
l-·possew-ió-prei,
do Vhile
RIO, 2' (V. A.) - O em-

baixador do Chile desmen
tiu que tivesse vindo: um

-enviado especial para con

vidar o sr. Getúlio Vargas
pára a posse do presidente
Ibanez.
E esclareceu que a chan

celaria. chilena dara instru

ções ao embaixador no Rio

para formular o convite

que já foi feito ao sr. Ge
túlio Vargas.
Não podendo comparecer

o sr, Getúlio Vargas será

AVI' 0- es 'a J. � lo da RA'F VI"si- O '

sr. Ademer de representado pelo vice-pre-
., ou; sidente da República, sr.

tarâo O Rio de Janeiro Barros devera Ca_�é !�:��ito do assunto

chegar a 11 "FoI�a Carioca" publica o

RIO, 2 (V. A,) - Segun- seguínte :

do informações chegadas a
.,

"O ,ministro da� Relações
S. Paulo. o sr. Adernar dr-',

F...xteríores, sr. Joao Neves:

Barros já. empreendeu ;,l�c: da Fontoura, �steve ôntem

viagem de regresso ao Bra- no Senado a fim de em no

sil, deixando a França com I me �o chef� do g�vêrno
destino à Espanha e Portu- llConvldar o vice-presidente

gal. da República, sr, Café Filho- .

para representar o Brasit
nas solenidades de POS!'{e!
do novo presidente da Re

pública "do Chile".
nistas sobre o a�sunto .foi I tr_Jam deS. Luiz que se

dem,
i- 1lI �e'- 'adA O" ,pi!1i�,i�I.fi, da.' patr1tbr'at zar, acreditando-se que to.��

o senador Etelvinó Lins, tiram do Departamento de 118 lJ' U \J 1"4 'J U ' U "" "mará o' avião com destino ao •

.cand-idal:o ao' gov'êrtio de E:strad�R. de J;1ouÇjsgem t(lQos l Ih,). 2";�\Z ... J\.') _> {:1"",..,&'� 7.nté,.,eníém, 64,)' St'nad.) &. Ria em Lisboa no dia nove Dr· p' fI)ma'�j'O II VI'Da •

Pernambuco, . los seus engenheiros, in'clu- projeto de lei da Câmara que cria li "Pet-'l'l)brás". Fica- do corrente. rJ • u li" �V

Interpelamos o líder' da' sive o vdiretor sr. ClaUdiolrá na mesa pelo prazo de três sessões consecutivas" a O desembarque do sr, A 'oo,verna'dor dolJDN na Câmara, deputado,' Rolandi, que assumira o fim de .receber emendas. Depois será encaminhado às rlemar flp. Barros em S. Pau
.Afonso Arinos, sobre o as- cargc em substituição ao comissões. Na Comissão -de .Justiça o relator será o sr. lo deverá ocorrer no cji' Maranhãosunto. Disse-nos aquele par- engenheiro- Ferro Costa; (IVO D'Aquino, líder da maioria que, segundo declara- onze.

Iamentar : - "A UDN não I Os jornais maranhenses cões à imprensa, fará-o seu parecer com brevidade, de- ---��""........._..,............""",,

'iem nenhuma informação publicam manchetes sobre tendo-se no aspecto constitucional do projeto. Quanto à Im 8ta Catariousobre o discurso presíden- o colapso rodoviário do ma- Comissão de FÍnanças ainda não ficou' decidido.será o I • •.
.

..eia}. Nã? fomos consultados .ranhão, sendo que a crise relator. Há tendenci� p�ra entregar ao. sr. �erretra de um lOrDe 18ft ItOR

.a respeito". toma aspectos impressio- Souza a parte que dispoe sobre a Receita, ficando a

ou., 1."'1
' ,

l i h
II

d
'

, . .' .

I D I C 1.' orranopo IS ospe a r 3
A notícia da reforma ad- nantes, . tra parte entre os srs, Apolonio Sa es e urva ruz.

