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•

"Eles i�ventam êstes boatos e ;�,is ;

-�s;,�."" -,

atiram a «bomba» nas minhas mãos .:."
P. ALEGRE, 26 (V. A.)

t
visíí a do sr. Getúlio Vargas zesse nenhuma pergunta so- ( vel composlção do' seu novo letivos e passamos-lhe às boatos e depois atiram a.

- Abordado pelos jornalis- tOS "pagos", fomos reve- bre assunto político ao

S1'.1
ministério, problema que .nãos um exemplar da "F'ô- í "bomba" nas m 11 h a ii

ias, em Itú, o sr, Getúlio [anelo desde logo os nossos Getúlio Vargas, pois o pre- estaria sendo equacionado lha da Tarde" de arrte-on- mãos! ...
Vargas esclareceu a questão propósitos de obter algumas sidente já afil'n:,ara reitera- ne.ata sua. estadia r:a fro�- tem, que es�ampa um �es-! E, dirigindo-se

.

aos cir
do Ministério. declarações do chefe da Na- das vezes que 11:''.0. estava no I te ira, aquiesceu o 01'. Joao pacho do RIO de Janeiro,

I
cunstantes \0 preslde:Üe e;;-

.. Recebidos cordialmente ção sôbre assuntos de cará- Rio Grande para tratar de Goulart em nos proporcio- contendo a composição do tava em conferencia com

na Granja São Vicente pelo ter político. temas políticos. Ante a 110S- nar um encontro direto com
I
seu 110VO ministério. grande grupo de pessoas na

sr. João Goulart e colegas Havia uma especie de sa insistencia em ouvir a li chefe da Nação. Após a leitura da referi- sua "Sala de Despachos" ele
de imprensa. que ali se a- "geutlemens agreement" en- palavra do sr. Getúlio Var-! Levados' à presença de s. da noticia, exclama o sr, emergencia) , com ar de bo
ehavam fazendo a cobertu- trc os jornalistas presentes gas a respeito das propala- . oxoia., inteiramos o sr. Ce- Getúlio Vargas : Ora, essa é nhomia : "Vejam como.estão
'a jorna.listíca desta rápida no

..
sentido de que se não fi-! das noticias sôbre a prová- i túlio Vargas dos nossos ob .. boa; eles inventam estes as coisas. Eles já estão in

clicando 'os nomes do meu
......

� novo m!nistério". ,

Omais antieoDiá ...

" R:agmdo a uma nova 11:-
.' ... . � vest ída da reportagem 80,

riO de S. Catarina

�
) !we se o assunto reforma
minister-ial teria estado em

Ano XXXIX ·>()git.a�ào nesta sua perma-

� :enela na terra natal, 1'€S-

,

N. 11.50 8 � ��j���deu Vargas, peremptó-

,..............".....�""•...,.,.-"•.,.J . "Mas como é 'que eu po
deria tratar de reforma mi-

t DIRETOR

J Rubens de
Arruda Ramos

GERENTE

Domingo, F.
de Aquino

80 CENTAVOS n ísterial aqui no Itú, aonde
vim apenas buscar. descan
so!

Re(!ebeu COl!'O pilheria... a notícia de: Apreensões do Ccmêreío de�,I;::�·�g(�:��'tu���.�':al�e t:
sua Domeaçao para a pasfa do Trabalbo RIO, 26 (V. A.) -- Os alerr.âes, do qual resultou minantemente todos os boa-

.

RIO, 26 (V.A.) - A sra.
. l República, o chefe da casa grandes exportadores brasí- uma "desvalorização" vir- tos existentes a respeito dás

Alzira Vargas do Amaral : ao governo sabem que não' civil, costuma comentar, Ieiros mostrando-se apreen- tua] do cruzeiro. suas atividades politicas no

Peixoto recebeu COl�lO pilhe.) há n inguem mais reservado, sorrindo, essa chuva de pal- sivos diante das possíveis Particularmente os nego- Estado, respondeu de modo
ria o boato de que seu no- i e maia discreto, E se di-! pites. sôbre o ministro e a consequências do entendi- dantes de café não escon-

, categórico o sr, Getúlio Var
me estaria em cogitação pa- tvel'tem com os boatos que! reforma ministerial: "Apa- mento havido entre os re- dem suas preocupações em : gas :

:rR a pasta do 'I'rabalho, ln- r ell?hem as colunas do� jor- l'en.temente, e;r.,isteJ� dois ge- I presentantes brasileiros e ,Vi:t� do alc,�n�e do a('�rd_o I
.

"�el'feltan.Iel1te. Repito

terp�lada pelo repórter de n:11:; "geralmente bem infcr- tulios, Um que nos conhe-I' ,�á:....;."';.";':;:"._- __.. .......,,, entre os governos d� BI'aSllj qu� �Im ao RI� Grande �(}m
"'UltIma Hora", não pode I mados". cemos: discreto, reservado, 500·1 I! e fia Alemanha OCIdental, objetivos previamente tra

i"eprimir gostosa gargalh�- .

B' o caso do sr, LO�l'ival incapaz duma le\.'ümdade. O mi cruze ros �ue se tra�uz, como já m�n- çados dentro do prog.l·�ma
<da: "T'rata-se da melhor PI- Fontes, por exemplo. Sendo I segundo, o que os outros co-

p�r"8 a' fesla tiamos dizer" na elevação, ela?Ol:ad? para .e�ta VlSlh�:
�heJ'�a do ano".

, .
I um �os homens .de maior I nhecem : falador e índiscre- U (C, p�lo nosso. pa,ls, nas C?ID- ass.lstlr.a ��'p.oslça(l d� am-

Ainda a propósito, escre- confiança do presidente da, to. . . do Trigo pras que flzelmos. em dólar mais, PH!SHill a SOlel1ld.ade.. " . �. .

I
.

t 1
-

d C fveu o mesmo vespertino: .
.

para Vl110e e cinco cruzei- ce ms a açao a ,011 eren-

:;:n���;;l:l�s:rh��,:iO'��i��:- Seii�·iôiiõiiiã··em··Seg·;6aõá·iiáiã RIO, 26 (V. '���rO� I ���;0�0:��:�1�: ��a����iso,c:fL�: ��:" ���a�����:::���::'h�::=
'te� já inventou' .nova ;;bcHl- '.

�. ?utado Fernand� Ferrari I ria1. A �wopósito, a reporta- nagem das classes trabalha-
tade"; O l\iinistéxio d.o dia.... dI 'elDBrlllcJa' aJ6IDwa:.,jnn., l:pf(,r!,11°U-llPfl )lOle que o· gero cJ)lneu que qU1:i.se todos .daras no �L�.ctica{o dos co-

1!}' moda ser candidato a.'ini-, 'IThT
. UIt . 1l!{nistéúp <1(1' Agricultura. os país'c!> aos quais o Bra- merciários e

-

outros atosSYDN:c.�, 2'6 (V. A.) - Fontes cientificas autol'i-
-ni."tro. Nínguem sabe como

. lhe assegurou a concessão si! deve, principalmen te iU. constantes, do programa ...,.�� za{laB da Australia, afirmam que a data exata,' da l'eali-
...-01· CI"l'ado este esta'do (le ·es-

'.' . ". imediata de' .um auxilio de EUI'o'p'a, .nomeçar"Un·l a 1'eI'- Nada linaI'" O resto na-o pas:!: zação dos tent-'2's atomicos britânicos 'só será revelada ' .
"'.,. U' -

•

't quinhentos mil cruzeiros vmawar a realização dos sa de conjecturas e estaslH.rl ·0. "em cima da hora", d-ependend.o do fator tempo.
() sr. Getúlio Vargas sem-

. para a Festa do Trigo, a 1'ea- aco.ruos idênticos feitos com f são livl·es.
06 cientistas qner-em realizar esses testes, quando

.......e se manteve fechadoa' lizal'-se em novembro na ci� a Alemanha, isto é, só com- A reportagem havia ouvi�.yL a pr1meil"� bomba atômica britânica explodirá, com tem-
-

J:respeito. No Rio Grande, do po bom e limpo, a fim de que ventos favoráveis possam
dade de Julio de Castilhos, praremo.s dando o dolar ao do de. elemento ligado ao

.;;;! '1 d nl l' o� de na região serrana., preço de vinte e cinco cru- presidente e de grande l'eil-""U , quan o u a ,e,'lS a dispersar as perigosas nuvens radiotivas formadas nela E '1" ásua intimidade o interpelou -

. -

- i sse aUXI 10 correr por zeiros. Isto, não há menor ponsabilidade na politieaexplosao. .

'd 'd't
.

1 d d"d
.

1
. .

1 dsôbre os rumores da mudan- O" 1 'b' �.'
b

. � . conta o cre I o espeC:la e UVl a, eqmva erIa, se o naClOna que entre a nomi-

ça do Ministério, o pl'esi- prmcIP: ,sa 10 �tomlC? l·lta�JCo,. dr. IV
.. ?

.pe-l
vinte milhões de cruzeiros, Brasil atendel' a tais pedi- nata publicada pela impren�

dente afirmou que se hon-
neYJ �co�pan aoo �e cdmco ?utl'OS CIentIstas bl'ltalllcos recentemente votado pelo dos, 11uma virtual e inemc- sa, apenas o sr. Osvaldo A-

ed �fuS ratala�?Ms. pah�lU "o OCIdente au�tl'a1iano, a bordo Congresso Nacional para a diá\'el desvalorizaç.ão do ranha. talvez viesse a figu-vegae qualquer alteração, tal a raga ure 180n , da Real Marmha Iúglesa, com (' h' , .'
.

:��saa�::��� ��o�i�'i;e :;� destino às ilha� de Monte BeBo.
.

;:�npall a NaCIOnal do 'ln-
• Cl·=::........WJf NV.-n.....,. ���·t����mente no novo mi�

nci�
... 'l�� �IO«8o'az»oma�r C�es��u�� fu�

Entretanto' os "M t

P
.

eI.
•

d
· mos a última tentativa, jUll-

il'i�s" continuam.: ;�;'�.i�'� .

're·t·.en 'Ia··m .•nun·, a·.r toela a potrolelro da to ao sr. Getúlio Vargas;
lI'

,

I perguntando a s. excia. se,

tr:s���:�mfn���é:i��.���lS� Euro'pa de c'ru'zel·roe'-'.·folsos .Amérlca pelo menos, entre os nome�
m·. GetulIo Vargas 19nora �.. HIO 26 (V. A.) - O maior "apontados" haveria real-

:enmpletamente. Os que {) RIO, 26 (V. A.) - A po- deira iclentidade junto aos petroleiro da América do
mente algum sôbre o qual

c.mnhecem desde que chegou lícia fl'aneeza - informa principais indiciados, com falsarios. Sul, o "Goiaz", chegou ao
já tivesse l'ecaido a escolha

h
. , presidencial.oJe, o veSpel"tlllo "O Glo- e�ceção do refel"ido .::idadão A polícia brasileira, po- Rio em viagem de incol'po-

ae-
·.fP..

·g6""-.r
...

;I.,-s;-·8
...

.-r.-a.:r.-·d
....

·o
......

:-� bo" - descobriu .e pl'endeú brasileIro, autor da inicia- rém, está realizan-do il1ves- ração à frota de navios-tan- Fugindo evidentemente à

� habeis falsarios que, a pedi- tiva. e seu pl'inc:ipal finan- tigações para descobrir es. ques brasileiros, pergunta e. encerrando sua

I
.-

I do de um cidadão bl'asilei- ::iadol', que logrou escapar Be misterioso personagem Com 20 mil .e quinhentas rápida entrevista, o sr. Ge-

... DOO O sr. 8- 1'0, imprimiram dez milhões à. ação da polícia frmweza que pretendia inundar a Éu- toneladas de deslocamento
túlio Vargas diese -com se-

'."10 Lalar ,de cruzeiros em cedulas de por ter oenltado sua verda- ropa de eruze.il:'os falsos. e 18 mil e 500 toneladas de
vel'idade: !-ião: Nada tenho

II" {} mil cruzeiros, que se desti-
.

. capacidade o "Goiaz" é um
fi, dizer sÔ'bre isso I

RIO,26 (V. A.) - De l'e- navam a derrame nas p�'in- dos. barcos de nma série de
.,.... 'YJ-��'"4 4h.TJ. w ....,._,..

Mr�s�o da sua viagem ao cipais ·éuropéias. Ab8DdoDOU O PIB O sr 22 petroleiros encomenda- ORISO DA ClDi\DE....MeXlCO',e aos Estados Ul1i- Algumas llessas notas ' : • dos peJo govêrno do gal.
dos, deverá .chegar domins:o falsas. chegar�m. � �il'cular Samuel Duarfe Dutra em diversos estalei- I' JfI, ;'� I I�P.�b\a esta Capltal o sr. Hora- na SUlça por mlcIatlva dos RIO 96 (V A) O· d'l _, 1'OS europeus e japoneses. t-t

v�;(':j.Q Lafer, titular da pasta próprios faIsarios, que fa- I f.':" "A' N; 't-;" flor- II .

a qua quer declaraçao a Construido em Amister- t?;J�
_. F d b

. . . [1a o IelOSO � 01 e In 01'· Imprensa . lPt.l"� "?;"

l}�A.".
lUa azen a, que durante rIcaram amda maIOr soma d t d ' 'h .... ._.:_ __ dam, há dois meses se di- !l:O{..//:'>, �" .�

': ' 1:1'
.c-êrca de um mês desenvol... de dinheiros, alem da enco-

ma sque ()

1 eDPu
a

i

o pab�aldn-;
I -8",-,"'0-8'" -f�acadas rigiu para {) Golfo Persio,

.

� �,.� �
'.'

