividual e :P01' "'l�quipetal 1, Hel'cílio Luz 2 x Amé- 20 lugar - Com 5 tentos an03, ítalo-americano,. tor-
'

,e "

t de 1952 . Voleibol-Feminino-
I'ica O e Colegial 10 x Ban- - Mauriti do-Iris; nou-se, campeão mundial de w......--..w_..,.........�

Aprovar: Programa e Ta- às 14,OOhs. 10 jogo - Ven-
g(l 1. 30, lugar -:- Com 4 te:r:tos box de todos 08 pesos ao BELA VITóRIA DO }�LA. belas dos Campéonatos_ cedor do 10 x Vencedor do
VI RODADA - rfreze 1 -: Zo e Sabm�, do C01egIal; derortar por noeaute no l:}o MENGO, DE CAPOEIRAS Di� 4 - às 13,30hs. 20

x Colegial 1, América 6 x Tlto, do Ban�u. round o detentor do titulo Instalação do Congresso de 15,DOha. _:_ 20 j()go Vett-
Iris 1, Postal 2 x Bangú 1 40 lugar - Com 3 tentos Jertley Joe Wa1cott, de 38 Na tarde de domingo, em Desportos Amadores cedor do 10 x Vencedor dG
e Hercílio Luz 5 x Flamen- - Jacó, , Dedéco e Odilon, anos, wl'ça-feira, á n-oite, pe partida amistosa; mediram Local: Estádio, Santa Ca- 20
go 3.
'.

do América; Santiago, do rante uma multidão de 50 forças no gramado do Cam- tarina Basqll-etebo'lVII RODADA - Colegial Colegial; Alcino e Fernan- mil pessôas, sendo o eomba- pinas F_ C., o· Flamengo E. 14,44 hs. - lJesfile de tQ- 16,OOhs. - 30 jogo: Ven.- .

7 lt Post�·l 0, Iria 3 x Her- te efetuado em Filadelfia. C. e a Associação Atléticá das as Associações partid- cedor do 10 x Vencedor dI.)
cílio Luz 1, Treze (.\ x Bau- Marciano já realizou, com Fl'ávio Ferrari. pantea partindo do Largo do 20
t;ú O e América 4 x Flamen-

TREINAM ROlE FIGUEI- a luta q�e o elevou �io cetro O jogo qye decorreu sem

I Fagundes.
'

NOTA: Devido ao número
go 1.

REN8E E PAULA RAMOS máximo, 39 combates, ven- indientes, revelou. igualdade I' l4,30hs .. - Abertura d.os de concorrentes, o sist.ema
VIII RODADA - Colegial cendo todos, sendo (lue 34 de r�ursos téenlcoa, tanto Campeonatos dos S. Excla. de competição foi modifiea-·

2 x Amériea 1, Iris 5 x Ban- Está marcado para a t�r- por noc,aute. assim que foi até o minuto o Sr. Governador do Estad� do pal'a o de Eliminatória
gú 3, Postal 3 x Flamengo de de hoje, no-está:dio da Entre Oi! que tombaram final com o empate de um a Voleiool- Feminino Simples.'I e Hercílio Luz 2 x Treze F. C. F., sob as ordens' ão, :di'ante ,'dOB punhos do novo um. 15,OOn8. - 10 jogo Cam- 20,OOhs. - Entrega de
de Maio 2. coach Dantas um rigoroso 'rei ,d� 'ring figura Joe Louis M�s eis -que acontece o peão LID x Campeão LAi'1C Prêmios e Encer�'"Ilento doClassificação ensaio dos alvi-negrQs, co- qu� por 12 anos foi detentor incrivel. Faltando precisa-, Vuleibol-Masculino Congresso.

10 .1ugaT - HCl'cílio Luz, mo preparativos para o com· da 'có"t'oa. mente meio minuto para te!'- 15,30 hs_ - 20 jogo -

t Alterar, o Artigo 50 €13
com 8 jogos; 6 vitóTias, 1 bate que sustentarão no dia O nome verdadeiro de Ro- rÍ1in�l" o .logo o Flamengo Campeão LID x Campeão Regulamento dos Campeona-rlBl'ota, 1 empate, 13 pontos 12 de 'outubro frente ao eky é no�c� Franeeileo Mar- num- lance, feliz, copsegu€ LA$

I
tos que passou a. ter a se-

ttanhos, 3 pontos perdidos, Paula Ramos. chegiano e nasceu em, Bra- modificar a contagem :l seu' Ba."'quetebol "guinte relação: "Pam (t
32 golos a favor e 15 con- A' noite treinarão os pau- ckton (Massa.chus�;ets, sén- favor, term.inand9 a partida 16,00h8. ,_ 30 jogo-- Cam- Campeonato de Basquete.tra. Saldo: 17 golos. laÍlios sob ,as ordens do téc- do filho de pais italianos, ('om sua vitória, pela conta- �ão LID x Campeão LANC

I
poderão ser inscrit.os 12 jo,..20 lugar - Colegial, com nico ,Francisco Carioni. Um detalhe importante. g:cm d� dois a um. Voleibol-Feminino gadoi'es por Assoeiação"_8 jogos, fi vitórias, 1 derro- Esp€r� o trico1or êxito Wldcott estava vencendo por Na preliminar, entre os 19,OOhs_ - lo j()g'o _ Florianópolis, 17 de Se-

ta, 2 empates, 12 pontos ga- completo no exercício desta pontos, o que quer dize�' que segundos quadt·os dos nies; Camr-.-eão Capital x Campeão I tembro d_� �952.:Uho!!, 4 pontDs perdidos, 30 noit'e, afim dn conseguI',· a R 1,. 'r ,. C 1 b h t LAR ( ,

) N ""nt.J_ An- '-' •• .OC.,,)" 80 pOüel'1a ven ·er a mos c u ('$, • ouve empa 'e
'

" lua. !VJO c J o o..n:
-

J:"olos e favor

e,
13

contra'l
desejada l'ehabilitação no luta mediante o knock-out. de um a um.

'.., Volp.ibol-Ma.seuHno

II
drade - Sccrem.l'io

SaldQ: 17 gol{ls" . próximo domingo quando o lo round Rocky beijou O Flamengo E. C. entrou 2fJ,OOhs.. 20 jOgo _ Cam- (aa.) Paulo M<2ndon�a20 lugar -- Treze de terá pela fl'enteo "Leã,o-{)s f}ela la vez a-leua--em'-toàa -em-eampo-uss'Ím cunstitui- pe.i.o'Capital x 'Campeão' -Prl',.ec;-.Oonns.-T-é::n-ieo--_
-- .--

Mai.o) com 8 .io"'Qs. 5 vit6. III-lU". .

'e tl"_ 'a >A • 11''1''\ ..�.._ ( )�, C�..r".'-- to - a I'luü Ca1'ieuoa. , \ A)n tlIm nn,) püg" 'H.!. � �i,tO. _.a ....
,
v�,l1mr 'uoaJIA
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.., 118'1'ADO Florianópolis) Sexta-feira, 26 de Setembro de 1952

.,

!�t.-c)�()�i Arroz por�lr.IJ.Barros, t.1 automóveis
� ADVOGADO I�. RIO, 24 (v. A.) - "A
'! Gazeta" de São Paulo, ( em

;,i C. Postal t15 i reportagem enviada pela sua

f!_..
-

. 'sucursal de Santos, comen-

,li L I ."8 S C i ta o embarque de trinta mil

.�
"

lI.ti ...

.', • ! e duzentas e cinquenta. sa-

I! '" cas de meio arroz para o es

'.<Jo(�>...-.<�(� -trangeiro, num total de um

__
milhão. oit�c{lntos e qua�or-Ize mil e oltocentos e,vin te

quilos, num momento vendi

do a preço tão alto no rner-

, cado interno,"

N G L E S A Diz aquele vespertino ma-

A nifestando sua estranheza

'Ii) ;I'�'i' III] an��:rif����_se que não se-

"lI ii ii I" A . A 'p ( R lT I V A I
trata de me.io arroz.

.