.

d t' '1 tam .8 eS'a g,emana o 1 us re
miuistrativa, aparentemente Os engenh.eI·ros, em nota

'

l' t G d FI••••••••..................................... Jorna IS a era1' amm,
.entra em choque .com rumo- '

distribuida à imprensa, a- chefe do serviço de impren, O sr. Archer conseguiu 73
.res da reforma ministerial. firmam: - "A atitude a Em'possado na Pres.-deoltl·a sa da Pan, Amel'ican qUE' mil votos, enquanto o S8.ll

, O' sr. Getulio 'Vargas te- que fomos obrigados refIe- " vem a Santa Catarina com adverl';ário, candidato das
ria desisti<io de suhstituÍl' te a insegurança das nos-

d P & I J A R o fito de visitar todos os re- Oposições .Coligadas, alcan-
d� imediato os seus atuais 'i a I:> atividades profissionais O alamo ,o ce.,. OSu emOD cantos do Estarto .que pO'l- çou 68 mil.
ministros. Os meios refor� neste Estado, além do dese- CIDADE 'DO PANAMÁ, 2 (U. P.) - O coronel José ,sam despertar interêsse tu- O vice-governador, que é
'llistas, todavia, afiançam

I
jo do govêrn,o p�la efetiva Antônio Remou, um dos homens mais en'ergicos que con- rístieo. para divulgação nos oficial de Marinha, conta a ..

que uma coisa independe da execução do' progra�a rodo- I seguiram assumir a pl'esideucia �o Panamá, tomou pos- Estados Unidos. tualmente 29 anos de idade.
'outra e que o sr. Getúlio: virál'io visando a 'solução do i se hoje das suas funções: A cerimônia de posse teve lu- ,., IJI .
Vargas persiste no propósi- ;,nosso ma�s ingente prohle- !gar no Estado Nacio�al c<Jm a �rés.ença de milha�es _de Agrava-se a greve· dosto de mudar alguns dos a� ma, que e o de prover o pessoas que o aplaudll'am entusIastIcamente. Seu u'mao,
iuaia ministros. ,Estad() de vias de comunica- Alejandro, nemeado presidente da Assembléia Nacional, universitários arqentlnosAnte-ontem o sr. Dantoll

'

ções Estamos certos de me- ontem, presidiu a ,cerimônia, toman'do o juramento do
BUENOS AIRES, 2 (D. to ao Centro dos EiitudantesCoelho manteve demorada recer apôio nesta conjuntu- novo" chefe da nação.

- P.) - A greve universitá- oe Engenharia..<conferência com o sr. ·Ge- 1'a grave, quando está em No discurso que pronunciou, explanando seu pro- ria iniciada ontem nesta ca- Os alunos das Escolas detúlio Vargas, que acabara jogo a 'dignidade de todos grama, o coronel Remon disse que.o Panamá respeitará
, . pita! em protesto contra a

,de regressar do sul. Hoje - os rodoviários do Brasil". todos os tratados inter.nacionais. mas pretende obter a
interferêneia do govêrno

revisão de alguns. Sabe-se que um dos seus objetivos se-
......................,...................... rá a revisão do tratado do canal de Panamá com os Es-

tados Unidos. Já teve ele a oportunida<le de afirmar que
a imporlâneia recebida anualmente dos Estados Unidos,
que monta a 250.000 dólares em ouro, é insuficiente. Re

lativamente às relações com. os Estados Unidos, teve a

está 'oportunidade de f.rizar: "Tendo em vista nossa posição
posta às critic�s feitas ao nas peÇas ,de aço e nas cha- geografica, as relações da nossa republica com os Esta
Loyde'B::asiIeiro sóbre a no- pas oe fel-ro. F;ntl'é estes, dos Unidos da América' sempre tiveram aspectos singu
tícia segundo a qual aquela existem dois que já foram lares. Estamos únidos ao ,granpe vizinho por, laços indes
empresa de navegação esta- :eformados e não ·foram en- trntiveis. A respons8'biHda:de conjunta na defesa do ca

va anunciando a venda de tregues por estarem ainda nal interoceanico nos atribui .ob.rigações e deveres l'ed
diversos navios, criticãs es- em obras. Os preços d-esses Pl'ocos".
13a8 ·poucos lisonjeiras, o al- barcos são de cerca de um Quant.o à política interna, o coronel Remon acentuou
mirante Lemos Basto, dire- c,ruzeiro por quilo". que preten(}� combater a crise econômica. Adiantou que
tor do Lloydé, prestou os 8€- Ese1areceu tambem o di- procurará de�envolver as lides agricolas, mencionando
guintes esclarecimentos: tor do Lloyde que outros o apôio recebido dos Estados Unidos através do Ponto
"De fato foi anunciada a navios já deram baixa. e VI.

venda de oito navios. Esses terão () mesmo fim. Estes Representantes dipl'Úmaticos de todos {IS países do
«>ito barcos não andam mais egt:10 atualmente servindo Hemü;ferio estavam presentes ii solenidades no estadio,
-e flÓ, 'serv-e:u' como ,fenQ ve'" de depósito de carvão e óleo. onde se viam (:ercl,l- de vinte,mil pessôas.