�i' �
. . . no amue uar�e a nn o- ,\.. "-

ve� mtensa �:lvl�?de

na.q�e_�
melld_a., -

�_, ,'4'" ", nou a \dire-cão, do P'Í'B da I onde recebeu um, carrega- l,
'if ( �

�es paCi,sesf, n�o �9dPreJs�dmt-
-

Segun�o n�tíc�as ,recel:>i-: Pál'aiba�m·tlrn:ge�to·dédes-!O· fts"al.la CO" mento de óleo para a Ar-

I!
'

..Y!_c::,�'��-����;��Il��?Y..��-.:,..tiO a on el�e'IlCla a un a das aqUI, as' ceãlIlas. de mil t'
-,

.
,-

.

.

I ti' ,U .. g�ntina, fazendo um frete , ��. "':, _._

(;o-yerna_tiva\)-dQ Banco "da - cl'uzeiros' fal�iticâtÍfts na I
gos_o .. ',' I RIO, 26 (V. A.) - lnfor- inicial de 290 mil dólares.

:B,ra�il Int&niacional de De· França apresentam é�l'�cte- ' A' decis.ão· extrema foi

I
mau-se de Fortaleza que no O "Goiaz" provisoriamen-

�
\!. ,

.' .senvolvimento e Reconsh:n: ksticas de perfeição q�e determiI;ada, pela exonera- bairro de Itaoca, daquela te está fretado a uma Com- .. ---:--�\.'
:

. .'�'

�tr0ta,d��cdonô:nico; mas· aiuda, ol'llanl',difíci1 distingui-las ção-do correligionál'ío seu,
I cap�tal, por questões pes- panhia estra..'lgeira e, tá9 . .- �,' .:_.�: .���:�. �

.

ano, J?nto aos cir�.llIos ; d? �erdad�iro dinh�iro bra•. sr. José Pe�eiI'a Araujo, do I s�als: um soldado da Ae1'o- logo fiquem prontas as re-
. -----

'2l()rte-amerlCanos, d{! dlver-: sllen·o. Adlantam amda que Cargo de dIretor dos Cor-ll1uut!ca matou a facadas o finarias brasileiras, passa-
- O baixinho vai dar-nos

:sos assuntos pertin.entes aos \ houve principias de dat'r3- reios e Tclegráfos. ° ex-pl'e- fiscal da COAP, Antônio l'á a conduzir petróloo exclu- trabalho .•. :Tá prá nós"
htere..sses· 'econômicos-' do me-' tamb'em' -

eIl1"B'ruxelas, sidénte da Câmara dos De� 1"Ba1'b()sa�-entregU!1do-se após 'sivamente para abastece� que teremos ta.mbém o

Erasil. tendo sido presoa todos os putados; porém, não fez ain- ,o crime, à Polícia Militar. las. nmlso ídolo .. ,
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Clrurlda do Toras
.._ C-"

form.do pela Faculdad� Nacio'Dal de Medicina, Tiliolo,l.tII •
l 'Mm.do pela' Faculdade Nacional d•••dicilla... ....."1·1 T····- .:J H

.

N "D.
. rsrocrrurgiae ..o o8pltal erên ......mo.

...... do Br&tll). Cd' li
z:

1 S NTE.
d • I P i ta. Df.....

uno e eapecIs :zaçao pe a .. l:�interno e s....l.tant. d.
....Ueo por eODCVl'h a A...:t.t De a a I copa • o ......to

C" .. P 1. U Pi II' G I
_'

(R')
,

I lrurgla ..o ror, go ') erro a mana. 10 •

"......r.l
Consult6rio: 'Rua F-elipe Schmidt D. 18.

as-lntemo d" ,Bo.pital P.iQ'Olitrfeo a ••Il!clmlo J.41ei'rl0 ct.
, DiAriamente, das 16 àll lS bor...

���� !
.x-Interno da Santa Caaa de .i.me6rdla tio aio I. Saaalro.

' Res.: Rua Sá() clorge n. 30.
Cl1Dit�a Médica - Doença. Nervo.a.. ,I DIl ALVARO DE CARVALHO
,C&nault6r1o: Edifício Amélia Neto - S.la I.

I Doenças de Crfançaa
;

Consultório: Rua Trajano a/n. Edif. São JOYII'. - •• aodar.

,Salaa 14 tl 16.

I Resi.dénr.ia: kue Brigadeiro Silva Paea, e/n. - 1° andai. (ela'.
,
cara do Espanha). Atende diàriamente dali H bt. em diante.

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTONIO DIB MUSSI

CirUrgÍa-Clinlca Geral-Parto.

8,,"1'ICo completo e e$pecializado das DOBNCAS Da S.NBI]..

_ ��. �"l» moderoo. métodos de diagnÓlltico•• tratam.nto.

>e-ot,POSCOPlA -- BISTER.() - SALPINGOGRAFIA - .nABO-

1.1;8.&10 BASAL

"adiutuapia �or onda. curtaa-Ji:J ..tJ'ocoacIl1aclo a.ioe Ulua

• ',?e'& a Infra "erroelbo.
Cô.lIlultÍJrlo: Rt1.�Tr.jabo. H. 1, 1- andu - ad!ffeio doO .011'

JIIer'Flol Da. It b 12 hora. - DF.•u••l.

Da, 1& 1. 18 hora. - Dra. Jl,..sai.

.R••idaDeia J"'ulda Trompowa'kJ. &I

DR. A. SANTAELA

Itufdêllela: Rua BocaiuV"ll, lU,
(;_lIUU: Daa U ã. IS hOfal,

Telefone: wnsaltório: 1.28S. Jte.idêneía: l.iSli,

DR�' JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
M1tDICO �

CUalea Geral - PEDIATJUA

11l1a 11 de Maio, II - Itll1_1
iPOaRICULTURA - PEDIATRIA - C�l.CA OIRAL I

c.uaUódo • Residência - Rua BulcAI> Viana a. '1 eLar..o 11 i
....alo) - J'lorian6poli.. ,I_.ári.: II li 12 hor.. - Dilríam.nte.

OLHOS - OUVIDOS - NAJUZ II GARGA1,.TA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Eepeciallllt. do 801ipltal

.oderna Aparelhagem.
Limpada de Fenda - .Refrator - Vertometro etc. Raie X. (ra

(bosrafia. d. Cab!!ça) - Retirada d. Corpo. lIxtranhoa do Pulmlo
••1I9tajfo.

Ileeeita para uso de OctJ.)o•.
CouuUórlo - Viaeonde d. Ouro ?reto a_ • - (Alto. da Cu.

' ... Borlsollte).
'

ltaItl@Jlda -- relipe Scbmidt. 101. - Tal. 1.110.

DR. ANTONIO ilÓNiZDE-ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOLOGll

OrtopedJa'
Conault6rio: 1,,10 Pinto, IS.
na.. II la.1? dI1riament••

Menol ao. Sábadoa,
....: Doealuva 131 ron••• 714.

DR. ROLDÃO CONSONI
ar.rafa Geral - Alta Clrurlia - Moi_tia. i. 8....r..

- CfruJ'Jia 40a TIl.or.. _
Da J'acl1ldada d. J[edicin� tia UlÚveraidade d. Slo Paulo.
h-AIIailtanta d. ''Cirurcia doi Prof•••or.. Alip.lo CorraSa

Neto • s,n••ato•.
Clraret. do ••toma&'o, ve.ieula • vi.. biliara., 111teatiDo. d.)

,,"ó:. ,ro.jo; "roide, rina, pr6atata; hengâ, 6tero, oTáriQ. a tl'om
.... 'Varfcocele, hidl'Ocole,' varizet e Ilérnia.

CouaJt&a: Da. I l. li hora., rua "elipe Sehmldt, lU (t.obr.do i
- 'l'.lafona: 1.1198.
...ldAaela! Avenida Trompow'k7. , - 1..1afoll. 1.7G«.

DR. MARIO WENDHAUSEN
CUnlca JIlédtca d� aaaltoa e erbaçaa

eoualtórlo - Rua João Pinto, 10 _ 1'e1... 7S••
Coa.alta.: Daa , u ., horal.
R..ldillcla: Rua E!lte"'et 16nior. 4e. Tel. 811.

Dr. Helro SarUnUt de OUveira
- ADVOGADO

Roberto \V. Sehmid,t
Heitor Steiner

SOLICITADORES
Advogada Come�ial, Civil é T�abalhista

ESCRITÓRIO�
Praca Jõ dp Novemhro n: 23 10 andar, sala 4

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPECIALISTA

l\WLÊS'fIAS NERVO$AS E MENTAIS. CUNlCA GERAL
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulató

rio de Higiene Mental em Plortanôpchs. Ps iquiátra do Hospital
Colônia Santa 'Ana.

-

Convulsoterapia pelo eJetrochoque e cardiazcl. Insulinoterapia
de Sake l. Malariuterapia, Psicoterapia.

Consultório Prcvísortamente li: Rua General Bittencourt, 85

(esquina de Anita Garibaldi).
Hor-ârro i Das 16 às 17,3Q horas
Residência: Rua Bocaiuva, 139.

'_

o ESTr\UO

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

DR. I.' LOBATO FmUO·
Doeo!:.as do apareü'o respiratório
TUSERCU"QS •

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULJlO.8

AD1IHNISTRA(AO

.4I4.�o e Qfirlli81, • rua Conselheiro " ..ta, ... �

1·el. 1022 - ex. PaBtal. 1.9.

Diretor: RUlJENS Ao RAMOS,

Gerente: DOMINGOS F. DI AQUlNf>

Kepreaentantes:
a.preaebtaçõea A. S. Lara, Ltda.

Rua Senador Dantas, 40 - 1'10 aoll_v.

Tal.: 22·692.' - Rio de Jaoeiro.

Reprejor Ltda.
R'Ja F'eUpe de Ollveirà. n. 21 - �o anCl.1f...

'f.tl 1I!-987S - São Paulo.

�SSlN.j\.TUR;All
!I.'. Caprtal

.\... • •.. ' . ' ' ., Cr$ 170 ....

'.I!'flatn. . , . ' . , Cri te_ .

No Interior

Ali. . .... , .. ,. .......• Cr$ ZOIU.,"

1l�lllutr. .. '. Cr$ I H•.U"

" p_(lnj)iolJ. ,m&tlia ntee" <:,0ut r"to,

O. oriKinaie, IIlUIlHl nio puhlicail ...:. !I'� _...
d••olvido•.

A díreçao não ae respol'llabili18 1181.,. _..-..
BUli tido, no. artj�ol! aasitl.ad(J�

-�....__.....-_.._-

DI", ALFREDO CHEREl\1
CUtl�- !!ladonal de 4,oença. mental.

ax-41r8tor do HOlpital Coiônia Sant'Au.

DoeDeae nervo.... 41 menCai•.

Impot8neia Sex11al.
Bua Tiradentea n. �.

Conaultaa das 1& ã. 19 bora•.

FONa: li. 798.

Ré•. : Rua Santol Saraiva, 64 - 'atreito,

•• p. ..��-

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exclustvamente de criançu

fio. Saldanha Marinllo, 19. - Teiefone_ CM.) 718.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica 'Médlca - Doenças de criança.

(Tratamento de Bronquites em adultos e criança.).
ConsuJoorio: Vítor Meireles, IS - 1" andar.
H<JrÁrio: Da. 10,30 às 11.30 e das 2,30 às 8,30 hOTU,
Residência: Avenída Rio Branco. Hi2 - "Fone 1.640.

ADVOGADOS.
DR. CLARNO G. GALLETTI

- ADVOGADO-
Ilua Vitor Meirellea, 60. - Fone 1.463. - F1orlallópoli&. ..

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

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
M.ltDICO

Ausente até princípio de Oo.tu.
&ro, fazendo curso de aperfei
çoamento de cirúrgica, no Rio
de Janeiro.

---------'-----" ----- ,

Advocacia e Conlabilidadtt
DR. ESTEVAM FREGAPANI

- Advogado-
ACACIO GARIBALDI S. THIAGO

- Contabilista -

Edificio "IPASE" - 50 andar.

- ADVOGADO -:
Rua Trajano n. 1,2. 1· andar, I8.la u. 1 - Edlfiel. MI..........

(E.c,. Dr. Waldir B1Jlidl).

TelflfoDt._.- 1.Ue .

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

Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajai e Santos, sendo neste último apenas

para o movimento <le passageiros.
PRóXIMAS SAlDAS:

I DA:, 1 ..

de ITAJAI do RIO
V'O LTA

de SANTOS

13 Sábado - Fann6ct..
Catarinense - Rua Traja
no.

14 Domingo - Farmâei:t..
Catarinense - Rua TtJa;"
no.

: 20 Sábado - Fannoobt..
Noturna - Rua Trajano.

o " {I 21 Domingo - Fannieia>
aO/Setembro 2/0utubro 7/Uotubrv 8.jOutub'ru NotUl'llil - Rua Trajano.

12/0utubro 14/Outubro' I9/0utubro 2(l,10tltubro 27 Sábado - Farmácia>-
24/0utubro 26/0utuhro 31/0uútbro lOlNovembro ESPenlnça - Rua C4m�
li/Novembro 7/Novembro 12/Noverobro l.3/Novembro lheiro Mafra.

17/Novembro 19/Nóvembl'O 24/Novembro 25/Novembro 28 Domingo - F�:rmki.,
SO/Novembro 2/Dezembro 7!Dezembro 8jDezembro Espera�a _ Rúa

.

CoSe-
12/Dezembl'O 14jDezembro 19/Delembro 2O/Dezembro Iheiro ,Mafra.
O horário de Florianópolis sm às 24 boraa das'dataa indica�as.
Para ma,is informações d'irijam-se A O serviço ,noturno s.ert;.

t
efetuado pelas Farmáe,•.ia8EMPR8SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE 8ant<l Antônio, Moderna _

Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - 'l'elefone: 1.212. Noturna, situadas àlt -rita.
_____________�----���-------------fk�Pjn�eT��&n

de FPOLlS.

rarmacias
'de Plantão;

MRS DE SETEMBRO

Baba0

"irgem Especialidade
da Cla. WBTZEL INDIJSTRIAL-Joluvllle. (marca r"lfÍstratla)1

Te rna r' rOIlDa branQui�sima
,--��----------------------------------�-

����?' y1RctAt
� .