1� U 11 � Mas de aímples quirera,
elevando-se o �lol' da tran- .

P-arttcípac'ao
.

Ao',lado da Siderurgia uma': sação a quatro milhões e CAI
,quinhentos e trinta e três CLODORlCO NEVES

PI-IJOiIO
TEIXEIRA DA ROSA Indusfria de EII'xolre�, 'mil e trinta e cinco cruzei- ZANI e' ANGEUNA FILO· JÚNfo"R e OJ::,GA I,UZ

, nro, (8, .1. r.i --:- Rela� I
do Estado de �anta Catarí-

I· I
"

.� I
ros e dez c.ent<l\'os., MENO PIZANI

, ,
ROSA tando a sua tese que vai na, nas proximidades de zo-��-,o. 8'· a v' .,. r a... N<l guia de exportação, .

o -. ,servir de anteprojeto para na de carvão, poderá dar lu-
_ segundo se soube, menciona- Têm o prazer de comunícar Q contrato ele casamento I a. construção de duas usi- gar para uma grande pra-

do' Rubi Bíguâ e Doqui- se que, essa importância es� de seus fiiho-s I nas aiderúrgicas, a de Vitô- dução de enxofre, levando-
�h�: Njlton, Itamar e Qui�!�á vinCu]�d��'la�a �feit,o t: REINALDA e H:É:lJO �

ria e a de L?guna,-o coro- se em conta que o carvão

cIo; 'Lauro, João Sombra, 11;nportaçao. e �u omove S
_ nel Iberê de Matos. ontem. nacional é bastante pirítosc,

Malagoli e João II. (e �:>.ssageiros.·.,
'

Em 22 de setembro de 1952 perante à Comissão Na.Sio- õ que poderá dar margem
ti quadro da. A: A. Flávio

. Dlan�c de tal círcunstân- Rua Dom Jaime Câmara, 5-1 Rua De-odol'o, 33 nal reunida no Senado, teve a uni aproveitamento racio-

F.A'�,Tli,ra:Cr:rl.�ia' oe 'es,ea�ulohslt,.•�� "1'0- �.'la�;n����a�:��a��.eq�lael:aups:o� 1
.....

_-P
......,;.........

al'Y'-rWt-."�1"C.._l:·p
.........· ....

a--
...

-ça-,o
......"....-.- oportunidade de e11carecer naI -das piritas. Como se sa,...

.. '" "" • .�'" - '" a urg�ncia da ampliação do be, a pÍ_rita. nada maia é do
.�i

o

Ajo e Aribaldo; ildura, duto. -
-

I
nosso parque siderúrgico, que O sulfureto de ferro, a-

Mandico, Mafio, Valmor e,· Não s.e tdrata_ndo, de n�eio N��ld;3 í:)ia� Pimpão e M�lria LYDia CU"e0 Pimpão levando-se em considf:ração chando-se o sufur, (enxo-
�

.

t arroz mas e illmpies qUITe- � ." -'. &..

_

'" _. , .

VadeC'{} + t P -' d 1 � que I) Brasil, sendo uma daa fre), contido ,no material� .

, ra redundirá isso num de- par .H;zpam a seus parcn ,e,., e essoa" e suas re açoes,
Os golos do Flamengo fo-' ". I .,'., t ,r: >l (1 S" d "S· S b· t··" d maiores reservas de ferro' mineralizado. Vrge, polt8Jl ..

.

• .' !'.! sastre para nos VIsto nao
() TH1SClm€-n ·0, na �Ja�a Cle au e ao � e as JaO, e ,

!'am c(}nqUlsfudoa por "oru-
. ,

CO" -' e ita 'BERENICE ,'. ')3 no mundo, f.igura, ainda, do, ampliar o'nosao parque
.

. corresponde1' a mercador:a ,·Ue. pnmog n. .

" ma ..,.
.

'lb-l"a (2). Pela A.A. FláVIO, ): ..

'

--"-- como um dos países mais siderúrgico.'
�Mandico. fi exportai' a sua quallflCa- atrasados na produção do -----__...... _

Grande assistencia apre- çáo. aço, pois a Itália, que não'
F

.

o(!1f)U Qjogo, que ngradou de E' esquisito porque expol'- possuí carvão nem ferro, 'se -'IQ�.I•• em ter.!
,-eomeço 'ao fim pelo espíri� tamos um produto alimen- coloca numa posicão nitida- '''O'''A 11...,.."••••

. to eSDortivoo revelado' por tício para receber, em com- • mente s�peri()l' à "nossa' na'
"

8,,: ;"IJI��"'"
'todos- 03 co�batentes. p-ensação, automóveis de, matéria. Declarou que' a

-

'"
'

. (s�n�tâ)�:,
.

,

Com essa vitória, o Fla- passeio, que não cOl1stit1�-, Cdm �$he va.ló.. \/'5.
fundaç.ão de usinas siqerúr-

'

(',m artigos de primeira 11e- 6!'..jl';;'um"e�tjl.q\Je •

.,._-.,.. �_

�engo de Capoeiras, cor·
c€ssidade".

" IhHeI?de��P'ócóm- lPcas não constituia gran�
'respondeu aos esforços de pens6.dol' des dificuldades, nem eXj"----�-...__.-- e '

''Sua. Diretoria e por7 �sse,

Vende-se "'���- � Il:v",,�p$"i>S�tt. ";:5id�,,- gi3m muito esfôr:C;o, . pOli!
mot�vo tem sido muito t!UlU- I',' ,

llld" eià.{jmh�,\!;l�'J/;-jpl'as��e; me�hol' do que suas pala,-
'J)riment'ndo () respectivo pre- li! umBEÚS$:tMO eOFI?Ede 14CO eí-r.'OMADO. vras falava a magnífiéa re-

,.;idente, sr. João· N!1v�gan- VENDE--SE um wn'eno 11" n..__ I Nf'I"..... alização de Volta Redonda,

'G. !t.

-NCO' AGrf''URCUY',SCj'jO.,Oie°L")A"U
.

1 te Piro, proprietário dn fá� na Ruá GermanO' Wendhau:-

�
'l. qual prestou a sua cola-

.

bri.ca de Café MIlVII, ef't,ahe- &eu. medindo 12x26. boração decidida. Salientou
l"��cid.a na,quela loca-lid/1.de. T\"atar na Rua Vítor Mei. I I�___: 1'1..0l=!IANÓ� t7��;,;! CATMINA _ ",V" que a instalaçãO' da usina
.- ,(tA., lHer.cú.do). rel1-e-s -2"8 da.s -14 às lG",%hs. 'i rra d{!;�::1e de L:rgU!13., -no sul

Fi'r.as amertcaaas desejam
importar do Braaíl

NQv.a Yílr1l", (B. J. L) -

f 38th Street, New York 16,
-d,;;pra de Carnauba ; SisaI; .N. Y. .

f?agas -de Mamona; Café e Manteiga de Cacau, em

<Ca<:"o;Hl_ Benjamin Fisher, grandes quantidades. - Co
'2f�5 Bennett Avenue, New lonial International Corp.,
'''{Mi{ 2.2, N. Y. Enderêço te- 76 Beaver Street, New York
<":{�}rrá.fieti '''BEFRAGO NEW 5, N. Y. - Enderêço tele
'·YORK'·, gráfico "LAINOLOC NEW

F'a?"�nd.:as para ternos de YORK",
";."mem..- Philip Morrís Pinho do Paraná e Madei

�,4::�{lthe5, 105 Fifth Avenue, ras de Lei. - F. Henry &
';'\ír,W York 3, N. y, Sons, Límited, 7.329

!G,'(laraná>('em 'bruto ou t74th Street, F'lushing 66,
!,E�;pl:n'a<101. Co-Ordinated N. Y. - Enderêço telegrá-

._J ,1vertisillll, Corp., 9 East fico "HENRYFREDE" .

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

(O REGULADOR VIEIRA),
.� mul-her evitará dore•

.