�
Arruda Ramos

GERENTE

Domins-os F.
de Aquin,

80 CENTAVOSFlorianópolis, Sexta-feira, 3 de Outubro de 1952Edlçlo de hoje - 8 paPo i,

Getúlio teria desistido de
substituir o Ministério! : , '",

I sidente da República os

DESMENTIDO DO CATE· seus cargos .

TE Entretanto .os meios po-

líticos autorizados admitem

RIO, 2 (V. A.) - Anun-
_ --:;;Wr '.ç WL, �fi.Fi\I��t

.ciou-se que em seu discur-e-co.u.iu, v \,dobo" - à ho- sim, demissionário. Ouvido,
60 de depois de amanhã, o ta em que escrevemos, o ii proposíto, pela reporta
sr. Getúlio Vargas aludirá ex-ministro do Trabalho en- gem, o titular da Justiça,
ás necessidades de uma re- contra-se de novo no Cate- 31'. Negrão de Lima, assim
forma administrativa na ba- te". se manifestou:

RIO, 2 (\T. A.) - Desmen

te-se no Palácio do Catete
que o ministério venha, ho·

je 011 amanhã a tomar tal

atitude, pã�eixar o pre
sidente à vonta� no seu

propósito de ref"Grmar r

Ministério.

__"A notícia dessa reu- que tivesse havido uma reu

nião não tem o menor fun- nião:' ministerial sigilcsa,
damento. para 'que os ministros pu

Nunca se cogitou disto", sessern à disposição do pre

me.���f��:�!.:�.: �!,""�-,�l·�.P»i�.�'-' � �:.-Yt.� �� -:� "';. .� �

se de descentralização dos NÃO ESTA DEMISSIONA
:poderes e da consequente, IUO-O MINISTÉRIO
.criação de novos ministé- 1 RIO, 2 (V. A.) � Resu
rios que seriam estes: (111- mindo os últimos boatos po
dústria e Comércio) com o líticos que correm nesta ca-

4e-sdobramento do Min isté- pita! e procurando esclare
Tio da Agricultura. ce-los, o vespertino.vO G10-
Transportes, (setores do bo" publica hoje, a seguin

Ministél'io da Viação e da te nota: "Notíciou-se- que
Comissão da Marinha Mer- haveria uma reunião de mi
cante), Bem Estar Social nistros para a apresentação
Institutos, LBA, etc). rio pedido de demissão cole-
Abasteciment o (COFAP) tiva ao sr. Getúlio Vargas.

e Obras Públicas. O Ministério estaria, as-

Aérea. acompanhados de
.."C ". "

dOIS transportes Sahing".
O Ri� de Janeiro será r

pr-imeira cidade a ser visi

tada pelos aviadores, que

RIO, 2 (V. A.) - Um ser

vidor do Serviço de Infor

mações da Embaixada Bri

tânica nesta. capital está
comunicando �ue a 20 de

outubro próximo deixarão a

Inglaterra com destino à realizam essa viagem de

América do Sul, os famosos treinamento e ao mesmo

aviões a jacto denominados, tempo de acortezia com os

'Canberra", da Real Força I países latino-americanos. Neste país o sr. Adernar
de Barros deverá ser rece

I bido pelo sr. O"Iívoil'<l Sala

Adiantou-se que uma co

.missâo interpartidaria se

encarregará do assunto que
ii UDN fora sondada a res

peito por um emissário, ten
-âo, em princípio, concorda
.do com 'O plano. Podemos
informar que quem se en

tendeu com os lideres ude-

Demitiram-se to·
dos os eng. do
Oaer doMaranhão

1UO, 2 (V. A.) - Infor-

qu,e retirou o reconhecimen-,

Navios do L6ide vendidos
(!omo ferro velbo

nos assuntos estudantiil ga·
nhou foros de sensa::iona
lismo hoje pela manhã com

a explosão de d'uas bombas
uma em frente à Faculdade
de Filosofia e a out.ra jun·
to à casa do diretor da Fa
culdade de Engenharia.