': r·

•
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em 1.624, os hol1;i'1lde-
ses foram repelidos nos. ar

redores da Bahia: pelo Ca
pitão Manuel Gonçalves;
- em 1.816, em Ituparaí,

o Barão do Serro Largo der
rotou -um Corpo de Corr íen
tinos da Divisão de André:;'
Arrigas ;
- em 1.818, 110 Rio Gran

de do Norte, nasceu Luiz
.

Gonzaga de Brito 'Gu-erra,
Está aí o aviso-prévio dos Barão da Assú, que veíu a'

marchantes ou marchante ser Ministro do Supremo
catarmenses de que, mais Tribunal;
uma vez, o povo vae arcar -:- em 1.323, hlec€u o AI
com mais três cruzeiros em mirante Eliziário Antônio
nuíle de carne, COmo não dos Santos, Barão de Angra,
houvesse mais para quem nascido em Lisboa a 15 de

apelar, Novembro de 1806; "

t AgradeCI-meDI eM·ss
A COAP, segundo a mes- - em 1.851, as forças co-

N
. O I· a ma fonte, não disse sim nem mandadas por Caxias inicia-

não, para o sr. Elyseu Di ram a passagem do Rio Ne-

Ed d" S'··I'
-Bernardi, Não se pronun-Jgro;

uar O I va ciou sôbre as suas preten- .

.; em 1.855, o Imperador'
A família de Eduardo Silva apresenta seu comovido sões naturais ... Claro que, D. Pedro II, fazendo-se a

agradecimento a todos que, de qualquer forma, manifes- nos dias presentes, é ne- companhar do Presidente do

taram seu pesar pelo falecimento .de : seu querido.e sau-" cessarro agir com cautela, Conselho, Marques de Para

doso Chefe, ao mesmo tempo que convida os parentes e muita cautela, para que não ná, do Ministro do Império,

amigos para assistirem à missa de sétimo dia que será venham pre o c upa ç õ e s Visconde de Bom Retiro, e

celebrada em intenção à sua alma. na 'Catedral Metro- graves a coustituír pedras dos camarlstas de serviço,

p�lital1a, às 7 horas de segunda-feira, dia 29, o que tam- no caminho dos que preten- visitou durante oito horas'

bem, de antemão, agradece. .

.
. dein, ainda uma vez, Iocu- as enfermarlas publicas do

",_�••••••••••••��••••".M pletar-se com essas ques- Rio de Janeiro, onde eram

,

P'ar-ttcíp'.-�:a'
-

C"ao
tões de ·prêçO!�'... 'rórna-se tratados os colêrtcoá;
mesmo princípio que não po-

- 1.880, desabou sobre

Elias Paladino e D. Regina da Silveira . Paladino
de ser deixado de lado, es- Joinvile, Santa Catarina,'

participam aos pare t
'. .' quecido os ínterêsses cole- grande trovoada acompa-'

• .

c n es e pessoas amIgas, o naSCImento

de seu primogenito JOSÉ, ocorrido em 5 'do corrente, na
tivos... nhada de abundancia de

Cidade do Rio de Janeiro, à Rua Barata Ribeiro n. 23 Paralelameute ao aumen-
granizo;

apto 61 _ Copacabana. to da carne, há também um
- em 1.887, no Rio de Ja-

-1-r-·�··I·"··TI!lIfj"·"A··II
••••

'lfL.
••••C!' :�!�: ::v!:s::t;o. -Ale�a� ����'r:a�:�:�r�::;e;:!���

....., os que fazem êsse mercado"
Ministro do Supremo Tribu-
nal;

que não é possíve.J mais
vender o peixe pelo tabela;
do. As despêsas aumentacram
com o material do pescador
- cordão, linha, anzól, etc,
etc. Porisso, não tem havi
do peixe nas bancas do' )fer�
cado, porquanto o melhor é
vendido às lanchas' que flu.
tuam em alto mar, esperan
do a safra dos barcos de

pesca ...
Há. portanto, no caso,

duas questões para a COAP
.:_ a da carne e a do peixe. .

Esperemos os res\tltados V' cJ
'

das
-

providências daquêle .
8n e-se

órgão, em benefício do povo, Uma câsinh8; a beira. ma.r
que, a estas horas, está pen4 em Campina.s-Furnas de São
sando onde irá parar com José, com 4x6 e 38 fundo. 12
tanto aumento de prêço de fri)nte. De madeira e telha
gêneros e utilidades, muito francesa.
embóra os seus recursos V

.

t' ter: e .rA ar com o seu

permaneçam sempre os mes- proprietário Geraldino Vi.
mos. . .

. cente .. nf! mesmo l.ocaI.

CONSELHO REGIONAl. DE CONTABILIDADE
em Santa Cafarina '.

Levo fio conhecimento dos interessados os di�ere& do
ítem IV, da Resolução n. 19í52, de 8 de julho de 1952,
do ?ONSE!--HO FEDERAL DE GONTABILIDADE, que
dá mstruçoes. para. a, renovação do terço dos ,ConselhoS'
Regionais de Contabilidade, que é do seiui�ltê t�Õr:

' ..

"Fica inst.ituido l1(!S Conselhos Regionais de Conta
l.:iIhdade o registro prévio, em livro próprio, dos �andi
datos à eleição pára membros efetivos e suplen{.es dêsses

C,onselhos. O. registro da chapa será feito duran:t� o pe

Devoção de' nodo de l° ue outubro à 15 de novembro, mediante re-

querimento entregue pessoalmente ou enviado sob re-

S. João Boico r gistro postal, e que contenha os nomes, números de re-

.
�is,t:o no.C.�.C., categoria profissional, quitação com o

0tuewlI.Iaus om!ssHuug Imposto smdIcal e declaração expressa dos candidatos de
o Ul�a_ ,maIOS .o'!.!5uaq .tu�ol que, se eleitos, cumprirão com zêlo e a�votamento os �11-

�.tal tlSIl!W � s9du o�0'I cargos decorrentes do mandato. A chapa será anexada

'O;)sog 0'l0f ao requerimento, em dl1�s vias, das quais uma será en

O!!S 't? U.lUOq ma uA!tsa1 '!JS tregue d�ntro de dois dia-s a um dos requerentes, medi
-S!W SU.1oq 8 s� oíttqtuOP as ante reclbo, com a declaraç.ão de que foi registrada ou

-g:znual (OPUd op 'S 'N ap não e a outra ficará no arquivo do c.R.e.".

tlfa.12I) 'B!.1UW ap 0'!!5g.100 Florian6polis, 25 de. Setembro de 1952.

Ow!ssJlnd op Z!.IlUUl uN Aécio Cabral Neves - Presidente .

Vida -. Social
A Diretoria

TRAJE: Casaca - S1110-

king e Summer.
Florianópolis', setembro

de 1952, •

.ANIVERSÁRIOS:
!FAZEM ANOS, HOJE:

:...- Sr, Ullvsses Cascaes

�7el'an e, comerciário
__ Th'{<>ll ina Cecilia-Maria,

'fiiha do sr. Nivaldo Macha

,do, fLHl,:'io11ário da firma

J\lachado & CÜi.,
_ Sr. Nelson Hcuse, in-

"dllstl'ia1 em Itajai
_ Srta. Hela F-anny, ,Ka- HITZ

t,her, funcionária do Minis- As 1,30 -,- 7,30 -- 9hs.

.tél'io da Fazenda A maior produção, do' cl-.
_ nIi'n ina Lé-María de n ema nacional.

,oliveira, f ilha do Si'. Arnal- Fada SANTORO - CyL
-do Oliveira,' reprüsentaúte i FARNEY --. Renato RES-
,coil18l'cía 1 ; TIER - José LEWGOY

,
__ Sr. (luintino Zappeli-! em:

ni, hoteleiro nesta Capital.l AREIAS ARDENES

I No programa: O Espor-
.cASAMENTO te na 'Tela. Nac.

Enlace .TORGE-OLIVEIRA Preços ; 5,00 --'- 3,20
No Cartório do Registro ROXY

{'ivil, rea liza-se hoje, às 17 Às 4 - 7A5hs.
110r&S, o enlace matrimonial 1) John MJLLS

«la graciosa senhorita De- em;

lo rme , Iria Jorge, com o sr. MECHERIQUE'IROS
1\ey" Hamilton' de Oliveira, 2) Richard ALLEN

funcionário da Imprensa 0- � em:

fieial do Estado.
.

. VINGANDO O IRMÃO

Paraninf'arão o ato, por 3) Continuação do seria-

llurte do noivo o sr. Walter do

Cardoso e senhora e por A MULHER TIGRE

parte da noiva o sr, Otávio No programa: Filme Jor-

Jl.iachado e senhora. nal. Nac.

,Ao jovem par as felicita- Preços: 5,00 - 3,20
-çôes de "O ESTADO". Imp. até 10 anos.

ODEON
ENLACE l\'lATRIMONIAI. Às 7,45hs.
Aldo Fernandes - Hilda de Richard ALLEN

Figueiredo Barros e Silva €lll :

.

Civil e religiosamente, às VINGANDO O IRMÃO.
17 horas à rua Bocaiuva 11, John GARFIELD - P�
e às 17,30 horas no Colégio 1 tricía NEAL

.

Catarinense, realiza-se, ho- em:

.je, o enlace matrimonial do REDENÇÃO SANGRENTA
"r. CeI. Aldo Fernandes, da No programa: Cínelan
reserva remunerada da Po- dia Jornal. Nac.
Iicia Militar, com d. Hilda Preços: 5;00 - 3,20
de F'igueredo Barróã e Si1:; ,·-lmp. até Ü;-anos.
'Va, IMPERIAL
'No ato civil, serão teste- Às 5 - 7,45hs.

rnunhas, por parte do noivo, Gary COOPER - Ruth
-o sr, Dahil Amim e exma. ROMAN - Steve CO

.-esposa d. Frangia ChBrem CHRAN
Amim e os!', Japy Fernan- em:

odes e exma. senhora d. Al'a- VINGADOR IMPI;ED'OSO
ri Mafra Fernandes e, peÍa No programa: Cinebmdia

'noiva, o sr. dr. Adolfo Kon- Jornal. Nac.

-der, í:epresentado pelo sr. Preços: 5,00 - 3,20
j\iiguel Sa,vas e exma. sra. Imp. até 14 anos.

.o. Maria Goulart Savas e o 1l\1PERIO
sr. Armando Cardoso e Às 7,45hs.
exma. esposa d. 'Alexina John GARFIELD - Pa-
{jardciso. No religioso,. que tricia NEAL·

será às 17,30 hOl'a&, na Ca- em:

pela do Colégio' Catarinen- REDENÇÃO �ANGRENTA
,-se, serão padrinhos,· pelo No programa:

.

Notícias

noivo, o sr. Amaurí Olivei- da Semana. Nac.
1'a. e exma. esposa d. Lací Preços: 5,00 - 3,20
'Oliveira e o sr. José Rosa e Imp. até 18 anos.

-exma. sra. d. Jupira. Fernan
'(}es Rosa e, pela noiva, o sr.

''Oscar Moura de Figueredo
oe exma .. sra. d. Virgínia Lo
bo de Figueredo e o sr. Arí
'Ferreira dos Santos e exma.

-esposa d. Céiia de Figu€rédo
'<los Santos.

O ESTADO cumprimen
ta os nubentes, desejan
do-lhes felicidades.

Cine-Piaria

'LIRA TENIS CLUBE
. BAILE DE ANIVERSARIO
'conO:AçÁO DA RAINHA

CONVITE

A Diretoria do Lira Tenis
<Clube tem a honra de con

vidar os gignos associados e

�xma8. 'famílias, para o

'Grande Baile de Gala que
lfealizará no dia 7 de outu

�ro pl'ó:l\.imo, terça-feira, às
.;. '22 horas; .em comemoração
;ao 260 al1iversário de fun

'dação, posse da nova Dire
<toria e Coroação da :Rainha
:<lo Lira flenhorita Layla
fimi:n lIelou. ,

o Mago do Pandeiro, hoje
�'l- .' D.a Guarujã -

Belarmino e Míss Brenda, que ora se encontram nes-

ta C it I
c l ::;

. ay: a � ap,r,esentar�se-ão às 20,30 horas de hoje, no

auditório da Radio Guarujá,

Belarmino é o mago do. pandeiro. Faz êle o incrível,
nessa arte de brincar e divertir a asaistência com os

seúa pandeiros. Miss Brenda, a sua companheira, tam
bém se exibe. em dansas tipicamente hindús. São dois
notáveis artistas que sabem encantar e agradar a qual-
quer público exigente. '

...
-

... -.,.... '-', ...

. �.

AVENTURAS

"

""��_'...'_'l"""_""" .�� __ .. �- .. '.V�_"I'-'_'-_'__ ""__"-'-

1902 -Bidas de 0Iro-1952'
Haroldo José de Simas e sua esposa Nicácia de Sou

za Símas, filha adotiva, Vva, Amélia Lima Abraham con

vidam os par-entes e amigos para asaistírem a missa em

ação de graças pela passagem do 50 aniversário de ca-:
sarnento de seus pais adotivos e Irmão, Corina Vidal de

Lima e José do Patrocínio Lima; no próximo dia 1° de
Outubro às 8 horas na Catedral Metropolitana,

* O Presidente da COAP
* * dêste Estado, sr. Apol
lonio Boureí

'

estêve em Pôr
to Alegre" regressando' an
te-ôntem, onde fôra afim-de
entrar em' entendimentos
com .) seu colega gaúcI,o
sõbre o fornecimento de ga
do bovino pãra o mercado
da Capital.
Levou-o 'àquela vizinha

cidade, segundo se informa,'
() fato de haver requeeí
mento, naquêle departamen
to, solicitando aumento no

prêço da carne verde,
.'

que
passará a 15 cruzeiros o

quilo ...

HOJE NO
PASSADO

27 DE SETEMBRO

André Nilo Tadasco

L,EICA
_

Vende"se" uma maquina
fotografica Leica, ,em per·
feito estado de cOllservação,
e com varios pertences.
Negócio urgellte - tra.tar

na Rua Trajano n. 31 - l0
andar.