:\L1VIA A..'i COLJ(:AS l1TEI-U"A�
EÜlprega-se com vantagem ,pari
combater as Flores Brancas, Coh
t�1i L:tcriults, MenstrUlles e aI) 'J

parto, e Dores nos ov.·r_io.,
t. poderoso calmante e RejUl.

dor por excelência,
<;Lt XV SEOATiNA, .pela A.U� eom

Jwvada eficacia é receitada p�,
médicos ilustre••

fLUXO SEDATINA encontn.... em

todá parte.

N�S CONVALESCENCAS

'."'- .' .

A reta nem
sempre é o

melhor· caminho

Quando o senhor tiver de cultivar um terreno em

declive, o melhor caminho é, .. a curva de nível que, conter-
..,

nando 88 encostas, primeiro impede as enxurradas e, depois,
facilita fi utilização de equipamentos mecânicos no'. trato das

culturas, Na conservação do solo, a curva de nível transíor-
.

- '. •

r
4-

ma-se numa verdadeira linha- ascendente da sua estabilidade

material e econômica.
. Os' result'ados dêstes métodos são c'olheitas mais abun

dantes que contribuem para a transformação de sítios e ta-

."'"
� 1' .

• A Internillionai] Harvester assegu
ra aos seus cuentes o mAis completo
tiet891a de asststeneta téc,nlcB. atrlt- zendas deficitáríos em fontes de renda e de progresse,vé& de cursos de tl'elnsmeotu. ttvros
de· iU�fIlÇOO5 e filmes elluc!!liv()�. J

·1Consulte (J Cm,ce.�siowírio I. H. mais prôximo
e

IHINTERNAllONAL HARVESTER
,

MAQUINAS, S.A.
FÔRÇA INDUSTRIAL INTERNATlONAl· CAIAINHÓES
I N TE RNA r/ONAL - TRA TORESeM ÁOUINAS
AGRíCOLAS McCORMICK INTERNArlONAl

III li JllfIRO: AJ_ URjO DE mi. H * S�g f4UtO: n�B ORIUlf. 51 *" fOlHO ALEGRE: B�A GASPAR ilifUl.S. 213

,

'.
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dern, dentro dos principios
da dignidade humana, e

contra os- negregandos pro
pósitos escravagistas do ma

terialismo marxista.
mundo, que o Povo Braailei- Saudemos, pois, a jorna-
1'0, fiel às suas tradições da dos DEZ CENTAVOS, e

cristãs e à Democracia, está seja generoso o n08SO abulo
sempre de pé para colabo- para que mais uma vez, as

rar. com todos os países na fIo reg brasileiras homena
manutenção da paz e da 01'- geiem os heróis de Pistoin..

a•••••�•••••••••••••••••••••�••�, •••••••••

Natalício do Cirpo de
Bombeiros

Das colunas de O ESTA. tíguetos" em prol do Corpo I
DO já foi dado o brado de de Bombeiros; êste nosso

I

alerta sõbre a data de hoje gesto, expontâneo como tu

que assínala o aniversário dô quanto temos feito, não

do nosso pequeno mas VQ- tem tido como objetivo, além
lente CORPO DE BOMBEI- do de fazer justiça a quem

ROS. de fato a merecer, o alertar

O cronista dêste jórnal já aos que podem para volve

sugeriu ao comércio da cí- rem às suas vistas para essa

dade o oferecimento de uma tão útil e abnegada institui
festa àqueles que tanto o ção, credora de muitos ser

tem servido e que constí- viços, e sempre a margem

tuem . um dos alicerces em dos poderosos que por ela

que repousa a segurança 'do só têm olhado nas grandes
seu livre desenvolvímento. ocasiões quando se torna

Nós sugerimos a. sua am- gritante a sua deficiência I
pliação. por demais visível aos olhos

'

Há dias atraz, colhemos dos que dos seus serviços
uns boatos de que o Gover- necessitam.
nador

.

do Estado já havia SALVE CORPO DE BOM

entrado em entendimento REIROS DE FLORIANó
com várias Prefeituras no POLIS! Daqui enviamos os

sentido de firmar contrato nossos cumpriment.os e os

com as mesmas-afim de for- nossos votos de que um dia
necer-lhes SECÇõES do a prosperidade bata na vos

Corpo de Bombeiros, Como sa porta. Os nossos cumpri
� natural, apressamo-nos a mentos pelo valor dos teus

enviar daqui as nossas con- servidores que tem sabido

gratulações IMIr ato tão me- lutar e trabalhar, apesar da
ritório. Agora, unindo a deficiência do material, da
nossa sugestão à do cronís- escacez dos meios e da fal
ta dêste jornal, lembramos ta de .estímulo, Os nossos

30 senhor Governador que votos de que lembrem-se do
seria um excelente presente C. B. não sômente NA HO

para os valorosos Bombeiros RA DE PEDIR SOCORRO,
de Ftortanôpolts a nomeá- mas também na hora de so

çâoque f()sge das cO�li.ssge� eorrê-lo-com os. recursos de,
encarregadas dos contratos que precisa para. melhor
e estudos do plano que vai combater os flagelos e as

ampliar o nosso CORPO DE sim de maneira ainda mais
BOl\fBEIROS de um pelotão útil prestar os seus uttlíssí
que é, atualmente, oseu efe- mos serviços. Desejámos
tívo, para um BATALHA0 que os GRANDES reconhe

.que será quando as prlncí- çam a dedicação e eapacida
ll<'iiB cidades de Santa Cata- de dos PEQUENOS que aí
dna estiverem . equipadas servem e� ampliem n sua

com os seus BOMBEIROS. carreira dando-lhes assim o

Haverá melhor presente prêmio a que de há muito
do que êsse? Um semelhan- já fizeram jús e o estímulo
te ato importa na maior im- que todos necessitam para

portância do Corpo de Bom- alimentar o entusiasmo que
beires e será um campo a- se deve ter no exercício da
berto para todos os que mi- profissão seja ela qual fôr.
lítam atualmente 'nas suas Que 08 vindouros anos te

fileiras, pois o crescimento sejam mais propícios do que
que vai se dar abrirá pers- i os que passaram. PARA·

pecfivas para todos os que BENS! BOMBEIROS DE

querem estudar, especíalí- FI,ORIANóPOLIS! Que
zar-se e ·evohlir. muito breve sejam' BOM-
Dêste nosso cauto. já nos BEIROS DE SANTA CATA-

temos batido muitas vezes I
RINA. -

com osnossos.modestos "ar. S. SURI

A"

FLORES, BRASILEIRAS
Para o Cemitério de Pás.ola

'GUANDIOSA CAMPANHA DA ASSOCIAÇ.ÃO' DOS
EX-COMBATENTES PARA HOMENAGEAR OS NOS-

80S HEROIS DA SEGUND A GUERRA MUNDIAL.

Ambas as tocantes ceri
monías terão lugar no dia.
<lois de novembro próximo
futuro, --Dia dos Finados.
Para que todo o povo bra

sileiro, atravez de todas as

classes sociais, desde o mais
humilde operário até o mais

graduado homem de negó
dos ou de politica, possa to

mar parte na enternecedora
campanha, foi organizada a

jornada dos "DEZ CENTA
VOS".
Todas as pessoas que qui

serem e serão, por certo, to
dQS os brasileiros dignos
desse nome -- todos poderão
eontrtbuir na jornada dos
"DEZ. CENTAVOS", para
serem adquiridas flores €m

todos os recantos da Pátria,
numa maravilhosa coleção
de formas, cores e ferfumes
e com elas serem tecidas

gl'inaldas para aureolar a

memória de quantos deram
seu sangue generoso para a

sobrevivência da civilização
cristã, e com ela, a verda
deira democracia.
No dia 2 de Novembro, do

alto dos céos brasileiros,
earrao braçadas de flores I

jogadas pelos homens da'
,

FAR, sôbre as águas que,
guardam os despojos das vÍ- ,

timas do nazismo, ao mesmo I

tempo que .uma quantidade i
quaaí infinita de outras flo- I
res, também brasileiras, un- 1
gídas do patriotismo mais
sincero e mais vivo, orne
mentarão as tumbas do
Campo Santo de Pistola, Imostrando mais uma vez ao _,.;,

Não poderia ter sido mais

Jeliz, a idéia da Associação
dos ex-Com!Jatentes do Bra

sil, de promover em todo o

território nacienal, um

o'ande movimento popular
para uma homenagem -con

digna aos heróis brasileiros

tombados na última guerra.