RIO, 2 (V. A.) - Em res- lho. Seu unico valor

l'fenhum dos petardM
causou danos pessoais m'l> ,

as janelas foram saeudidu
com as explosões e as por�
tas atingidas com pequenof
fragmentos de metal inclui
dos nas hombas.
Cinco mil e quinhentof'

universitários participaram
.

da greve de cinco dias con

tra. o decreto do go\'érno

'I'emperaturas - Extre
mas de ontem: Máxima 20,8.
Mínima 1�,4.

RIO, 2 (V.A.) O Tri-
bunal Regional Eleitoral da
Maranhão diplomou ontem G

sr. Renato Archer více-go-
vern daor do Estado, após o

término da apuração das e

leições suplementares ali re
alizadas ultimamente.

Engenharia' e Filosofia não
estão incluidós no movimen
to. Seis estudantes foram

presos e um ferido d,)lrante
os acontecimentos de hoje.
,."_....- ................-,..-....,.....,....",.."".",,.�

ORISODA CIDADE. __

- O sr. não acerta uma!
E' míope?

- Nãof Sou da U.D..NJ

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

DR. ANTONIO ma MUSSJ
Médicos

. I

Cirurgla-CUnie. Geral-Parto.

!k,.��o completo e especializado da. DOENÇAS D. SUB.Q

.. "'l), ',.,111 moderno. mêtodoe d.e di.gn6I1tico.. a tratamento.

�O.l.P.oscqPlA - lUSTERO - SALPINGOGRAFlA - ••TABO·
.1.18.110 BASAL

"",a!ourapia por ondaa curta.-Eh.troeo.lfolaeh .&a1011 Ultra
.. 'oI_te _ Infra Vermelho.

(:_oltório; Rú. Trajauo. a. 1. l° anóar �
. Jldittelo cio '.011-

fI,.,.tt.; Da. " l. 11 hor.. - Dr. aUlct.
D.. 11 la IS horal - P:-.. Ib.ai.

.

R••idGnej. A1'Cn1da Tro1llpowlkl. 8'

·DR. A. SA.NTAELA
'-orWilQO pala Faculdade Nacional d••e�!»D. da Unha,.t·

�..... da Bt...il). . . ,/

•Mico por· .:oneur.o· d. Aaa,i.'CInc1e a ··"P.tCOptlt.. lo DI.utto
.lt ....t.rlll

•a;·intarno 40 Bo.pita} P.iquS'trtco ••aJl1etmlo .tadleJt..r19 da

i.,.. ..ltal 'eaenL
h·interno da Sant6 C... de .iler1e6rdi.. do alo •• 'aa.lro.

(;Un1ca Médi<'.a - Doença. Nenoaa•.
(;oaaoUório: Ed1ftcio Amélia Neto - Sa.. I.
KM1dêllda; Rua Bocaiuva, lU.
Cou_Iu.: B.. U b 18 hora.

Telefonl; Alnl111tórto: 1.2118.' &uldência: lJs8�.
._----------_._, __ -

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
MI1IDICO

C){lliea Geral - PEDIATIUA
Ilua ta d. &Ialo. 16 - naja!

"O.RICULTURA - 'P'EDIATRJA ...;. CLINICA G.llAL I
eea..U6do • Residência - Rua Baleio Vlan& n. 7 (LaTiro 11

'

IM ."o)·_ J'lorian6poUI.
••,irl.: 8 U 12 hora. - Dilra..olli".

.

OLtlOS - OlJVIDO!ol - NA� li GARGA..�TA

DR. GUERREIRO DA FONSECA

DR. I. LOBATO FRBO
�nça. do apnrelt.o rHJtI,.t�rIo
TUBERCUL08E

RADIOGRAFIA 1il RADIOSCOPIA DOS PUL.O"
Clrurrlâ do Tor8%

l1'orm do pela Faculdade Nacional lIe Medicina, TJs1010Iilta. __
.