.

,00
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Com a partida entre o novo líder e o "lanterninha" prosse
guirá . amanhã à t�rde o Campeonato de Plofissionais .

..._,._ .,.._w""...""..,... - -_. ·_..- '•..,.h _- _-...,.", .,._-_ _ ,.� ..-.�..."._. ·.�.-.-..-.JIA�.........,.__w .".... ...,..-...I'".·.,....YJIVIt

"O Estado Esportivo
"

Wl'..........,...__.,."...,..,...--�.....,..,....,..:-. _.._ .:- ..,. � _ •
..w ....,.·���v _�-�-

.'
,

Quatro bons jogos· vm fontinuação
ao' cerJaDl8 amadorista

f os CAMPEõES MUN-

IF d
.,
-

d'DIAIS DE TODOS OS PE- e eraçao e
. SOS

.

Oficialmente, é fi s��uin-I de Santa
te a relação dos pug il istas I

'Vela e Motor
Catarina

CAMPEONATO PARANA.
ENSE' '.

.

Será iniciada hoje a últi
ma rodada do 10 turno' do

que foram proclamados cam

peões do box do mundo na.

categoria de peso-pesado:
l0 - John . L. Sullivan

Realiza-se, na tarde deho- . .grandes atrações, principal- .coteio Hercilio Luz e. Pos
.ie e na manhã de amanhã, mente o último que colocará tal 'I'elegrâfico, líder e ter
no estádio da F.C.F., a 93- frente a frente um dos vi· ceiro colocado, respectiva
rodada do Campeonato Ci.· ce-líder e um dos terceiros mente.
·t:1dino da Segunda Divisão colocados. O Campeão de 51 está em

! Amadores). I Amanhã, com início ás forma, esperando derrubar
Hoje, com inicio ás 13,30' 8,30 horas, o outro vice-li- da Iíderaonç

horas, jogarão Bangú e A-
I
der, o Treze de Maio, dará da liderança o pelotão al

mérica e com início ás ...• 1 combate ao Flamengo que vi-rubro.
. 15,30 horas Colegial e Irís, ocupa o último lugar. . Preço único: dois cruzei-
dois prêlios que prometem

I
Encerrando a rodada o zos.

Recebemos agradece- elevada estima e considera
cão,
o

Cordiais saudações
Federação de Vela e Motor
de Santa Catarina
Jorge Barbato - COID(I

doro
Cezar Tramujas - Secre

tário"

m05 o seguinte ofício:
"Florianópolis, 24 de Se

tembro de 1952.
Ilmo. SI11'.

Diretor do "O ESTADO
(norte-americano). ESPORTIVO"
30 - Sob Fitzsimos (nor-

te-amer-icano) .

40 - James J, Jeffries
Ternos imensa satisfação(norte-americano) .

50 _ Tommie Burns (nor- em comunicar á V. S" que
de conformidade com os es-

HOMENAGEM DO RO
CAIUVA Ã POUClA MI

LITAR
A Diretoria do Bocaíuva

E. C. fará realizar sábado
na sua sêde social um gran

em sessão anterior para re-
de baile em homenagem ii

(gel' os destinos desta Enti-
1101'- . Polícia Militar na pessôa de

,

;dade, no período de 1952-
seu ilustre Comandante co-:.

(n or
1953.'

1 M
.

hrone arr- n o.
Está assim constituída a

nov; diretoria da F. V. M.
S. C.:

(norte-americano) .

20 ---' James J, Colbert

Florianópolis
Presado 8n1'.

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

te-americano) .

60 _ Jack Johnson (nor-
tatu tos em vigos, realizou
se á 16 do corrente, na poste-americano) .

sé da nova diretoria eleita
70 � José Willard (nor-

Campeonato Paranaen!le, .io "Bocaiuva 4 x Paula Ramos- O

gando ,Agua Verde e Bloco Guaraní 3 K Figueirense 3

lVIorgenau. Bocaiuva O x Aval O

Amanhã, completando a Atlético 6 x Paula Ramos 2

rodada, serão efetuados FigueirenRe 5 x Bocaiuva 1

jOgos: Monte Alegre x Pa- Gllaraní 3 x Atlético 1

lestl'a, Cambal'aense x Co- Classificação
ritiba e Alético x Jararézi- 10 lugar - Avaí, com 2 jogos, 1 vitória, 1 empate,
nho. o derrota, 3 pontos ganhos, 1 ponto perdido, 4 golos a ia-

E' a seguinte a classifi- vor e nenhum contra. Saldo: 4 golos.
.

cação: 20 lugar -Atlético, com 3 jogos, 2 vitórias, 1 der-
10 - Coritiba F. C.; .Ta, rota,' O empate, 4 pontos ganhos, 2 pontos perdidos, 9

carezinho e C. A. Monte Ale golós' a favor e 6 contra. Saldo: 3 golos.
gre, 4 pontos perdidos; 20

I
90 lugar - Figue'irense, com 3 jogoS, 1 vitória; 1

Palestra Itália, 5; 3?: �gua- derrota, 1 empate, 3 pontos ganhos, 3 pontos perdidos, 9
Verde, 7; 40 FerrOVlal'lO 8; golos a favor e 6 contra. Saldo: 3 golos.
50 Cambaraense, 11; 60, 30 lugar - Gnar'aní, CO!ll 3 jogos, 1. vitória, 1 deITO-

Paranaense e Britânia, 12; I
.

70, Bloco Morgenau 15. (Continúa na :.3 pág�

CAMPEONATO PAULIS-.
TAWalcott tentará re·

conquistar"o titulo
te-americano) .

80 - Jack Dernpsey
te-américano) .

90 - Gene 'I'unney
te-americano) .

100 - Max Schmell íng
(alemão).
110 -- Jacv Sharkey (nor

te-americano) .

120 Primo Caruera
(italiano) .

130 :__ Max Baei' (judeu-

Hoje: Juventus x Radium
e Guarani x Jabaquara.

campeão mundial a aprovei.
tal' o título.
Acrescentou que teve de

lutar com Walcott e o trei
nador Dan FIorio para con

vencer Walcott a não se re

tirar do ring após .a melhor
peleja de sua carreira. Dis
se que "Walcott estava ga
nhando por pontos e não
estava ferido embora vies
se a cair depois; vítima de

WaIcott e seu manager, um golpe de sorte de seu

Felix Boicchiccio, recusa- adversário".

rarn de sua decisão de aban-
donar o pugilismo.

O ex-campeão, de 38 anos

de idade, anunciou que ten
tará recuperar o título; fa
çanha que nenhum pêso pe- i Será levado a efeito em

I
ção de

Basqu.ete
está elabo

sado conseguiu até agora na : regosíjo ao 260 aniversário rando cuidadoso programa
história do box mundial. I do LIRA TENIS. CLUBE de competições amistosas
Entretanto, o manager AI um torneio de tenis de du- que assinaiarão a passagem

Weil anunciou que ° novo plas masculinas e duplas t de mais um aniversário do

{':�:npeão d�sc�nsará �té �e- míxtas, entre

o.
s

componen-I símpatlco-
clube da �oJina

..
'

pOIS de prrmerro de janeiro tes da la turma. De parabens, pOIS, esta
1)ois embora o seu contrato Aos. primeiros e segundos mais uma vez. a. Diretoria. do
estipule que a revanche de- colocados será ofertado pe- ! Lira, que dando ensejo '�os
ve ser dada dentro de 90 lo clube magnifico troféu. I seus associados de noites
dias I__lcm o vencedor nem o I Reina entre os tenistas do sociais de grande ressonan
vencido têm pressa dê tr�- Lira, .cuja equipe está e�! eia n� sociedade de FIor�a.
\"�r nova luta antes do pro- II perf�lta forma, grande an.l- i

nõpohs t.�n�b€m propor�lO
�{lmo ano. maçao podendo-se, desde' Já I na manhas, tardes e nOItes
Ao apresentar-se aos jor- i prever renhidas partidas. do elegante e �'ristocratico

nalistas, hoje, Rocky Mar· II As duplas masculinas são tênis.
•

dano apresentava, oito pon� a,s seguintes: Jo.sé Santos e Assim, espera-se que os

tos nos superciHos e outros
I Abelardo

Gomes Hubert Be- associados do Lira coope
{} na par� su.perior da

.

ca-
I
cke e Antôn�o Santa�la - r�m e pr�stigi€m a Direto:'

b�ç.a. Alem dIsso, Marclano I Ca.rmelo PrIsco e WllSOll fIa do Llra comparecendo
tUlha uma grande marca no Elias e Guerreiro da Fonse- a esSas competições despor-
ôlho esquerdo. ca e Urbano Salles. tivas,. cújas datas serão
Weill e Rocky Marciano As duplas mixtas estão oportunàmente marcadas.

mostraram-se satisfeitos ao assim organizadas: José
saberem qq-e Walcott volta- Santos e Diva Formiga e
ria a lutar. Marciano de· Guerreiro da Foncesa e
clarou que "Walcott é um I Vivi Silva.' ,

O CACHOEIRA
.

VENCEU

g�ande pu�iJista..Todos me 'Os vencedores serão pro-
A TAÇA JOINVILLE

dlzem que ele serIa derrota- 1 clamados campeões do 260 Em Joinville, domingo úl
tado no 60 ou 70 round mas I aniversário do Lira· Tenis timo, real(z6u-se mais uma

,quando desferi-lhe ó golpe Clube. sensacional regata entre os

decisivo �o 130 l'ound tiv.e I . �omo vemos, o clube di- velhos' rivais Atlântico e Ca
a sensaçao de vencer decIo l rtgldo pelo Dr. Osvaldo Bul- choeira, pela posse da rica

"'.i\:.an:en� a !uta". I cão Viana cuida intensa- Taça "Joinville", instituida

, . SmcClllCC�lO, que an.un- I
mente e com grande carinho ·.em 1938.

"::lara, emoclOnado, a rebra- , da parte desportiva, propor- A prova que transcorreu
da de Walcott do pugilista. I cionando aos seus asociad9s empolgante e sensacional

Todos me' diziam que êle I magníficas reuniões espor- foi vencida com grandes
pugilismo. explicou que con- I tivas. méritos pela _guarnição ca-

seguiria eonvencer ao ex- Tambem o Diretor da Sec- choeirense.

Filadélfia, 25 CU. P.) -
Tudo parece indicar, que o

povo campeão mundial dos

pesos pesados Rocky Marci
ano defenderá seu título em

Miami em janeiro ou reve
reiro de 19�3 contra o ex

campeão Jersey Joe Walcott

por ele derrotado a noite 'pas
"ada, por nocaute, 110 13°

round, no Estádio Munici
pal de Filadélfia.

Amanhã -' São Paulo x

Porto Santísta, Comefcial x
Porto de' Desportos, Santos
x Corírrtians, Ponte Pre
ta x Palmeiras, XV de Pi
racicaba : x -Ipiranga e XV
de Jaú x Nacional,

x Comercial.

americano') .

os
140 _ ,J, J. Braddock

(norte-americano).
o

150 - Joe Luois (negro,
norte-amer-icano) .

160 Ezzard Charles

(negro, norte-americano).
170 - Joe Walcott (ne

gro, norte-americano).
180 - Rockey Marciano

(ítalo-americano) .

Ds que mais tempo con

servaram a corôa foram
Joe Louis (13 anos), John
L. Sullivan (10 anos) e Ja
ck Dempsey (7 anos).

Foram os seguintes
resultados de 4a feira:
Portuguesa Santísta 3 x

Juventus 2 e Ipiranga 3

TENIS

CAl\'W�9NATO CAll,IOÇ,1\.
Em continuação ao cer

tame futebolístico. guana

barino, hoje jogarão , Âmé
rica e Bangú e amanhã
Vasco x Flamengo, Bot_!lfo
go x Madureira Fluminense
x Canto do Rio e Bonsuces
so x' São _Çristóvão.

Comodoro - Snr.
Barbato
Vice-d ito - Snr. Alcenor

Melquíades de Souza'
Secretário - Snr. Cezar

'I'ramujas
'Tesoureiro - Snr. Ar

mando Sabino

PAULO SACOMAN, NOVO
CAMPEÃO BRAS.ILEffiO

DOS MÉDIOS
São Paulo, 26 (V. A.) -

Das mais sensacionais f-oi
a luta travada ante-ôntem á
noite no ginásio do Pacasm

bú, entre Paulo Sacoman e

Arnaldo Pacheco, em dispu-,
ta do título brasileiro dos

Jorge

Comissão Técnica - S1'S, mêdos, que se encontrava.
Humberto D'Alascio, Wal- em poder de Pacheco.
dir Gil e José João Galhuf. Contudo, mercê de um

Conselho Fiscal - S1's. notável desempenho, Sa
Manoel Gonçalves, Augusto coman venceu de forma ní
Carlos Kihl e Felíx Schaf'er, tida e indiscutível o seu ad

Aproveitando o ensejo, pa versário, passando a osten-
ra apresentar á VV. SS. os I tar, desde ante-ontem, o tí
nossos protestos da mais tulo em questão.

Números do Campeonato
de Profissionais ..

,t;" ,I w "

Bela vitória conseguiu na tarde de domingo o Clube
be Atlético Guarani ao derrubar da liderança o "onze"
do Clube Atlético Catarinense pelo escore de 3 a 1 e

fazendo subir para o 10 posto o Avaí.
lVIas bá ainda a resolver o caso Saul e se o Avaí

perder os pontos de seu primeirc prélio com o Guarani,
{) clube do sr. Newton Garcês se verá corno líder !nvie
to, trocando de posição com o alvi-celeste.