Para tanto, está levantan

do a cruzada das flores -

flores brasileiras em profu
hão e em proporções f'antás

ricas, para serem lançadas
por uma flotilha de aviões
sôbre as águas do mar,' 011-

de repousam tantas vidas

preciosas de patricios nos

s os, e também para serem

transportadas para,a Itália,
afim de com eles serem or

namentados os turnulos dos

gloriosos pracinhas que re

pousam no Cemitério de Pis-

toia.

1
2

Pretas - E. B.
CSBR
J>3CD

(Aos sábados e feriados & saída ck

.F.Pa�g. é às< l�.B.O'-ll- e &\.t!.hegada·' lta-
lai 18 ·16h.). ,

XADBl:z
TORNEIO FI,ORIANóPOUS-BLUMENAU

Partida jogada entre os dois mais fortes participan
tes do certame - DEMÉTRIO SCHEAD e ÉLIO BALS-
TAEDT:

-

Sistema Reti
Brancas - D_ S_
C3BR
·P3CR
P4BD
B2C
0-0
P3C
B2C
D2B
C3B
P3R
'l'RIR
TDIB·
P3D
BITD
PXP
Era preciso abrir

P3R
B2C
B2R
(}..-..{)
P/1D
CD2D
P4B
D2B
TD1l)
'rRIR
P3TD
mm

4
5
6
7
8
�)
10
11
.1.2
13
14

CXC
NR
PXP
BXB

clareiras ...
15 CXP
16 PXC
-17 .PXP
18 BSE
19 CXB

Os céus, como por encanto, se desanuviaram, dando
azo a uma engenhosísshna combinação do mestre Schead,
que culminou pela vitória imediata e surpreendente.

C4T 20 D.2C
P5R 21 liXB
PXC 22 B5R
D3B 23 P4CR
P3B 24 PXC
D3R!! 25 D4D?

Aqui tornava-se obrigatórío : 25 ... - RIT para apa-
rar o golpe: 26 - D6T com 26 ... - TICR.

D6T 26 D5Dch.
T3R 27 Ab.
Nada mais a fazer contra: 28 D6T.
Uma partida cheia de brílhantísmo, publicável em

qualquer repositório enxadrístíco,
(Comentário do dr, Adão Bernardes).

_ .• r

Viagem com �,gg.ril'8ça
e rapidez

80 NOS CONFORTAVFJ8 l\1lCRO-ONlBUS 00'-

RA?IDO «SIJL-BRASILElU»"··
.

Flnrianópolis - ltajai - JoinviUe - CurUíba Lírrha'ltalaí
Age•ncía ; nua Deodore esquina d-a

• Rua Tenente Silveira
SAr--."'TOS, &: BATISTA
antiga "CEZARIO....

CAMINHONETE:

Afundou, com 51 tripulante.,
o submarino cc$ybell."

manteve mais com as fôrças Iem operações. do fazia parte da armada
Após 40 horas_ de intensas britânica.

buscas, aviõe�"l1avais conse- Com (') participar a '{lerda
guiram

local����.
0, medi��- do :_itado navio de guerra,

O(te manchfls �;'-fleo, venfl- governo esclareceu que pro-
Segun�o";a nota oficial, o cando-se que o 'mesmo re- vflvelmente o mesmo estou

referidQ barco, que estava P?usa no fundo "dó l"fediter-' tou durante a submersão,
p�rticjpando de manobras raneo a 700 metros, com 48 tornando impossivel o seu

M largo da costa sul da tl'ipu�antes e 3 oficiais. O salvamento e da tripulação
França, li altura do cabo refendo submergível foi en- na profundidade onde se

Camarat, submergiu ante- .tregue à Fral1ça pela IngIa- encontta, hlTIto mais que a

ôntem a's 9 hOI'as e de\'·j·a tal'ra ha' ce', d t'- - �, .ca e rei> me- sua o1pacidade de 8egtlI'an-
ôntem ses! como parte do plano de ça não ia além de 2"40 -me

defesa da Organização do tl'OS, pejo que deviam e-star
do seu I Atlântico Norte, e tinha o ! mortos tod03· os que se en·

contato "11ome de "Spol'tsman", quan- i contravam à-bordo. -._�- .

PARIS, 25 (U. P.) - O
Ministério da. Marinha fran
c-esa anunciou a perda do

8ubmal'in() "SybeHe",
.

voltar à sup-erficie
us 10 horas.
Toilavia, dePois

mergulho, nenhum

t'DA:
Saida de Itajaf
Chegada FP<lUs.
VOLTA:
Saída FpoHe
Chega.da Itajai

l�o horaa
11,00 ..

O.NÍBUS
mA:
Saída de ltajal 7 horas
Chegada FpoUs. 11

. ..

VOLTA:
Saída Fpolis. 1.5 hQr&&
Chegada Itajai 19 ti

(Ar}8 sábados e feriados a sáida dI'
'Fpolis, ê As 13 horas e 8 eh�ada 1 fta.
iaf às 17h.).

AGttNClA
-

"'Rlia--
--

Alvaro de -Carv'â1hó D. 19

�HEGADA DO PROF.- DR�
OTHON SILVA

Da Faculdade de Odontolo

gia da Universidade do U;g.
Grande do Sul

27 - Sábado
às 9,20 horas:

Recepção 110 Aeroporto.
às 11 horas:
Visita à Faculdade e Clí
nica Odontológica.
às 12 horas:

Almôço n'o Coqueiros
Praia Clube.
às 15 horas:

Cirurgia do canino inclu
so - Clínica Odontolôgíea
às 19 horas:
Conferência do Prof. Dr.
Othon Silva e encerra

mente da la..Semana Aca
dêmica de Estudos - De

partamento de Saúde PÚ
blica.
às 21,30 horas:
Soirée no Clube Doze cle-.

Agôsto.

RITZ
Às 5 - 7,45hs.
ODEON
Às 8.15hs.

Um grande amor por ums

mulher cauculiata e cruel.

John GARJ:i'IELD � Pa-
tricia NEAL PhiUya-
TAXTER
em:

REDENÇÁOSANGRENTA
No programa: Notieiu.

da Semana. Nac.
Preços: 5,00 - 3,20
Imp. até 18 anos.

ROXY
Às 7�45hs.

Catalano - Orlando Vim!:
em:

O NOIVO DE MINHA MU
LHER

No programa : F'iíme Jor
nal. Nac.

Preços: 5,00 - 3,2ó
Imp. até 14 anos.

RITZ IMPERIAL

,DOMINGO
Ninou SEVILA - Tito

JUNCO - Andrea PALMA
em:

VENDE CARO TEU
AMOR

A história de uma mulher
sem limite moral. .. Um re

trato crú da vida.
Rigorosamente Imp. até

18 anos.

IMPERIAL
Às 7,45hs.

E- o' sueesee- continua
Gary

� @f>OPER - Rutín
ROMAN .: Stev€ CO
CHRAN
em:

VINGADOR IMPIEDOSO
No programa: O Esporte

na Tela. Nac.

Preços': 5,00 - 3,20
lmp. até 14 anos.

IMPERIÚ
Às 7,45hs.

Ricahrd ALLEN.
em:

VINGANDO O IRMÃO

Contínuação do Seriado,
A MULHER TIGRE
No programa: Cine Iandía

Jornal. Nac.
Preço único: 3,20
Imp. até 14 anos.

Casá
VENDE-SE a de nÚJ1tero ZI..

da Rua Boealuva, cOm teJ'relltt

pua garag.e.

.

!nfOl�õee na peq,nena c._

ao la.d(l,

I rDIDA8. DO-Afia.
,_ 'PUtl,u .U'mm....