. •. _ .

Tillioeirurrião do Ho.pital N.rêu liamo
Cura0 d. eepecialieação pela S N. T. El:�lnterno e IIz....tn.n....

Cirurgia de Prof. Uro Pi:oJheiro Guimarie. (lilo).
Con.ult6rio: Rua Felipe' Schmldt D. '8�

Diàrlamante, dai 16 à. IS �ora•.

Res.: Rua São ,Torge n. 80'.

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPECIALISTA

lUOLÉSTlAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulat6-

do de Higiene Mental em Florianópolis. Psiquiâtra do Hospital
Colônia Santa'Ana.

Convulsoterapta pelo eletrochoque e cardiazol. Insuldneterepía
de Sakel. Malarioterapia. Psicoterapia.

Consultérlo- ·Provisorian\ente á: Rua General Bittencourt, 86

(esquina de Anita I]aribaldi).
Horârio : .Das 16 às 17,80 horas
Residência: Rua Bocaiuva, l39.

.o.ma APare)}i�::�alJ.ta ••

:a.,atall
.
-

DRL ARl\fANDO \TALERtO DE-ASSIS-'--
Limpada d. Fenda - Retrator - V.nem.tl'o ete. R•.1e> :l. ir. ,\ ,

MCmCO .

�atia. d. oàbeca) - Retiraaa d. Corpo. JlxtraDJloa do,Palmh" D08 s.rvtÇ"""1de. Cllnl,ç. l1�!a.rfil ,da A�!lt.tênci.• MuRlci••S • lloa�
.. aaotaco.

. .'
" . pltal de.Culdade

&.ceita para ato d. Oeulo..
.

CLINICA IltDiCA DJ!; éRIA..�ÇAS � ÀDtJL'l'OS
. c.uultótlo- - Vi.conde d. Ouro Preto a. I .- (Altoa 4a C... - AJer�a -
...te Borisontw). Ccillllaltóriol Rua Nune. M�chado. '1 - Con.ultu 4•• 10 ia I'
.....i.d� - Felipl Behmi4t, 101. __ TIL lHO. • d•• 111 à. 1'1 hora..

--OR.·'OOôNiO·MÔNIz �DE'ARAGAO
CIRURGIA. TRBUJiATOLOGU

OnoPtitfi.
Cou..lt6rio: .Joio Pinto, la.
Dca 1... 1'1 dilriamente.

)(eno. ao. S'bado..
an.; Boealuv. lU. I'onl .. '11'-

--------------- ------------------

DR. ROLDÃO CONSONl .

Oraql. Geral - Alta Cii1l""a - 1I.WeU.. Co .......'
.. - Clrul'lla .. T.._-_ .

. ;

Da ".caldalS. d. ..dicina 4. tlD1v".ldad. &t 810 Paalo.'
.z-.ualst..nw

.
ci. Cirurci. dOI Protu.onl �p1o Comia

.
"

Neto • SllJa ••to..
.�Qt't.c;:.,io1Dfio. v••leuJa'. "a� blUar.", tilt..t1n"· f.I;;:

,...... irro'IO;' t1rold.�:rlDs, 'pró.tata. bui,.. tt.�. oT'rio�'. ��:.-
, •• VorlcOell., laidro�le, TUlz" • llérD1a..

..

. .

... ,.c....Iia.i: Dai I .. 6.hor.., r1J� hlip. Sdimid'- n ltobrado).
- .,1�.Da: Ui�. .'

.

....4�.d.:.··A�.nlda Trompo....Il'.',._ 1'elefOll. 1.7...

na. MAlQO WENDHAUSEN
. CUIÚC. médl� d4ll .dutto. e crlmçu

c...altórlo ...:. Rua João Pinto, 10 - Tet. •• '71.,
Co_aleua Da•. ' .. e ),or...

.

.

aeald,..dal RI18 B,te".,. .:Jlil11or• .a. Tal. ',is,
. _

-�.. ;Dt:· Hebo SarUntU de OUvelra
ADVOGADO'

.
'R<>berto W.· Schmidt

.

Heitor Steiner

SOLICITADORES
Advcgacie Gomereial. Civil e Trabalhista

, f..8CRIT()RIO!
I. _

•.