E' o se'g1;linte o movimento do certame ,Jlrofissi�na
lista após o cotejo de domingo:

,Jogos efetuados
Atlétieo 2 x Figueirense 1
Avaí 4 x GtÚll'allÍ O
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�s bancárius insistem nl�40'1.11;;0;;;;;:1
RIO, 25 (V. A.i - Os salário mínimo de mil e oi- t ,

.Baneáxios foram ao' gabine- tocentos cruzeiros. I ADVOGADO i
'te do diretor do Departa- A discussão do assunto,

' ,
mente Nacional do Traba-' i1�siste� .os bancários, deve- ,"' eX. Postal-175 ,;}J1O, 'como f icára combinado ra ser f'eita numa ampla me-

;'ipós o desencontro com os 5a redonda nacional. t,� ·IIJES-S. c. t::_banqueiros, sexta-feira últi- '� fi-:ma. ...-----------.

O; t41KO LYNOS .(>.-.(�()....(}4_�()�
Registrou-se fato identi

-co ao daquele dia. Enquan-,
·'to a comissão presidida pe
lO sr. Antôn io Blanchar su

bia para o entendimento,
-com o sr, Roque Vicente

Ferrer, UI!1 grupo ficava de-
'fronte ao Ministério do Tru
balho, num "meeting" imo,

provisado., com oradores,
'pa!mas e apupos.

O Departamento Nacional
.do Trabalho deve pronun
-ciar-se sobre a questão no

·tempo . mais breve possível.
Os empregados entrega

'!t'am um memoriai em que
'resumem as SU;lS principais
reivindicações: quare nt 11

'por cento de aumento; quín- j
-queníos de cento e cinquen-
-ta cruzeiros; salários famí-
lia de duzentos cruzeiros e

RENDE MUITO MAIS!
Kol ynos é econômico
i)Orque é um dentifrício
concentrado gue rende
muito mais Um centí
metro de Kolynos na

eseõva sêca basta para
obter espuma abundante
que combate as cáries

. e perfuma o hálito.

ü,

!
J Viagem com s.egtiraoça
l e rapidez :;

� só . NO� CONFORTAVEIS r.tICRO-ONIBUS 00'

j BI'IOO ((SOL-BRASILEIRO»
.I

.1 Fl1>rianópolls - ItaJaf - JolnvJUe - Curitiba

J,\ A'geAncía -..
l\.us 'Deodoro -esquína d.a

l
Rua Tenente Silveira

Números do Campeonato.,.
ta, 1 empate, 3 pontos ganhos, 3 pontos perdidos; 6 golos
.a favor e 8 contra. Deficit: 2 golos.

30 lugar - Bocaíuva, com 1 vitória, 1 derrota, 1 em

,pate, .3 pontos ganhos; 3 pontos perdidos, 5 golos a fa
vor e 5 contra. Sem saldo e deficit.

40 lugar - Paula Ramos, com 2 jogos, O vitória, 2

-derrotas, O empate, O ponto ganho, 4 pontos perdidos, 2
golos a favor e 10 contra. Deficit: 8 golos.

_
Lauro. o artilheiro

E' a seguinte a relação dos goleadores:
10 lugar - Lauro, do Guaraní, com 4 tentos.
20 lugar - Com 2 tentos � Massita e Justino, do

'Figueirense; Pinto da Luz, Augusto e Mirinho, do A
'tlético; China, do Bocaiuva.

30 lugar - Com 1 tento - Saul, Paulinho e Ari do
Avaí ; Alcione, Julinho e Hercílio, do Atlético; Raul, A
<lílio e Carriço,' do Bocaíuva ; Bíbi, Laudares Darci, Abe
la.rdo e Cordeiro, do Figueirense; Osni e Orlando, do
c[luaranÍ e Osmar e Wilson. do Paula Ramos.

. .
. .

Asqueiros vasados
','

Jaime, do Paula Ramos, 10 vezes.

Nilton, do Guarani, 7 vezes.

Sonciní, do Atlético, 6 vezes.

Galo. do Figueirense e Bubi, do Bocaiuva, 5 vezes.

Isaías, do Guaraní e Alcides, do Figueirense 1 vez.
Brognoli, do Avaí, invicto.

Juizes que apitaram
Os apitadores foram os srs, Norberto Serratine, (6

'vezes), Lázaro Bartolomeu (l vez) e João Sebastião da
:3Hva (1 vez).

Certame de Aspirantes
lo lugar Figueirense e Avaí, 1 p. p.
20 lugar- - Paula Ramos, 2 p. p.
30 lugar - Atlético e Bocaiuva, 3 p.. p.
40 lugar - Guarani, 6 p. ,p.

. . ,

� "UQ,S 1'dltAl Q
( 'Re�ls�6 �e 1 )

Derrame da cer·
tlllç_Bus lalsos
d8, feservlst.es
RIO, 25 (V. �<\.) - Tele

grama de São Paulo diz que
o ]UlZ Waldemar Torres

Costa, da 2a 'Auditoria Mi

litar, falando á imprensa,
declarou que as quadrilhas
de falsificações d� certifíca
dos de reservistas continu
am agindo no país, causan

do graves prejuizos à na

ção, alem de colocarem mi

lhares de jovens em situa

ção de insubmissos e passi
veis de prisão.
Adiantou o juiz Waldemar

Torres Costa que somente
em São Paulo foram vendi
dos cêrca de mil certifica
dos de reservistas de tercei-
1'8 categoria, falsos, por du
zentos e cinquenta cruzeiros
e até tres mil cada um atu

ando os fal1lifiçadores com

modernos equipamentos ti

pográficos e contando com

cumplíces nos proprtos qua
dros do Exérçito, dos quais
conseguem até o selo da
'I'axa Militar.

Vende_s.IDélares
ao cambio oficiai 56 .pa�1

naV::'D=n:"'w::��:�� .�!.�� �8A�st���,� �i!!�')8DSgo!���lb�!!
sen, medindo 12x26. necimento de dólares no de estudos.
Tratar na Rua Vitor Mei- cambio oficial para as via- Em ambos os casos 03

ren� 28. .das 14 às l6.Z0hs. .gens ao exterior só é possí- fornecimentos de dólares
v�l em casos previstos pelo são -limitados a remessas

Fraqueza, em geral C.onselho da Superinte�d�n- mensais, dentro do critério

Vi b ç.' lad. '

-cia da l\1oéda.e do Credito. estabelecido pelo Conselho,

D O �lIeOlO 0.- Esses casos'são dois: critério, que a Carteira. de
rJ,., .. '. .

Cambio do Banco do Brasil
(Silve,ira) 1) - viagem em missão

____ .__�_ _.:. _:: ......___=_____ executa.
As bolsas são do tipo

"Fellowshíp" e "Scholars
hip"; e os estudantes pre
cisam ser encaminhados pe
lo ministério ou- pelo orgão
promotor da obtenção da
bolsa.
Em qualquer outro caso

o fornecimento de dolares
ao cambio oficial está sus

penso.

PARA fERIDAS,
E C Z E M A S�
IN Fl AMAçOeS.
C O C E I R A S,
fRIEIR

ESPINHAS
A 5 i

ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Expresso São· Jorge
de OSMAR MEmA

Florian6polis

VIAGENS' 1)��Sc DE.,
UMOUSlNÉS .

Horário
Chegada

20,00

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

FpoU.. Ita'.d BluaulUl
Crt 'crt
70,00 100,00

A respesta' do
cieDtista

Saída
8.00

Chega Cr$ Cri17,0010.30 RIO. 25 (V. A.) - Sobre

40,00 o estranho caso de esdave..
res -que por largos 'anos
têm resístído ,à ação do tem

-

po no Cemítêrío de S. Pau-
lo, a reportagem ouviu o

conhecido cientista profes
sor Antônio Austregesilo, o

qual respondeu com uma

blague : "A terra é que não
presta pal'a. cadáveres ... "

lTAJAf
Sai 11,00 11,30 70,00

S�fda
16,00

Ctt
100,00

-

Crt
40,00Blumenau

Agêaefa em Blumeliall
HOTEL BOLin'Z

Agência em Florianôpolill
CACIQUE HOTEl,

Rua Felipe Scbmidt, 53 -
Te!. 1.449

Agente Itajaf
MARIO MACHADO

Rua Hel"cl1io Luz, 86 -
Tel. 883 Tel. L06õ

OTICA 1II0DaLO
_ Lentes Zeiss e Ray-Ban

ARMAÇOEi MODERNAS PARA CAVAlHEtROS, SENHORAS.-ARTIGOS FOTOGRAFjCOS
ULTIMl\S NOVIDADES PAR,A PRESENTES

R.UA . FELIPE SCHMIDT - (Edíficlo Amélia
.

Neto)'
-,
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:;��:AOO;C::;;:�LReJercate a reportagem de'8 DI'"
�

':,1 '-;t:
«O Estado) em 1ôfno do péssimo estado

da p80te do, Pantanal. .

Há tempos, o vereador Os- diversas ossadas já foram conta, conforme anterior

mar Cunha, líder da banca- encontradas e com elas nu- mente havia pedido.
da do Partido Social.Demo- morosos objetos,' como mar- O vereador Márlo Couto.

crático, apresentou à Casa teles e machados de pedra, que tanto se tem interessa�
11m projeto de lei, que con- usados pelos selvicolas. do pela reconstrução da

cedia o auxilio de Revela, assim, o jovem 3- ponte da Lagôa, volta a tra-

Cr$ 100.000,00 à Sociedade cadêmíco, autentica vocação tal' do assunto e lamenta

de Amparo aos 'I'uberculo- do cientista, e não podia que melhoramento tão re

sos, deixar de merecer o estímu- clamado pelos agricultores
Indo à exame na Comissão lo dos nossos legisladores. da localidade, pois hoje nem

de Finanças, o projeto foi Compartímento no Mercado transportar seus produtos
-sstndado de maneira ampla, Público podem. 'ainda não haja me-

sendo o vereador Geremo Foi aprovada em terceira recido aS atenções do' gover-
Silva de parecer que o mes- votação, a lei que regula a no da Cidade.
mo devia ser rejeitado, por- locação de compartimentos

(
O 81'. Gerciuo Silva reco

quanto a Prefeitura não no Mercado Público. nhece a razão das reclama-

dispunha de verba para tal De acôrdo com seus dis- ções mas declara que o Pre-

fim. positivos, os contratos se- feito ainda não mandou re-

Houve, então, uma emen- rão de três an�.�, e P?del'ão I constru ir :�s r�feri?a: pon

da, que reduziu o benefício ser renovados independente tss, porque n ao dispõe de

para Cr$ 25.000',00. Foi a de concorrência. pública, recursos.

mesma aprovada, ainda as- urna, vez que os Iocatórios Acusa. o orador, os verea
s im contra o voto daquele concordem com o prêço a1'- dores principalmente do P.
vereador.

....

birrado pela Prefeitura, S_ D.. por aprovarem nume-

No plenáric, o vereador Disposição importante é rosas projetos de lei conce-

Osmar Cunha defendeu fun- aquela que permite a trans- denrlo auxílios à sociedades
damentadamente' a -proposi· ferência pelo restante tempo pal'tÍ!:ulares, como se as

{:ao, provando que o excesso do prazo, sempre que ocorre rendas municipais poudes
de arrecadâçãÓ' do corrente venda' de negócio. sem ser desviadas para tais
éxercício oferecia recursos 1-1ão menos importante é f' 'I' d' 't'.. 1116. h em 1SS0, C1'1 leu a

húbCis pa.ra satisfazer o au- a parte que proíbe fiquem niol'osidade no julgamento
xílío em causa. os compartimentos fechados dos processos, durante as

Pôsto a· votos, o .projeto' por mais de três m�ses, sob sessões extraordinárias, isto
logrou a.provação da maio- pena de caducar o contrato. ilÓ para que os vereadores
:ría dos vereadores. Estão, agora, os locatá- tenham mais lucro, sem que
Ao entrar em terceira dis· rioil livres de apreensões, prestem qualquer ben·efício

,_;ússão, como manda a lei, o pois a prevalecer o princí· à coletividade.
sr. Osmar Cunha fez pm a- pio antigo da concorrência, .

.

pêlo para que o projeto fôs- n.inguetn podi� ter tl'anqui-I' � ,e:ta �ltur:, .� vereador

,,� aprovado por unanimida· lldade quanto a seu direito Osmcu Cuüha <cepondo que

de, numa demonstração de de renovação ·de contrato. :
não cabe ao orador reclamar

que os l'epl'esent�ntes do po- Por caus� d� duas pontes : contra as sessões extraol:di

\'0 se integravam patl'ióti- O vereador Antônio de· nál'ias, pois fôra êle mesmo

camente na campanha 'pró- ,Pádua_ Pereira, do PS]), pe- quem as requerera. .

;:ura dos tubérc�110sos . �o- la Aquarta vez renovou seu., .�ôbl�e a m�téri� .há forte

rires. Mesmo aSSIm, o pl'oJe- apelo ao Chefe .do Executi- dl",cusao, pOIS o SI. Osmar

!�) náo logrou unanimidade. I vo, no sentido de sd re- I. CUll�a se hav.ia pr�nunciado
J eve um voto contra. construida a Ponte do Pan- contra a con\'ocaçao de reu-

Isto, entretanto, não alte- tanal, pois está em tão pés- nião extraor?inár.ia. .

1'a o auxílio ,e'� Sociedade simo estado, que a volta ao
O sr. Gercmo SIlva tel'll1l

do Amparo aos' 'Tuberculo- morro de auto, hoje já não na dizendo que voltará a in

�OS Pobres," ,com mais vinte é possivel. O peior é que a
sistir com o sr. Prefeito, pa

e cinco mil cruzeiros, esta� mesma oferece sério perigo ra que mande reconstruir as

rá em condições de impri- aos trànseuntes e lembra a .duas pontes.
mil' belo impulso a seus no- reportagem de O ESTADO,
bilissimos propósitos.