1 F,Uxir de·�oguelra,
� &1I.'dlfa.r •• ·�.

-t.mél!�-·,*� ,tua,
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 26 de Setembro de 1952 "1
J

SARGENTO SANTANI1Para que s�ibam os poste-
j quela tarde'"ir!a Vê-lO, gra- 1

:r�s que � f11Jr3 dos. bravos vemente fer ido, E, que.nun'"_ ,��������!!�!!!!�!!�!!!!!!!�!!����������������������::========_não se extrigue e se revela ca mais o veria depois dís-
srn todas as gerações; para 50. Dois acasos '!
.que compreendam que nen - Não! 'I'rês-l - Assim
todas as individualidades se interrompeu o tenente As
amoldam às posições cõmo- teroide a narrativa .que eu

das, que nem todos os ca- lhe fazia, do fato, tempo
raeteres se dobram ante as depois após meu regresso.

furças, maiores, que nem to- Contou-me, em seguida
. ;ias as almas se intimidam que o Santana tiv-era um ou

desnte do inevitável e nem tro sonho em que ele Aste
todos os, homens se acovar- roide sofrera um acidente,
dam frente a adversidade, é i;s� em Lajes, pára onde ha
(:lue tentamos pincelar indi- I via ido a 2a Cía, que regres
vicyuali!laaes e feitos de sou no .dia seguinte. O so

'humildes 'valentes que mor- .iho deu certo, pois' tombou
reram e souberam morrer. :) "fordêco" em que viaja-
Esquece-Ios seria traição varn e ele teve o joelho fra

ao passado e às glórias da turado.
Corporação. Tudo isso é estranho. Não

O sargento Santana tinha tentamos explicar, apenas
o estofo de um futuro ofj- reg istamos, Oi fatoa.que são
cial. verídicos. Curiosos sonhos ...

E<lucado, de boa' presen mas' não é isso que eleva o

'Ça, estimado pelos soldados, Santana no nosso conceito,
pelos seus colegas sargentos De tod-os quantos o conhe
e pelos seus superiores,' era cerarn, não foram os sonhos

. rJOrtado -de uma personalí- nref'éticos, mas a sua p(>;:m
-dade que se impunha à esti- nalidade de militar correto,
ma de todos. Seria hoje, na diaclplinado e bom e, sobre-,
nossa milícia, um oficial, e Ludo, à calma stoica, im- -�'----------------
crernos, um bom colega, se pressionantes mesmo, como p,l'�S$ ,sCO.!não o tivesse colhido fatali- se manteve depois de feri-
-dade daquele aziago dia de do de mor-te, quando pálido
Aracassú.

- ,mas sereno, falando com

/,AO P. C. da 2a Cia do Ba- calma e segurança, chamou
"-talhão da então FÔrça PÚ-'I o cap, Marinho, seu Cmt. de �_ OUIIAIITE TODO OlA@licà de Santa Catarina, I Cia. e a ele, corno se estio ' � nO& liATJFJOSestava instalado ti um, ran-I vesse em. condições no:mais I" .J " I-tI<L

,":ho, e nele descançando, .
na mesa de um gabinete,

.

'

ft t
entre tuna e duas horas da! fez prestação de contas e e11-

� %1tarde, estávamos eu e al-· traga do dinheiro da' Cia. �-,

gmls sargentos entre os I que estava em seu poder ""'. �;;
"

�.if � �quais o Santana que conta- para pagamentos: Assim, �vá-me algumas proesas que com essa admirável serení
havia feito em natação e as dade, é que morrem os bra-

Conlederacão Nacional
dQ· Indúsjria,

., AVENlDA CÀLOGERAS, 15 - Si) ANDAR

RIO DE JÁlVEIRO

vos.

Os seus' gestos, os seus

que pretendia fazer, quan
·dQ voltasse ...

Sargento! o capitão
deu ordem pára o P. C.' ir
para cima do morro. - E o

sQldado Amaral, que troü�
:&:e1'11 a ordem e o qual, vivo;
estava vendo pela última
vez, poz-se a deligeneiar a

mudança que se ia fazer.
O Santana levantou-se do

banco em que estava reCOR

'ta{}_o, espreguiçou-se e sus ..

surrou entediado:
_:_ Pra que ir pra cima do

111orro? estavamos bem aqui
e vamos pra mais longe e

Pl'a mais difícil ...
O Am-aral e outros soída- .

dos arrumaVam a· bagagem
d1l P. C., um outro l}otava a

;cangalha num burrico que
deveria concorrer com máior ;
parcela, de fôrça na mudan·· I
-Ç'lt. :,'. '

'

. I
- Tenente! estou abo1're- I

e1do hoje: ..
--'

!
- Porque? perguntei. l-----------�----------------------'- Sonhei, esta noite, que

I.fui gravemente feJ.·idô ....
- Ora bolas, s:eu Santa··

]i!'! um ,tal. 8011�1O ,nes�as
-CircunstancIas e a .. COIsa .

mais natural deste mundo. IEstam?s velúlo feridos to
-dos os dIas, estamos mesmo

sempre na espectativa o S€l'

&llhaste? nada de· mais.
Com um aspecto que ,de

lnonstrava não terem (JS,

·1lleus argumentos abalado a FloriaD{)p()Ha
aua convicção, prosseguiu:
- E'. .. tenente, ma;;; te··

)lho má fé com os mew, so- fTA.IAr
]lhos. Em Buri sonhei que
o Zé Albano tinha morrid'Ü;
.Peta manhã contei-lhe o 80-

11ho e responde-me que .ia' Bhünenau
�r feliz. Mas ti tarde. meu

.. �.

FI" l'ten t ...i; �gencul em l(trJ3nOpO ISeJ�,e, eu o VI mOi o.: '..
.

CACIQUE HOTEl,Mero acuso. urna COlllt:j· I!'> li'�' S h 'ctt �"�c·
.

",

_,
...na ,ClIpe C Im ,n.:>-llj. co.nlO as q \:16. ac()_, l ,�.

. T.,t 1.44'9"Ilell'}.'no- .togo' do ·lndio ...- '"--
- '. - �

lr:l eabh eu t�ue ainda na- • -
__

atos a _s.ija _}Jleroó.riii, J1ão�
devem ficar._ esquet;idos,
mas sempre lelÚbrados pois
eles constituem para os que
ficam o exemplo dos que
foram, deixando glórias pa
ra a instituição pela qual
tombaram.
Rui} Stockler de.Souza

Assine "O' EsTADO"

COIlRA cura.
QUEDA DOS el·
BELOS f DfMIIS

�
AfECtOU 08

011 COURO CABElUDO.
TÓN!CÇt (APltA�
POli EXCe!.EH(IA

Eípresso- São Jorge
de OSMAR MEIRA

Chega.

VIAGENS DIARIAS DE
LIMOUSINES

Horário Fpolis.
Saída' Chegada
8,00

.

20;00

10,30 17,00 CrI

11,00 17,30 .70,0(}

Chegada Saída Cr$
i2,Oú 16,M 100,00

lta)aS ..

CrJ
10,�O

Saí

Ct$
40;0{)

. Agente na.la;
MARIO M.4.CHADO

Rua Her-ci1io Luz, 3-6 -

.T€l..B83.

Agêncm em Blumenau
HOTEL BOLETZ

téL L065

----()----
E outras que p.or motivo de fih'ça maior não> são allunciadas;'

!ligocm�s destas são aceita transferência peio� fnstitutl}s, Motitepio
e Caixa Econômica.
'\-V. MAURO· R-AMOS _. Lote de 16x45 mts. (neg6-

ci� u:rgeme.) •• _ •••.•.•...•..••...••••• , ..•••

1, mST�ITO _RUA SAN�A I,UZJ.A -,- Esq .. com Rua
Sao PeoY'l) -- 4Vx25 mts. • ...........•.......

COQUEIROS'RUA SÃ.() Cm.sTQV,:\.O � 22>:550, tendo

IIf11j OTODOI10 •.JS
nOlllAf'HiI:IOt,$ . 5AltTA CArARIIIA

CASAS .1\ VENDA
EDITAL DE EI.EIÇõES ESTREITÓ CANTO _ 4 casas, send-o 2 residenciais e

Confederação Nacional da Indústria pelo seu Presí- 2 �a eomêrclo (ótimo ponto perto da Soberana)
-dente abaixo assinado vem ,D,a. for�a

. das 'instruções :M�-" IUt<\: TE;NENTE SILV.EIRA - 5 quartos" a/vislt«, sI
nísteriais baixadas pela Portaria numero 4& de 8 de abril ] janta:r, copa. coaínha, etc. . .............••....

de 1952 convocar. os senhores Delegados das Federações 1 ESTREITO RUt\ SANTOS SARAIVA -- 5 quartos, si
flliadas junto ao Conselho de Representantes para se reu- /j�i->l.r, sfvisita, copa, quartq de banho, gm·"j-ll, 80·
.nísem. na sede social. avenida Calogeras, número quinze : tão, situada em esquina '

............•.........

(15}> nono andar, na Capital da República, no dia 7 de itUA BOcAJUVA - 4 quartos, s,h,.-isita,' s./jantar,
Outubro de 1952, às 16 horas, afim proceder reconheei- copa, eesínha, dispença, entrada para automóvel
monto das credencíals respectivas e abertura, em segui. por nU&! ruas çsltua.da em esquina, gr:l.nde qutn-
da., dp prazo de 24 horas para registro de chapas as elei- tal) •.•.•............• ; , .

ções ;"'dn "Diretoria. e Conselho Fiscal que se realizarão no RUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, s/visita, si
dia � de. outubro de 1952, às 16 horas no mesmo local;

...

j.aJimr, ccsinha, depôsfto, copa, terreno lü-x30 rnta. r

ficando esclarecido que, não havendo quorum legal; o RUA OONSEI.HElRO MAFRA - 4 quartos, s/visita,
'

pleito se realizará no dia imediato, 10 de outubro as s/jantar, copa, eosinha, situada em esquina, ótimo

mesmas horas, com qualquer, número. ponto .

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 19fi2. ES'l'REITO RUA SÃO PEDRO - 3,qu.artos, ant-sala,
EUVALDO LODI - Presidente sa1300 visita, copa, cosinha, Instalação sanitária

completa, com duas pequenas casas nos fundos
AV. MAURO RA.1\'IOS - 3 quartos, cosínha, saia ja.n·

tar, s/visita. etc. (casa isolada ótimo local) ....
RUA DUAltTE SCHUTEL - 2 casas, uma com 4 quar

tos, s/jantar, s/visita, cosmba, etc.; outra COm 2 �

quartos, safa, varanda, casinha, etc. . .

i!]STREITO RUA JOÃO_CRUZ SILVA - 5 quartos. s/

visita, S/jantar, casinha,' banheiro, etc., terreno

4�1ll. frente por 20 fundos (esquina), aceita-se

500% à vista e 50% à ]..200,00 mensais .

�STREITO AV. SANTA CATARINA -- 3 quartos, si
vis ita, s/jantar, COFa, oasinha, etc. terreno 2()x4l)

(cháeara) .••......•.......... , , ..

':STREITO RUA SÃO PEDRO - :3 quartos, snantal',
copa, coalnha, varandão, dispensa etc. terreno

15x40 •.•.••.................•............. , ..

'�UA BOCAlUVA - 3 quartos, s/ para negócio, varan
da, costnba, ótimo ponto, perto da Ay,. 'Tl'Om.
POW8ky •••.•.••.•••..•••.. , ..•..•.••..•.. , •..

aUA l�Ul BARBOSA (defronte o Abrigo de Menores)
. - 2 quartos, s/visita, s/jantar, rosinha. etc,' ..

01·:-'
·

de li·'·
.

f l'
.

N -I \V. RIO RR&'lCO :_ 2 quartos, sala, varanda, eosi-.

ItlRa '. Clt e a e Y I "U:��S:';,Ol���� � ;.;���;;;: ,;;;;;;;, ;;;;�,:;
Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bi" cosinha ..•..•......•........................

cicle�as ,e
llicicletas a motor - 'Ticiclo - Tico-Tico _ JOQl;"'E�ROS --:- 3 quartos., sala, vaml:Hl.a, cosinha, ba-

Carnnho - Berço, etc. .

'

. rH!err(l, etc. . •...............•.......... , .....

. Peças e Acessórios Novos e Usados. RUA JOSE BOITEUX - 2 quartos, s/visita, va:rnnda,
.

pint,uras. Soldagens e Parte Mecânica., I CV,Sinh>\ •

'

•••••••• J ••••••••• , •••••••••••••••••

Serviços �ápidos e Garantido. Executados por pes ;ABEÇUDAS MUN. LAGUNA - &ira-mar com 4
iOal especiaUzados, quartos, s/negócio, s/visita., s/j-antar, cosinha.

- Rua Padre Roma. 50 - , �tc. ten'�lHl 72x33 rnts., ótima para \"era.neio ...
,

RUA RUI BARBOSA - 2 quarto-s, sala vl-sita, cosi.

nhll, etc. •
.

',ERVIDÁO }'RANZONJ � 3 quartOt!, sa.b, varanda,
cosinha, ere., !erreno 9x63 mts. . , .

8STRR..lTO RUA SANTA LUZIA - 2 qu.artos, sala vi·

sit.a, s/jantar, cosinha, des'PC·nsa, etc'••••••..•.•
RUA Fll:A�ISCo. TOLENTINO --- 2 quartos, sala,

I vaTa.ni� cosinha, etc. . .......•...•..........

RSTREl'1'O ,RUA TEREZ.A CRISTrNA - 2 quartos,
seja, 'I'Inanda, cosinha•. sala para negócÍO ..•..

SARRElR.o.S - 3 quartos.,' s/visita, s./j·nntar, cosinha

vanmt1-:i.{;. etc. • .•...........•.......... , .

4Ô,OO

I
TRINDADE - C�nt 73,.50x600 mt!', e uma casa com

!a:;::�:u:/ja���: .����'. :C.O.S.l��h.�,. �.a.����l:O.', ��.-
-

'lACO DOS I..JMôES - com 27x1.500 mta. e uma ;;>asa

i ou.

1
.

'.

1.
rel!]UenCI3

"

"

.....•..•. , .....•....

f
�.ltC{i DOS LIMõES - com 33x500 mts, •..........

"

'--0---'-

.i�' :'Ol.VIPRA DE TERRENOS, CASAS, CnACAUAS
�&mvs semp.re interesàado-s 'em c,ompi-ar casas,

:l'llrlõS !ii sltii>ô>.

Crt

umas peQ'lN)nf'lS casas .•... , ...•.•.....•..•.••

!l!STREITO RUA· SA..r.wTA .LU'ZIA -_ lote cQm 10x40
rota.

. ••.•.• _ •• _,.•• " .........•................

'3AikE:n�OS - i&tll de 12i50 mts. • •.......•...•

--o--

CBA..cARAB E FAZENDA À VENDA
CANASV1ElRAS - com 4.M4,.728 m2 e uma óthna

casa residencial de 2 pavimento.9 .•.••.•..••••

,cAPO:fr.[RAS _ {no principio.) - com 98x2õO mie.,
casa com 4 quarto.s, 3 salas, eosinlla,' banheiro,
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o Acontecimento do D!�
--------------------------�------

Comemora, hoje, o Corpo de Bombeiros� 26
anos de trabalho anônimo .

.

o Corpo de Bombeiros

desta Capital, cuja organi
zacão honra é degnifíca os

ho�ens· que a idealizaram e

a tornaram realidade, come
mora, na data de hoje, 26

anos de existência de traba

lho anônimo em benefício da

coletividade catarinense.
O fato, que constitúi o

unidade acontecimento do dia, leva

nos a algumas considera

ções, de ordem histórica e

moral, uma vez. que os" sol
dados-do-fôgo, tão cônscios

da ,responsabilidade da sua

missão, merecem, pela sua

disciplina, peJo seu denoda
do amôr à causa que

:

os

anima, pelo 'seu passado de

glórias, a consideração e (l

respeito da população da

Capital e, também, do Esta
do.