.

onde se narra o acidente so- n••••
Merecem, aplausos os srs. frido por uma menor, que lliiltl.

ve\'eadores pela resolução, alí quasi ia perdendo a vida.

principalmE:nte se tiveTmos Concluindo, o nobre ora

em conta que a benemérita dor pede ou que o Executi

iURtituição atende a mais de vo mande fazer os reparos,"
:300'vítimas da peste branca. ou que permita aos parti-

Entidades Esportivas culares faze-los por sua �M_iiiiM"""liiítii"l:jl:.j�
. Foram eoneedi�los aux-

li os, também, na importân-
eia de Cr$ 15.060,00 a cada QLHU .... - OlIVWOS - �ARIZ E GARGANTA

uma das sociedades - Clu- DR. GUfRRflRO A FONSECA
be Atlético Ga�'1rineJlse e A. Especialista do Hospital
Atlética Barriga Verde. Receita de Oeulo!! EXbrn. dI' FUrJ.o da Olho pn.
AcadêmJco Norton de

Oli_I-�laSSifif!açãO
da

pre.ssão
ArteriH:

veira e Silva Moderna Aparelhp.iem
Registro especial merece. Consult6ri-o -- Visconde de 'Iuro Preto. 1t

{) projeto de 1(\i que eoncede
.

'..

.

auxílio ao Acadêmico l'ror- ------------------�.--------------------�----------------------������.�-�.�-<�.-�-�-�.�-�.����--������
ton Oliveira e Silva, n um to
tal de Cr$ 6.000,00, pàra que
'O mesmo possa continuar
seus estudos etnológicos no

interior da ilha.
.

Como já noticiamos, a

União Catarinense de Estu
dantes,' pelo seu ativo pre

sidente, foi bater às portas
do Legislativo da Cidade em

favor daquele sódo, acentu
ando a ímportância dos esc

tudos que o mesmo, expOl1-
tàneamente, vem fazendo no

�i10S&O hinterland, com o fim
de coligir dados preciosos

.

-:sôbl'e os 'costumes e us-os

,do� nossos aborigei;le�.
Esses estudos, ql1e eom

)Jl'eellc1em escavações de Vlll-1to e dispendioilas, já somam
lH31issimos rei'ulbdos, pois'

O. A. B. Seccâo dêste Estado, sob dito terreno e casa de Antônio.

o 11. 47[1, restdente a rua Uí·u- Agostinho de Souza Coelho e sua

guai, 1 ri, nesta Capital, onde 1'0- mulher Carlota Pascoal Coelho,
cebe citações, vem, com o devido já falecidos, que, mesmo depo.s
acatamento, alegar e afinal re- da venda ainda residiram com os

querer a v. exda .0 seguinte: 1° adquirentes na mesma casa. ten

_ Que a suplicante por si é em do" posteriormente, os vendedores
conjunto com seu finado espôso em conjunto e a viúva, em sepa

Vicente Concelção Moreira, ver» rado, passado aos compradores e.

possuindo há mais de trinta (30) à suplicante, os documentos in

anos, mansa e pacificamente, com clusos (ns. 2 e 3), que comprovam

ânimo de dono, sem interrupção, 'a boa fé e as alegações da su-

O douto!' Manoel Barbosa de nem oposição, o terreno e os pré- I plicante , �o - Que é prí ncipio
'_acei:da, juiz de direito da 4a. dios de moradia (um na frente I' corrente no di reí to civil b raaile!

Vara da comarca de Flotianópo- e outro nos fundos)' atual rua 1'0 que, aquele que, por trinta.

is. Estado de Santa Catacina, na Lajes, 1.1. 138 (antigo caminho do 'anos, sem interrupção, nem cpo

:ol'nm da lei etc. t,10l'l'o do Antão), desta Capital; I síçâo, como seu possuir um imó-

Faz saber aos que o presente 20 - Que o imóvel em questão ve!, adqu irir-lhe-á o domínio, in

adital de citaçâ o com o prazo de tem as seguintes confrontações e dependente de título e boa f'é,
trinta (30) dias virem, ou dêl e dimensões: limita-se, pela ;fren- que em tal caso se pressume, 1'0-

zonhecirneuto que nos autos de te, com rua Lajes, ao norte, nu- dendo requer 1\0 juiz que assim Ir

.. ,ção de usncapíão, em que foi ma extensão de sete (7) metros; declare por sentença, a qual lhe

requerente Maria Faraides Mo- pelo lado direito, a leste, com AI· servirá de título para a t ranscrt

re ira, foi pt-of'etida li sentença do cina Formiga, b ras ilei ra, viúva, ção no Registro de Imóveis (CÓd..
teo r seguinte : Vistos, etc. ,Tulgo domêst.ica, residente nesta Capi- Oiv., art. 550). Neste sentido, tem

por sentença a presente justifi- tal à rua Martinho Callado 15, decidido os juizes c tribunais do

"ação, em '4ue é justificante Ma- numa extensão de cinquenta (50 país, ao usocapícnte só eabe a

ria Faraides Moreira, afim-de que metros: pelo lado esquerdo, a prova <la pos,se, continua e paei

produza os seus devidos e legais oeste, com Maria Martins, um dos fica no imóvel .corn ânimo de 00-

efeitos. Expeça-se mandada de herdeiros de Simplício Manoel no, por trinta anos. Os requiai
citação aos confinantes do hnó- Marfins em nome de quem figura tos de justo título e boa fé são

vel em questão, bem como ao di- o imóvel, sendo a .pl:imeil'a casa- dispensados (Clovis Bevilacqua,
reter do Serviço do Património da, brasileira, lavadeira, res iden- Côd. Civ. Com. v. 3; Sá Pereira

da União e .do dr. 4° .Prccurador te ao lado .da casa n .. 138 ....na cí- Manual do Cód., Cjv. pág. ?32 I. r,<>

Público, na qualidade de repre- tada rua Lajes, medindo também - E como assim a pebicionârie,
sentante da Fazenda do };stado. cínquenta . (50) metros; pelos ora denominado autor, 11aja sa

pura todos contestarem a ação, fundos, ao 'sul, ·com o terreno de tisfeito o estatuido no art. 000.
querendo, 110 prazo' de 10 dias. herdeiros de Simplicio Manoel quer que lhe seja reconhecida II:

Outrossim, citem-se por edital, Martins, dos quais a citada Maria dita posse, 11a forma do disposto
com o prazo de 30 dias, os inte- Martins é. conhecida, numa ex- nos arts. 4&3, n. 1. e 494, n. [ e

ressados incertos, citaçâo essa tensúo de sete (7) metros, per- outros do referido Código, af'im

que deverá ser feita de confor- fazendo a área de treeentos e de adquirir o domlnio dela pela
midade com o art. 455, § 1°, do cinquenta metros quadrados .... prescrição extraordinária já con

Có d. de Proc. Civil. Custas afi- (350m2), e sendo o teneno. pOl'- sumada e medi:ll1te l'espeitá\'eL
na!. Florianópolis, 8 de agôsto de tanto, de forma retnngular. 3° _. sentença de v. excia_ para tram.'

]952. (assinado) Manoel Barbosa Que as duas casas de TIlOr?dia são rrição no competente registr�
de Lacerda, juiz de direito -da 4a. de madeira, em. mau estado de imobiliál"Ío. Esh'ibada no qu'e es

Vara. Petição inicial. Exmo. SI'. conservação, estando lançadas nas tatu i o nosso Código de Processo.

dr. juiz de direito da 4a. Vara repadições estaduªl e municipal

I
Civil, em seus aI'tigos 4G4 e se

da Capital; Maria Fal'aidcs 1\10- uma em nome da suplicante e ti guintes, requer a v. excia. se pr(}

reira, brasileira, viúva, domésti-I ouh-a no de Antônio Agostinhe cedll em dia, hora.e lugar desig
C!l, residente e domiciliada ii rua i de Souza Coelho que el;a casado nados, com ciência do dr_ Pl'omo-

Lajes n. Vl8. nesta Capital, por I com d. Cadota Pascoal Coelho; t?r Público da comarca, na qua

seu basLante proeUl'adol', infl'a- 4Q -- Que há mais de 30. anos o hdade de curador de an�entes e

33sinado, advogado inscrito na marido da suplicante comprou como representante do Ministério

.................,••••••••••••p·••eo Público, a justificação initio 1i-
� tis, com o depoimento das teste-

,

<fifIIWI'-,_---............_.--------�----- munhas abaixo' arroladas, que

p�1$
.'

eO!)lparecerão independentemente.

0.1
de citação, feito o que, julgue v.

l _. ,.. $-.e .

excia. a just"ificação, mandando.
cítar pessoalmente os mencillna-
dos confrontantes conhecidos, re·

II
síàentes nas vizinhanças do imô-

/ f
vel e na rua Martinho Calla,do,

*
bem como o dr. curador de ausen-

"
�

i,.."ufiIrI! 7i�. "'.
tes, representante do Ministério-

UUlU4Ill';; UUV1.,.,. Público e o sr. delegado do Pa-

/ " .

no� "llInçJO·� ��n��n��r��a�n�t�� �SPfl�t:l�!�;'�
I" '

� -. I-tI<L J. dos inéertos, 'para contestarem a

'.'" ·Dà"-., .•�."..",,::::t*
��::��I1�e aJ:zo m) u��;:,Pi!�� :�

T.
_

_ seguir ao término do prazo d<>
edital, na quai se pede seja de-

.._
clarado o domínio da peticionã-

� � iíl·
� � -

� ria sôbre o aludido imóvel, pros-

� 7.'1' ,
. segui-ndo-se, como· d'e direito, até

-,. final senténça o execução. Pl'O
testa-se pelo depoimento pessoal
de qualquer contestante, peja
prova testemunha! e perícia. Dá
se a causa o valor de .........•
Cr$ 2.500,00. A. esta com os in
clusos docuillentos, pede e espe
ra deferimento, Flol'ianópo!is, 31
de julho de 1952. (as.) pp. Paulo.
Felipe. Rol oe teste.munhas: 1)
João Urbano do Amaral, brasi
leh-o. ma.ior, casado, aposentado,
l'esidente à l'u'a Lajes, 61 - Nes
ta. 2) Santos Maestre, italiano,.
viúvo, ehauffeul', residente à rua

Lajes, frente à casa n, 138); 3)
Cantídio Ernesto de Souza, bra
sileiro, casado, funcionário pú
blico e,stadual, lotado no Depar
tamento de Educação. 'Em a dita
petição foi profel'ido o seguinte
de�pacho: A. designe OS". es

crivão dia, e hOi:a para a justi
ficação, intimadas as partes e 00

dr. 4° Promotor Público. Fpolis .•
31-7 -952. (assinado) Manoel Bar
bosa d� Lacerda. .E-,

-

para qu�
chegue ao conhecimento de todos
mand:m expedir ° presente edita!
que será afixado no lugaI' do cos

tume I) publicado na· forma dia.
lei. Dado e passado Ilesta cidade
de Florianópolis. aos onze dias
do mês ·de agôsto do ano de mil
novecentos e cinquenta e dois.
Eu, Vinicius Gonzaga, escrivão, {!
su.bscr-evi_-- (Assi.nadot -Manoel
tlarbosa de Lacerda, juiz de di:...
1'eito da 4a. Vara. Está conforme.
O escl'ivão: Vinicius Gonzaga.

JUIZO DE DIREITO DA

QUARTA VAI�A nA CO
MAnCA DE FLORIANó-

POLIS

•

Edital de citação, com o

prazo de trinta (3f) dias

�
.,

Trigemeos
em Santos
RIO, 26 (V. A.) - Infor

man de Santo!:l, quê' no Hos

pital da San ta.. Casa nasce
ra.m ôntem, às vinte e um4t

hOl'aR, três crümças, geme�H;
filhas da "m. Alda Silva.
Firmo.

Os tl'igemeos, os quais
.se encontram na estufa.
receberão os nomes de Ed

son, Edna ,e Eden. O parto
decorreu normalmente. A

Associaçào de Senhoras Au

idliares da Santa Casa ofe
receu-se para colaborar na

matruteJ\'ç'ão
- llàÇ criãilças.

cuja mãe llão tem recurso.

CALDEIREIROS
CRAVADORES

Precisawse no Estaleiro Arataca

Com êsh� ve.lóV' VOS;
6b;;j1'� umt. cont� qu.e
lhe ,;e.,d8rV. ju� ct)t'n·

pense.dór
e

.• I�vól"'" pa.,.a. SUó. I'esidin�
•

cid. um lindo e útil P"�te:
umBCLISSIMO eOFREde J4r;?O aROMADO.

NCOAGRiCbLA
�.7�,1Gfl.ORIANÓPOl..IS - SÁNTA CATA"''''''

Santo CatQ�ir.a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E ou-tras que por motivo de fôrça maior não são anunciadas;
,lgumllS destas são aceita trans:C-erência pelQs Institutos, Montepio
3 Caixa Econômica,
\V. MAURO RAilOS - Lote de 16x45 mts. {negó-

cio urgente) ..•.•••.•.•.••••••...•••••.••.••

�TREITO RUA S.Ai�'FA LUZIA -- E&q. com Rua
São Pedro - 40x25 mta. • .•..•.••••••..•••••

JOQUEIROS RUA MO CRISTOVÃO - 22)(5150, tendo
umas -pequen-as

-

cãsãS
.

• ••.••••.•••••••••••••••

i;STREITO RUA SANTA LUZL-\ - lote com 10x40
mta. • ....•.••..••••..•.....•.••..•••••.•.•••

lARRElROS - lote de 12x&0 mta. • ....•.••....•

---o-

COMPRA D�ERREN()S, CASAS, CHÁCARAS E SITIOS
Temos sempre interessados ém comprar caslIS, terrenos, chá

�arllS e sitios.

-·Atrasados comerciais -de· 430
milhões de dólares

quartos, sala, varanda, cosínha, etc. . .

E:S'rREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA - 5 quartos, si

lUO, 25 (V.A.) - Em resposta a um pedido. de in

formações do. deputado Heitor Beltrão, o. ministro da Fa

zenda encaminhou ao. Congresso um ofício no. qual es

dareceu que "os atrasados comerciais do Brasil para
com os Estados Unidos da América do Norte e demais

países de moedas conversíveis (dólares, escudos, f'ran
eos suíços e pesos uruguaios), importavam, conforme le
vantamento em 6�9-52 em US$ 337.529.446".