.
Por isso, não pode ficar

a data que assinala o 260
aniversário de fundação. e

instalação daquêla Corpora
ção da Polícia Militar, sem

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

1·
o registo .da imprensa como

/

um dos acontecimentos de

Primeira Semana Academica :epercussão no dia de ho-
je.

d
.

E t d A históda do Corpo de
e . s U OS Bombeiros começou no Ga-

C d t b Ib binete do Governador do
9mo "correram os ra a as Estado, em 23 de setembro

da sessão solen 8
de 1926, quando Chefe do

. Florianópolis, Sexta-feira, 26 de Setembro de 1952

o Caso �a Carne Verde
RegreS&DD o Presidente da C01P.
Amanhã, esclarecerá a popDla�ão

sObre 8 soa viagem.
para o abate nesta

federativa.
Abordado pela nossa re

portagem o presidente da

COAP estadual declarou

nos que, após haver expôs-
1:0, de viva voz, o que lhe foi

dado observar em sua re

�ente viagem à Capital gaú
cha, aos Membros do Plená

Sul, ventilar assunto do vi- rio da COAP sita nesta Ca

tal interesse da coletividade pital, em sua reunião ordi

catarinense, ou seja a possi- nária a se iniciar às 14 ho

bilidade de os marchantes ras do dia 27 vindouro (sá
em Santa Catarina adquí- bado), dará amplos esclare

rirem, naquele Estado, nas cimentos à população f10-
zonas ,produtol:as de gado I r�anépoli.tana _por i�termé
para corte, bovinos gordos dío dos jornais locais.

Conforme é do conheci
mento público o presidente
da Comissão de Abasteci
mento e Preços neste Esta

do, dr. Apollônio TheophiJo
Bouret, viajou, dia 23 pre
térito, à Pôrto Alegre, afim
de, com o presid-ente da
COAP do Rio Grande .do

Já a 3 de agôsto de 1926, bunal de Justiça; Caetano
movimento do comércio des- Vieira da Costa. Presidente
ta Capital foi lançado a do Congresso; Des. Antero

campo, à testa do qual es- de Assis, Chefe de Polícia;
tavam Max Hoepcke. Eduar- I Gustavo Silveira, Superin
do Horn Paschoal Simone, I tendente Mnnicipal; Hen-

, ,

D' 'C t·· 9a ág}José Daux e Major Laurn I' dque
. da Silva Fontes, l- , .on mua na s p .

L· h E id d- _ ..
ln ares. sses Cl a oes, r • I" f

.Ao
- d f

-
,

consti�uidos em Comissã?, 'HoJe, ",00 erencra o rei]
angarraram quanto necessa-

.

D Isio para "auxílio, de todo o Romeu a e
comércio, sem distinção de Patrocinado pelo Centro sistente nacional da juven-;
categoria. afim de obter os Acadêmico XI de Fevereiro tude universitária".
recursos ii compra do mate- da Faculdade de Direito de- I Pelo seu amor a rnocid�d€:.:·
rial para os Bombeiros", se- verá proferir, nesta capital,

!
os jovens de muitos países

gundo noticiou O ES'l'A- uma culta conferência o fa-
'

já teem ouvido sua palavra.
DO, em sua edição de 4

.

de moso intelectual Frei Ro- de mestre inconfundível,
agôsto daquêle ano. meu Dale a. P. : sentindc-se assim, o CEN-

A ídéí
•

fo' I ,TRO ACADEMICO XI DE'�� 1 ela, pOIS, ra .ança- I

da, alcançando êsse til(}V�' Este homem d€ letras é FEVEREIRO honrado pela,
meato as esferas governa- laureado em Direito, TeoJo.: deferência que lhe concedeu.

mentais. Não tardou a con- gía e Filosofia, tendo realí-
.

o insigne jurista, e, por nos-
recursos para a recons- cretização dos esfôrços no zado seus estudos) e com ra- so intermédio, tem o prazer
trução das pontes . no sentido de torná-la realída- '1'0 brilhantismo, em três das de convidar os intelectuais.
interfor da ilha mas que de. E. assim. dentro em pou- mais famosas Universidades da Capital, o povo em gera't:"
o vereador'Mário Couto .

co menos de mês. a 26 de do mundo, 'quais sejam: Lo- e a mocidade estudiosa para.
prontamente retrucou setembro de 1926, era Ievra- vaina dr. Bélgica; Sorbonno, a' eonfeTcênCÍa que será leva-·
que havia dinheiro pa-. da, no Palácio do Govêrno, da França; e Oxford da ln· 'da a ef�ito, _: h(}je, às 2�"
ra a construção de fon- fl ata da instalação do Cor- glatel'ra. horas nos amplos salãe> d(J�
tes lumino$as,., mas que po de·Bombeiros -da caPita.1. t Hoje reside na Capital clube 12 de Agôsto. sôbre 0."

o povo prefere pont.es Assinaram-na. enh'e ou" Federal e além de suas múl- tema "VOCAÇÃO UNIVER-
mesmo sem luz do que troS; as seguintes pessoos: tinIas incumbências é o "As- SITARIA".

�::.;�::!:�i::I-T-a-r-"a'-d--o-s�a'-g-:=:::--o-:--It-ademag(jgicamente a re-
.

.

.

.

.

alizaçã(} de sessões ex-

traordinárias, "que só JOr!..rVELLE, 25· (E.) -! dei até os meios outrosa imu- decorosas, só não levando a,

servem para aumentar Essa honivel epidemia de I nes dessa misel'ia humana, c-aba seu criminoso intento>'
os nossos (deles) pró- degenerescencia qu·e tem

I
como, por exemplo, a nossa porque a menina consegui�

prios proventos", foi produzido tão repugnantes cidade. . fugir.
apall'teado pelo vereador crimes nos grandes centros Para prova disso �urgi- Outra queixa foi [eit!>·
Osmar C�nha, que lh� e da qual temGS as demol1s- . ram ontem na DelegacIa; Re. p-ew sr. Eugenio Deffet, re
Iembr(}u ter sido um trações mais .�ristes c�m os t gional de P�líc�a. dua;<\ quei- silitente no bairro do ItauIJL.·
dos que mais trabalha- casos do Ja celebnsado' t xas contra mdlVlduos- tara� Estando o sr. Deffet to'

ram para o funciona- "monstro de São Paulo", dos, qtle, ém. amb(}s· os ca� sua esposa ausellte� de casa•. ·

mento das átuais, in-
parece qUe vem contaminan� S08, tentaram ibRsa'r de me. o individuo Gervusío Fa-

clusive firmando 6 re-' -nores indefes<1s, procurando g.lInde�, que reside tambeJIl.'
querimento de prorro- submete-las aos seus capri- ílO ref-érido. bairro penetrou'
gação... biso. O lIos,ltat chos da degenerud:Os, do,ql1e Im res.idência do queixoso e'
que a Mesa da &lilida� 'UU

..

só conseguiram: fiahrar�se téntou' aproveitar-SE! M.... ·

de, .Rara evitar o derr�_': '(�Narau Ramos), fUof;'indo.
.

h'�S filllas �enores <'lo }a=.me de cédlllaa paraqu" V ti .. .

f'
,. "'-"-t·· "S "lla·lS f"IUt..oll} tIve'. '" �.

. II
.

'tr 1 "N
� A pr1meIra: queIxa· UI a-, .eTC. ,. il 'i • «, V'-4

.

.

I Deixou ° OSP! a .. · ereu .,'< ., _ ;.' .' .' f". O" p:ar-dis�lls, ·reso veu f(}Ssem .

. 1 presentada pe{'0' sr. t.IbOJ:'lO Il'aTIl que. ugll' para e.,ca
•.

I éd Ra.mQs", ante-ontem, com a

"i
I '. • .

.. �;< ,. • h d ',. d'
.

oficia 8 apenas as c u-
D l' I)'t de Oliveira reS.ldente na.! a· san a () (,<ua o.