Em relação. à Alemanha, o ofício. lembrou que "não
há prôprtamente atrasados comerciais, uma vez que está
em vigor, com esse país, um acôrdo de pagamentos tendo

por moeda-base o dólar, sendo os pedidos de cobertura
imediatamente, atendidos. No momento, a .posíção .desse
coilvenio se apresenta bastante desfavorável ao Brasil,
com um saldo a favor da Alemanha de US$ 92.889.935,
lIele compreendidos não só o nosso débito. em conta, como
a� operações já fechadas para liquidação a débito ou

erêdito da mesma".

IlUA I>I"(,D0I10 • .Jj,

'U31'Z1AndPo1.15 • SANTA CArAl'Jlf'tA

CASAS A VENDA

.o':lTRF:ITO CANTO - 4 casas, sendo 2 restdenclais e

2 para comércio (ótimo pouto perto da Soberana)
:UA TENENTE SlLv"EIRA -- 5 quartos, s/visita, s/

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

�STREI'rO RUA SANTOS 8.-\RAIVA __ o 5 quartos, s/

juntar, a/visita, copa, quarto de banho, garaje, BO

tão, aituada em esquina .........• ' ...•.......

-:VA BOCAYUVA - 4 quartos, s/visita, a/Iantar,
copa, coalnha, dispença, entrada para automóvel

pC>!' duas ruaa (s ituada em esquina, grande quin-
tal) ••.......................................

!UA MONSENH'OH TOPP - 3 quartos, s/vlsíta, s/
jantar, cosinha, depósito, copa, terreno l(nôlQ mts.

i�UA CONSELHEIRO MAFRA - oi quartos, a/visita,
s/jantar, copa, cosinha, si-tuada em esquina, ótimo
,ponto ......••.••.••.••..•.•.....•.•.•....•.•

ESTREITO RUA SAO PEDRO - 3 quartos, ant-eala,
sala de visita, copa, .cosinha, Inatalaçêo . sanitária.

"
completa,. com duas pequenas casas nos fundos

AV. MAURO RAMOS -.? quartos, eostnha, sala San
tu, s/visita, etc. (casa isolada ótimo local) ','"

RUA DUARTE SCHUTEL - 2 casas, uma com 4 quar

tos, s/jantitr, s/visita, cosínha, etc.; outra com 2

Partdcípaoao
CLODOMIRO NEVES

PI"j
JOÃO TEIXEIRA DA ROSA

ZANI e ANGELINA' FIr;O�- "., '.rúNIOR ê OLGA"LUZ
MENO PlZANI ROSA

Têm, o prazer de comunicar o contrato. de casamento
de seus filhos

REINALDA HÉLIOe

Em 22 de setembro de 1952
. visita, a/jantar, eosínha, banheiro, etc., terreno

Rua Dom Jaime Câmara, 54 nua Deodoro, 33
_,,_ - ...._..�.�_.,. w_ . .....,.._-..-..-��

42m. frente ·por 2Q fundos (esquina), aceita-se

PartiCípacao I
EST���Oà��.tas;N� �A�!��;;A��n�a�U�I:;��,' �i

visita, s/jantar, copa, cosinha, etc. terreno 20x4ú

Neudis Dias Pimpão e Maria Lygia Cuneo Pimpão." (chácara) .........•.•.................. , .....

participam a seus parentes e pessoas de suas relações, ESTREITO RUA 8.\0 PEDRO - 3 quartos, s/jantar,
O nascimento, na Casa de Saúde "São Sebastião", de. copa, cosinha, varandão, dispensa etc. terreno

sua primogenita BERENICE, dia 23. i 15x40 .

,.,.-......-.-.-_ .......- ......�""-- .........,..."��--- ( RUA BOCAIUVA - 3 quartos, s/ para negócio. varan-

fe e a P IlJt· IJ.', da, coslnha, ótimo ponto, perto da Av, Trem-

rv O I Ica eglpcla powsky '

..

C.
.

25 CU p ) C
.
...•

RUA RUI BARBOSA (defronte o Abrigo de Menores)
airo, ..

'
- ontínua

lIas
quais se infere que Na-

. - 2 quartos, s/visita, s/jantar, coslnha, etc...
cada vez mais forte a luta has. quando 'na direcão do· AV RIO BRAN'�ü " t 1 d

.

•

.

'. v -
_ qual' os, sa a, varan a, COSl-

entre. o Gal. �agU1b �. o gov�rno.obteve fundos in�er- ; nha, etc. .. ..

poderoso partido Wafdista, naCIOnaIS para as negocítas RUA' JOS1; BOITEUX 2 t /v! it d
_ . .

.

.,. _
- quar os, s ns! a; varan a,

. .a proposIto do expurgo 01'- promovidas pejo ex-rei Fa- cosinha .

denado pelo govêrno. ruk, e não descançará eu- cOQu�IROS - 3 quartos, .sala, varanda, cosínha, ba-
O ex-primeiro ministro quanto não fizer uma com- nheiro, etc. . ..•...•....•..•................•.

Mustapha Nahas, resiste a- pleta limpa na administra- ·au4- JOSÉ BOITEUX -- 2 quartos, e/visita, varanda,
bertamente contra _a_pressão ção e na política do país, :.... "SQ"i,lIha ,.� _

reformista do "homem for
te" do Egito, que procura
alija-lo do contrôle do mais

importante partido político,
assegurando que não há po
der humano que consiga eli
mina-no a não ser a mani

festação eleitoral de seus

partidários.
Os círculos oficiais, por

sua vez, esclarecem que o

Gal. Naguib conseguiu COli-lgir uma série de provas pe·" �

CABEÇUDAS MUN. LAGUNA _- Beira-mar com

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

RUA RUI BARBOSA - 2 quartos, sala visita, cosi.

nha, etc.. • •.•••.•••.••••••••••••••••••....•.•

SERVIDÃO FRANZONI - 3 quartos, sala, varanda,
coainha, etc., terreno 9K()3 mts. . .

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi.
sita; s/jantar, cosinha, despensa; etc. . .•...••..

RUA FRANCISCO TOLENTINO - 2 quartos, sala,

Linha Italai

varanda, cosinha, etc. ••••......•....•....•..

ll:STREITO RUA TEREZA CRISTINA - 2 quartos,
'sala, varanda, coaínha, sala: para negócio .....

BARREIROS - 3 quartos, s/visita, s/jnnt�r, cosinha

grande, 'terreno •....•..••.•..••.•.......•...

SANTOS & BATISTA
antiga "CEZARlO"

CAMINHONETE:

IDA�
Salda de ltaja�
Chegada Fpolis.
VOLTA:
Saída Fpolis
Chegada Itaj..l

7�15 horas
9,,45 "

16,00 horas
17,00 .,

--00--

CHÁCARAS E FAZENDA A VENDA

·1
:ANAS\'lEIRAS - com 4.344,728 m2 e uma ótima

casa residencial de 2 pavimentos •.••••••.••••

�l)OEIRAS - (no princip-io) - eom 98x2õO mts.,
easa CQln 4 quartos, 3 salas, eoltinha, banheirQ,
var8Zldão, etc. • .

·R�h'DADE - r.om 73,.õ&J."600 mts. e uma casa com

5 qua;rtoo, s/jantax, C'O�a, rosinha, banheiro, V8-

. fa_;ldão, etc. _< •••• '.' ,'"

';\'cO OOS LIMõES - com Z'lxl.500 mta. e uma casa·
'. r-esWen6al " .•.•.•...••.....•..•...••.••.•••..

'

,A,.C() 'DOS mro.ES - com 33x5oo rtlts. ;'... � . :; ...

(Aoa sábados e feriados a saida de
Fpoli!!. é às 18,30 h. e a chegada 1 lta·
Sai àa 16h.).

ôNIBUS
IDA:
Saída de ftajaf

"I . chegada l+)lOlis.
VOLTA:
8àfdà "FpbHs.
Chegada nája't

.. ,
.

'15 boràe.
19 "",-

7 boraa
'11 ;.�

'

. ....J.

(Aos sâbados e feriados a salda d,
Fpolis. l! às 13 horas e Il chev-ada à fu·
jaf às 17b.). .....

AGeNCIA
Rua Alvaro de Carvalho n. 19

'Medlda ótima
ipuraS. CltarJoi

600.000,00

RIO, 25 (V.A.) - O di
retor do. Departamento de

Administração do Ministério
da Educação e Saúde ba�
xou a seguinte circular, di

rigida aos diretores e che
fes de serviço que se utilí

zarn de carros oficiais:
"O sr. ministro mais uma

vez recomenda que se usem

automóveis ofic.iais;" excluo

sivamente, para desempe
nho de funções, que, por
sua natureza, exijam êsse
meio de transporte.
Em tais condições, se

compreende o emprego des-
ses veículos em dias' uteis, I '

dentro das horas normais
. O Centro de Irradiação

do expediente, a não ser em ,M�tal "�o.r e Luz" realiza
casos excepcionais. ;sessoes ES?téncas� todas as se-

A presente recomendação gundas f:1I3S, às 20,30 à ma

.á.determínada, porque S. Co�elhelro Mafra, 33 - 2°

excia, tem verifi�ado pesso- I�nEN'TRADA FRANCAalmente, em domingos e fe- . '� _

riados, em trânsito, carros j-
oficiais dêste Ministério em I---------�
locais afastados de reparti-
ções e fora de quaisquer a- n.lIl1.
tlvidades oficiais".

100.OOO,o�

400.000,00

850.000,00

300..000,00·

250.000,00

2150.000,00

2"0.000,00

180.000,O(t

180.000,00

VldUÇll� 'DIRÉTAS
FlOIUAN6POllS .- RIO ÁS 3a�,
fÍ'OLíS.�$., P,AUlO-RIO " 4""
FPOLJ$. - C'uRITlSA-2lUO AOS SAB�_

SE�VI.ÇOS:,ÂfREQS,' 7

CR1JZEIRtÍ'OQ· SUL'
HiO.OOO,oo

--..11•••
nBmü. UUJIA'I'DJ••
• ftaAtlU 8lJfWYIc....

Elixir de:NooueiríJ
.....qa. .ulllu •• ge

Iam••" ... rtttU.
155.1.'00,00

150.000,00

110.000,0c. 18AHCO
deGRfl)lTO POPULAR

I'z AGRíCOLA I •

TW.a; d.�{lmo, 16
. '. ,

f'LORIANOPOLIS - 5i<i. e.lrõ.rlnõ..

100.000,00

100.000,00

90.000,O{'

90.000,00 Oficina de Bicicleta Hely·
Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bi· .

eícletas e Bicicletas a motor - Ticíclo - Tico-Tico
Carrinho - Berço, etc.

Peças e Acessórios Novos e Usados.
Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica.
Serviços Rápidos e Garantido, Executados por pes

soal especializados.
-_Rua Padre Roma. 50 -

4

80.000,00

80.000,00

65.000,00

60.0(10,00

60.000,00

45.000,oQ

25.000,00

120:000,00

80.000,00 !86.000,00

25.000,00
12,000,00

600.000,00

230.000,uo

100.000,000

Distribuidor
C. RAlHOS SIA-o

IIlPOTF"cAS
Recê-béU10S e aplicamos quaJ'lueJ' importância-com garan.tia hi

ÇlotedFia.
ContE.'rcio - Transportes
RIJa .João Pinto, 9 Fpolis

t � \.-�
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o Sr. Dep. Bulcão Viana, líder do Govêrno, ao ser pôsto em discussão projeto-de-lei 'mandando construir uma Maternidade, na ci

da�� de La�na, �a sessão da �lanhã de. ôntem, declarou "que não dava o seu apóio à iniciativa, porquanto o Govêrno não precisa
apoio do, Legislativo para construir Mater nidades ou Grupos Escolares".

.

Não será necessário dizer mais". Laguna, a heróica Laguna de Anita não terá realizada uma das suas mais justas e nobres asoi
rações, porque o Legislativo; na afirmativa do líder Bulcão Viana não precisa dar apóio ao Executivo, quando se trata de obras p�ra

os humildes e necessitados. . .

'

cJ,..(>45IIo() ()....,_...,.()._.() () (�()._.()�)�(�() Cl._ �)�() o () o o ()._.(>..-.(�()._.() () o o....

. IA Festa dos Assembléia Legislativa
. .

. "-

Bombeiros O líd 8 I
-

.

V"
A

d G
Conforme notíeiámos on�' I er u eae iana nega apoio' o ovêrD�

tem, o Corpo de Bombeiros à" construção da Maternt"dad,o d L grealizou, em uma, das chá- '.'
_

'.,
.

{;' a a uoa ...
}<�lorianópolis, Sábado, 27 de Setembro de 1952 caras em Pantanal, lugar a- Aplausos do Povo Furam, ôntern, aprovados res em nome do r,S,D .. as

prazível, suculenta chuiras- O deputado Olívio Nobre- os projetos de lei que consl- segura 'não só a :.Jimpat�
cada, comemorando o 2\30 ga deu conhecimento à Ca- deram de utilidade pública _mas o .real apôio -de tôda

.Ij·llllll�í}._,()....c�()._:().-..()��()
.....(�...

aniversário da fundação da- sa de um telegrama do pre- a Associação de Puericultu-' sua bancada, ao : melhoraltI quela Corporação da Pol icla, sídente _da Câmara Municí- 1':1 e Protecâo à Maternida- . monto pleiteado.

,� A ,·ba·lxa de· .preço ,do Irl·OOIé; Militar do Estado. pio de S. Francisco, onde de- e à Infância, de Videira, I . O deputado Bulcão Via�

� _

Confraternizando com os se agradece e se aplaude. a e à Associação das Damas l-na, líder de- s ituacão, enaI_

I'" t· t
. ·

I'
soldados-do-fogo, compare- aprovação do projeto de lei de Caridade da Paroquia teceu os objetivos do me-

es, raouelro 8 O rlgo D8CIOD8 ceram àquele ágape, além que criou um Grupo Esco- de 1';08sa Senhora do Des-Ilhoramento, que visa a da
c ,O d,e outros, os srs, Major I�á-Ilar naquêle municíp�o. terro. 'a Laguna, uma Mil ternida_

,
\

O SINDICATO DA INDúSTRIA DO TRIGO, no Fernandes Guedes, Che- Falecimento do Sr. Eduardo Agua para Itajaí I de. Mas não pode dar apôiG>
c DO RIO DE JANEIRO E O SINDICATO DA IN- - fe da Casa Militar do sr, Silva Foi pôsto em discu.ssão, I

à iniciativa, por quanto o.

, DúSTRIA DO TRIGO, no Estado de São Paulo vêm, , 'Governador do Estado, CeI. O deputado Osvaldo Ro- ontem. o projeto de lei que govêrno não precisa G<1

c � meio do l�l'esente, co�uuical' aos produt�res de

,e
·Alves Marinho, Comandante drigues Cabral requereu se autor�z�. o Estado a l'eali��u' I

apóio do Legislativo para

, trígu do Brasil que a baixa nos preços do trigo eg_ da Poljcía Militar, Cel.: A- consignasse em ata um voto emprest.uno com a Caixa constuir uma Maternidade

c traugeiro, em função do mercado dêsse cereal e do c mérico Silveira (i'Ávila, Ca- de profundo pezar pelo f'a- Econômica, destinado a for-, ou um Grupo Escolar. D�

, d�clínio dos fretes mar�tímos, �ão terá jnfl�ênci� I pitão Ruy Stockler de Sou- lecímento, em Laguna, do n ecer àgua à Cidade de Ita- f
que o Estado precisa é de,

c
sobre as compras de trigo nacional, que serao fel- o za, Di. Fernando Emílio sr, Eduardo Silva, homem jaí. I recursos. 'Daí seu voto con-

e tas, como sempre, pelos. moinhos, dentro 'do prazo e t Wendhausen, diretor do In s- ali grandemente estimado O pedutado Bahia Bítten-
.

trário à proposiçáo.

"
aos preços fixados pelo Govêrno, que representam' tituto de' Identificação e pel? sua atuação na socie- court, representante do O projeto foi aprovado,

,- perf�it-a garantia para ? pro�utor. E�te a;iso será ,v Médico Legal, dr. Alves Ca- dade local. próspero Muuicipio, comen- por maioria, contra apenas:

publicado em todos os jornais de maior circulação �
bral, auditor da Justiça 1\1i- Corpo de Bombeiro tou a importância do melho- o voto de alguns deputados«

'e no.s Esta?�s produtores de onde nos vem a alviça- IV lital�, sr, Ch�r1es Edgard Tran,scon�el:, ôntom mais ramento e fêz apêlo aos 110- udenistas.

reira notícia de que se espera, êste ano, a maior sa- Moritz, Presidente da Fe- 1
um anrversarro de funda- bres pares no sentido de, .��*._,.",.�

* fra de trigo até agora atingida no Brasil. ,� deração do Comércio, re- ção do nosso Corpo de Bom- c?:n seu voto, tornar�m �'ea- II· . I' b
, J presentantes d,e Corpos be�ros. O deputado Ylmar hctade uma dss maIS JUS- lISaS ce era,
j Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 1952. i aquí .�ediado:,. do senhor C.'o!'l:�a, referindo-se à efe- tas. aspi:i:ações do povo ca- das à tarde
, ,

Prefeno MUlllClpal, do sr. menos exa)tou a bravura t.armünt;e.

c Sindicato da Indústria do Trigo, do Rio de Ja- c Secretário da Segurança com que os Soldados-do-Fô- O deputado Bulcão Viana RIO, 26 (V, A,) - Infor·.

, neiro - Sindicato da Indústria do Trigo, no Estado I PúbJic�, oficiais e praças' go cumprem sua árdua ·e disse ser realmente motivo ma "Tribuna· de Imprensa""

c de São Paulo. ê daquela Corporação, jorna- perigosa 1111SSaO-;- requer de congratulações, a fato que em déz igrejas no RíQl..

I' , listas. e co�vidad�s. que conste em ata um voto' de estar em vésperas de haverá missas à tarde, aos.

.�().....().....() o.....(J...()-(\.-.()-
FOI uma resta dIgna do a- de congratulações. se tornar realidade tão domingos, de acôrdo com a.

_,_ ._o--.o,.. 1 t' 't'
. P � 'h,-,011 eCli11.en. o que a lmpl'ell-

.. -ara' empresoar a ,ome- precioso benefício para o autorização que a Arquidio-

Faculdade de. 0.18re8110
sa regist.rou olltem, qual se- uagem, inteira solidal'ieda- povo de ltajaí. cese acaba de receber da.

ja o aniversário daquele de de sua bancada falou ° Maternidade para I.aguna I
Santa Sé. Dentro de poucos:

Corpo de Bombeiros. deputado Paulo Marques, lí- Ao ser pôsto em discussão dias será posto em vigor o

os PROXIl\IOS CONCUR. advogado dr. Al'ão Rebello.
der do P.T.E.. o projeto de lei que manda novo horário, podendo as.

SOS PARA DOCENTES 1..1,- Direito Judiciário PC-'
..,..,.§,."'...""...._..;..:r.,;w.iFwl'W'f-___ Em nome da U,D.N., as- erguer, em Laguna, um

pré-I'
pessoas que desejem comUll-

VRES
'

na!: Professores Lael'tes sodou-se ao requ€rido, .o dio para nele ser instala- gar alimentm'-se até 3 ho·

Terão início no dia. pri- Munhoz, da Faculdade de Terminou deputado Enedino Ribeiro, e da uma Maternidade, o de-' xas antes da comunhão e,.

meiro de outubro próximo Direito do Paraná, Henri-
em nome da bancada do P. putado Osvaldo Cabral, au- 110 caso de liquidos, uma

as provas dos concursos pa- qtie da Silva Fontes e João .. Breve R.P., o respectivo líder de- tal' de iniciativa, justificpu-j hora antes. As missas se-

Ta docentes livres da Fa. David Ferreira Lima, da O sr. Consul do Uruguai putado Cássio Medeiros, que a. I rão celebradas até às 18:

culdade- de Direito de San� Faculdade cJe Direito de nesta cidade recebeu comu-
lembrou ter sido o generai O deputado Estivalete Pi-l horas.

taE�ii�l'i��·l'itos os seguin. �:�;:e;�l��;;��iodes���:�: ��;�;:o�;t!:�l�:!éri�ede�: �:;'C:�.c::'��lie °B�;��:e�!.�:� H
...

""'eiSiPu"'n'-e····s-esH·g·,·
....

e
........

alV-=cua
..

OI'lilllllI'ws candidatos: Medicina da Rosa, do Tribunal de País comu�licando-lhe que a
SocJedad@!3 AssIstenclas • . r.

Legal: drs..Joa.quim Madei- Justiça do Rio Grande do greve que havia deflagradó
.

_
",

:e��:��.a?:v���or R��:i; ��;la� �:,c��1���!ãOded�2:1�� �:::,��;J�:l:l :O�t::�'�OSaod;::� �QDer ser oficiai II Assunto - ear08 verdt ., pi-8 �
Direito Civil: Desembal'ga- Cátarilla. . balho todos os grevi t, Ud 17" !t, 'I Sob a presidêllcia do dr. bastião Bonassis de Albu-

dor Osmundo Wanderl�y da A Comissão Organizado- tUl1do assim no;'m�l�:�(�:� f O J)�tirCI O ! .Apol�o��? ��eophilo, Boure� quer��.�, Representa�tes d�
Nóbrega e di,. Aldo A'vilá ra do cOJ!curso para a ca- todos os serviços públicos,

No .14 B. �C., sedlad� 119' con:.mlClO a� 14 hOla.r:_. sera Come:clO, da Impr�nõJ�' �
da Luz; Direito Judiciál'io deh'a de Direito Intel'l1acio- inclusive os port.uários e os �stl'eIto, _serao forneCIdas I r�aJ,lz�da hOJe reu11lao 01'- PrefeItura. de FloI"lanopohs..

Penal: desembargador João nal Público ainda não está "de transportes. . ll1fol:m�çoes detalhadas' aos dman� da, COAP. neste Es- da Pecu�l'la, da Lavoura, da

de Luna Freire e Direito definitivamente organizada, braSIleIros, e�tre 15 e l� a- tado, SIta a rua VIsconde d.e Sec:et��'la da �azenda: da,

Internadonal Público: de. podemos, entretanto, infor-· "'_.w....,._
..*"...J'.::........_.............. nos, que desejarem seguu' a Ouro Preto, 57, nesta CapI- Industna, do� Economu'ttas"

sembargador Alcibiades Va- mar que dela farão púte os
# m:I''''_ caneira das Armas, para o tal, esperando-se o compa- das Coopera.tlvas de Pr�1}o

lério Silveira de Souza e professores Hélio Fomaghi, D.
que serão matrictJla�os nas recimento dos seguin!es ção e Consumo, respectlva�

dr. Waldemiro Cascaes. da Universidade do RiQ de Izem. l!;�colas Preparatórlas de Membros de seu Plenár.là: men:e, estan�o ausente, po�

Pela Cong-regação' '<la Janeiro, João José de Sou� '.'.
. ••• P�rto Alegre, Fortaleza e Sl·S. Charles. Edgar Montz, motivo de YIagem o �ep:

Faculdade de Pireito fôram z� Cabral e Henrique Sto- que o Majol' Mário Fer- Sao Paulo. s�nt.:nte da. Secr�ta:Ia e-

org:aniza,das as seguintes dl�ck, da Faculdade de. Di- nandes Guedes, está co- Após esses cursos, seguir- Jairo Callado, Jorge da Luz Via�ao, O.bIas Pu.bl�,caso,_f..
Comisseõs, Julgadoras: I'elto de Santa Catal'ina

.

e mecando a subir como
se-á a Academia Militar das Fontes. capitão de éorvet.a Agneultula, maJOl J:;Ir

Medkina Legal: Profes. o desembargador Her�íJio l'ec�l1hecimenLo de t Agulhas Negras, no Rio de· Intendente da Marinha An- Augusto de Faria. Na reu-

J '

P .
'

.

L e1'
J
..

d 1 C t d t
'-

d t d ta d bate-
soroo ose el'eira Lima, da MedeIros, do nosso TI'ibunal tldo coragem de afiro' aneu'o, mgreSSa11 o no ofi- ge O' ou '0, coman an e Il�ao es a a se e

.

Faculdade de Direito de Pe- de Justiça.
.

mar qúe o r I
' cialato. Hercílio de Aquino, tenente- rao assuntos do magno 111-

lotas, Nitloil Sales da Facul- Esses COllcursos est- B
s. rmtã�u coronel Américo Silveira teresse da coletividade eata-

d d d M d
. ,ao ornhausen, em o d"'" L' d C MI'

,
. li'

,a: e -e e iejna do Rio de sendo aguardados com grano pouco tempo de govêr-
_.· • ..:-·..···...,.,. .., ....,. VJ AVl',a, tllZ a osta e - rmense, como sejam.

Janeiro. Hilário Veiga de de espectativ,a nos círculos 110, ,realizou maI's do' lo, Alberto Gonçalv.es, dos q�estão da carne verde e dO>'

C
'.

Ih d'F
que o P.T.B.. catarineu- S t ° P "'-

al'V� 0, a: aculdade de. culturais d'eSlta C"pit 1 que os e t b
an os, scal' erelra, .7'e- pao. .

'lo'" d" d' Q -

P
'" . ó' ..'" a, que ,

s tiS an ecesso- se, com o a andono do -

;��;'p;::�;er
e F�l�o :u�thO: f�::fã����sCa�I����:se :�; .

�:��e�it��;��C.iO da Po. ��r;;���o1��e:�!:: de�� Mon'gomery'
.

conferencia
-da' Ga-mà -lAlbo d'Eça, da professores especl·almente S .'

T
.!

li' I·
que o eCl'etário do In- gostoso com o partido", na urquI8acu da'de de Direito de S. .c.onvidf!doq, c.on'o AlI'oma"

'. .

C'
.

.- - - � teri()r � J·us.tiça, sr. distribuirá nota à iril-

aD�I�reri�toa, C"1 P f BHaéleeiro, Laertes Munhoz. Fernando Ferreira de prens�}. . .
ANGORA, 26 (V. A.) - ° marechal de campo Mont-

I lVh: ro eS01'e8 lio Fomaghi, Inocêncio MeU!), vai ter uma pIa- que vài havel' barulho gomcry conferenciou hoje com os dirigentes 'militar
Aliomar Baleeiro, da Fa· Borges �a Rosa, Pereira Li� ca assinala.ndo a sua no "ehateaux'�.... . t)lrcos, com os quais discutiu os planos def.ensivos d�
c�ldade de Direito do Pa� ma, Soares Pereil.... , NI·I. fronteiras ot.oma·11ap. Esteve presente ao encontro o prI-

.

H '
.._

paS8.agem
na.quela

paS_j
- que o "homem do aba- .'�

:rana., eraclito Carneiro tou Sales e Hilário Veiga, t "'a"l'" (lo gO'�l'no bol". meiro ministro Menderes .. O conhecido militar britân.k.o>
Ribeiro e pedro Moura Fer- eXD t d

a, como defensor pel'- '" "" V\O

f d 151

d
.

,onen es a cultura ju- pétuo da classe, a que tlhauSMno também

pre-,
orneceu as impressões recolhidas nos dez dias e v -

ro, la' F�c�uldade �e Direi-: rídic.a,� da ciência. médica. já Pertenceu,
-

Q dos" 'teride' cuitivar a cana f.a às d-efesas t.ircas. Informou-se-que-o maL·echal.,fico
to '".' Sa '," r",;''l''''n� c C

....!l.".lC, ..nq
,. • • �_, •

't- "-.,� � .. _-,..._.�,
.

.• ,I. � •• ,.'-�. jornalistas... de açucar... tmpreSSlOnil-UO e·oro o exerCl (} turco.
CI
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