1 d ta curada Ol'va ma 1· , •

S·b!...' 'xas ��as usa as... 'd' . B Estl.oda Cub�tiio'qu.e d?l-lU'll," I D: l'e amv:lS as queJ .

que a, LBA catarinellse trieh, l'.esl entf,l em
_ 1'.us.ql:e:

I
: ,�G. • -.; ·d. J

: 'd :

P>Ô.·lí.cia instaurou· inquérito.

u naqueJ.e nOSOcomlO. fOI CIOll o lll\l.Vl UO ·ose e,
_

, . gil'está disirihuindo amos- q e
�. •. L 'b t

. Souza tambam ali l'esidên. e· deve, sem dU'ollda, a

h'as de remédios c(}mo submetlda u
.. ,

o ec otma, �:
e o' flU"ll. ""ten'T.� encontra-

•

com a maior severi<lade c�-f 'm nohclam{)c: ronl ; ""'. <, w.. '

• dO-se fos<l-em orlgm' "J'S con éll "e . -, .

d
. tl'a e"se" pet·'vers'�s 111 l.·�� ..

d·t II 'é "lona estrauu fL menor ., ." •
.

v

.3.�olltprado8. A origina- e ales, a. POt;,.

f G J '., t·.· I _ du.os, -euja repelente· cellll.lU�D. Dorvalina de-u entl.'t.d.a 'f c>: �O c.nos. (e lC a
. ,_ • .co�-!idade eatá no. fazer. es.- ,'. -,

oel .
.

t "de fllh-a. do. queixoso per- ta nacnn-erece ·,1 menor
mol!). com o chapéu 'laqueIe esta: eClmen.() em '.. t' .'. . n-IacenciaJ-.

.

�3 de agôsto de 1951. 1 "egUlu-a C'9m propoo n:l.'l� m. ", "", �'alheio e..... na amostra.

Dizem ...

que ante-ontem, na Câ
mara, comentava-se o

projeto de lei enviado
pelo sr. Prefeito pelo
qual pretende .revígorar
(slc) decretos-Ieís bai
xados pelo Estado e já
revogados. Restos das
f'lêres ...
que o líder da. Udenilda
na Edilidade alegou que
a Prefeitura não tem

Executivo o saudoso patri- Gal. Antônio Vicente Bul

cio Antônio Vicente Bulcão ! cão Viana, Governador do

Viana que, atendendo às' Estado; CeI. Antônio Pe

aspirações e necessidades do reira e Oliveira, Vice; UI

povo da Capital, ali reuniu lysses Gerson Alves da Cos
auxilares do seu Govêrno, ta, Secretário do 'Interior e

ficando, então, assentada a Justiça; Des. 'Francisco Ta
idéia dêsse empreendimen- vares da Cunha Mello So
to. -brínho, Presidente do Tri-

reter da Instrução l�ubli•.
ca; Des. José Arthur BOi.,
teux, Deputados Bley Netto.
Dalmiro B. de Barros, Hans;
Jordan, Benjamim GalIoUr:
Junior, Francisco Alves Fa
gundes, sr, Anisio DUh'a,..
ofícial-de-gnbinente .

rio b6-.
vernador, Cap. Virg í I i o
D i a 8, ajudante-de-ordens,..
dr. Haroldo Pederneiras,
Diretor de Viação e Obra�
Públicas, Ten. HildebrandQ<.>
Moreira, Cte. da 33.. RIAC,.
Sr. Gervasio Pereira da Luz.,
Diretor do Tesouro do Es..

·
tado, CeI. Pedro Lopes Vi..

·

eira, .Comandante da Fôrca,
·

Pública.e outras altas a�t�.-,-.
I r idades presentes ao ato.

I' O "HATIS?lfO DE FOGO'"
.. Organizado, o Corpo de
'Bombeiros entrou em ação.,

110:;0, sendo o batismo de fô-c.
go na manhã de 2 de autuo.

I bro .de 1926, 6 <lias após li.!

I sua instalação. Atendeu às
111 horas e 55 minutos' dêsss

I dia a um incêndio. à . rua Te-

I
nente Silveira, reaidência-

! do sr, AchyI1es Santos. Co.·
meçou, então, o trabalho dOS)
humildes soldados em defe-
sa do lar,

REFÔRÇO DE MATEIUAL"

Em 1949, o Governador
Aderbal Ramos da Silva"o
procurando melhor atender'

No 'dia 22 próximo passa
do, às 19,30 horas, na Fa
culdade de Farmácia e O
dontologia, teve lugar a ses

são solene de abertura da
I Semana de Estudos, com

a presença de altas autorí
dades, prof-essores e alunos.
Tomaram assento à mesa

Prof: Altino Flores. repre
sentante do Snr. Governa
dor do Estado;' Deputado
Dr. Bulcão Viana, Presí
dente em exercício da As
sembléia Legislativa do Es
tado; Prof. Dr. Polydoro
Ernani de S. Thiago, Dire
tor da Faculdade de Farrnâ
cia e Odcntolôgia de Santa
Ca.tarina·; Prof. Dr. Repri
que �upp, Diretor da Fa.�
cuJdade de Direito de San·

.

ta Catarina; Academico S,a
muel Fonseca, Presidente
do Diretório Academico
XXII de Janeiro.
A sessão foi declarada a·

berta pelo Prof. Altino FIo-
.

1'es, representante do Go
vernador do Estado; em se

guida o Prof. Dr. Polydoro
Emani de S. Thiago decla.
rou aberta a I Semana Aca.
demica d.e Estudos, e teceu
elogiosas considerações 'ao
Diretório Academico pela
bela ·iniciativa de promover C t I aIA •

tal conclave estudantil den- eD 1'88e81Ri.'''0
tro daquel-a Escola de Ensi. II dA , Ino Superior; cOll.gl'atulou-se O .,.8r8 ro
com 'todos os alunos no que ASSE.l\fBLÉIA GERAL EX-
diz sentido.3 boa aceitação TRAORDINARIA
qu-e teve a notícia da reali� O P:I."�sicfente do Centro
Z;;te�o d'L Ia Semana Acade- 4cadêmico XI de Fev-erei�'
mija de: J.'}shtàos.

.

rp, por meu intermédio,
O ora.dor oficial do T)ire� .convoca, para () dia 29 do

t<')rio Academico, foi o Aca� eOl'l'en�e, às 20 horas, no
.QemicQ . Samuel Fongeca, Salão Nobre d�' FàculdadePl�seidente daquele orgão d� Direit�, uma Assembléia
estudantil; que salientou tI Geral Exh'aordinária, com,
atuação amiga do Prof. Dr. o fim especial de se pl'oce- !
Miguel Orofino na organi- der à eleição do 20 Secl'etá- t
zação dos tl'abaUIOS da Ia rio dêste Centro.

ISelnal1a de Estud(}s, ressal- Florianópolis, 25 de se-

t�ll1do o espirito e.mpreende� t.embro de 19;')2.
dor e cheio ge idéias da�' José Balão - io SecTetá� t'

quô1e ::r.c.:tr�. rio. i

Elogiou o orador, a bôa

compreerição da direção da
Faculdade pela pessoa de
seu Diretor' 'Dr. Polydoro
Santhiago,' não medindo es

forços no sentido de colabo
rar para bom a.ndamento da
Ia Semana.
Terminou sua oração de

sejando que este coclave se

ja de grande aproveitamen
to para a classe dos Farma
co-Odontolandos.
A seguir ouvimos o Prof,

Altíno Flores, transmitindo
os sentimentos de sua Excía.
o Governador para com a

Faculdade.
.

Usou da palavra o Acade
mico Duilio Compagnoni,
que em belo empreviso sau

dou o Diretor da Escola pe
lo Diretor Academico XXII
de JaneÍl'o e fez a entrega
de uma rica flamula deste
Diretório ao Prof. Dr. Poly.
doro S. Thiago.

.._

Agradeceu o Dr. Polydoro
S. Thiago as manifestações
carinhos que o Diret.6rio a�

cabava de lhe prestar.
Não havendo mais orado

z:es a falar, foi enCerl'adfl a

sessão.
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