� . P�a�a .. lõ',�>d�· Novembro'.� .. 23., 10 �ndnrt sala ._
...
-�

Sabão

\?iraen1 EstlP�ialidade
.

� -

. .

da ela. WETZEL· INDUSTRI�.L-Jtljtlville. (marca retistradü)1
·'Titrna- a r-,1'uoa b��.nq'Jit:;�:ima
--------,--�.•__..•_._---_::::_--�-_.:....;._;,......;--...;...---'----.;.........._----------.....

o ESTADO

DR. ALVARO DE CARVALHO
Doençu de Crlaaeu

Consult6úo: RUA Trajano a/n. Edit. São Jonrt - 1- IIlldar.
. Salas 14 e .16.

Rfi�jdênde: kua Brigadeiro Silva ·Paea. ,In. - ao anil.t. (c�,•
CIU11 do I!'}sp.anh".). !\tOlnds diàziamente da. 14 hl. em diante.
.-._..•_--------------_........._------

DR M.. S. CAVALCANTI
C1iDlea e:a;clullvamente'de erct,nç..

tua Saldanha Marinho, 19.' - Tel8fo�e (1(.) 718.
. UR4 JOSÉ' ROSARIO ARAUJO

CUnl�1I Médica - DuençB8 de crlBllç..
('fratamento de Bronquites ell\ adultos e criança.) .

Conilultórío: Viwr Meireles, 18 _. l° and�r.
.

H'Irárlo: Das 10,.80 às ·11.:10 e das 2.30 às a.lIo bora•.
R8ld�ncta: A"enída Rio Brlinl'<:>. 162 - FO'le 1.640.

ADMlNISTRA.Ç�
llt4I�o a Ofldnaa, à rlla CoueUtelro. lIatr.... �

Tal. 102% ._ Cx. po.tal. 1"'.
Diretor: RUBENS A. RMlfOS.

G.rlnta: DOMINOOS F. D•.AQUINO.
RepreHutalltes:

aeprelentaçõe. A.. S. Lar., Ltda.
Rua· Senado:r Danta., .0 - 6° andar.

T.l.: 21-11924 - Rio de Janeiro.

aaprajor Ltda.
Rua Feli:s;e de (lÜveira, n. 21 - 6� anA""

T.", '!·987. - São Paulo.

ASSINATURAS

.Na C.pltal
••• M.......... CrI _170."
......,,. .. ;;............ Cr$. "M

No Interior

A••.............. : .... C,$ "0,"
".eaua •........ •. . .. . ç,t . ti••••

Ãn6nclo. mediá·úta. contrtto.
, .'

�lfdêne'a: Rua .Marechal Gnilberma, • - I'on.: 78a

'DR� NEWTON D'AVILA
Ausente até princípio de Ontn·

bro, fazendo curso de aperfei
çoamento de cirúrgica. no Rio

de Janeiro.

,Havia-motor "Carl 'Hoe�c�e"
RAPID:EZ.-:- C()NFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre ,FLORl:o\NÓPOLlS'e ,RIO DE JANJl!IRO
EseàJas intermediárias em' ltajat 'e Santos, sendo neste t1lt�mQ apenas

, f> "

.

o

. .� . 2/0ut.ubro 7/0utubru, , '.
8/0utub'to

i2..{outUDfO. ·H/Outubro 19/0utuMo 2O/0útubro
24/0utubro. 2WOutubro 81/0uutbró lO.n{ovembro·

5/NovetnbrQ 7/NQvembrQ' 12/Novembro i's/Novembro
17/NQvembl'o 19/Novembro'

. 24/Ntwefubro . 25/NO'Vembro
30/Nove:qlbro 2,1Dezembro 7/Dezembro' SiDeienit;io
12/D�embro. 14/Dezembro 191Dezembro. 20/Dezembl'O
O horário d'e Flonanópolis será às 24 horaa das' datãs itidi�adaa. .

• .• '.' J .'.
_, ••

,

para <) Jllovim�nto de pass�ge�s.·
" .' PRóXIMAS SAlDAS:

.

:,'

I
de ITAlAl· do IUO

�-� ;'! .•..

O. orl,lnai••. esmo não (ltlbIl1'8dN, ot. .........
'.voJvt401.

A 4ireçao nAo 119 respol'Babillu pelo..............
4xnnldo. no. aniJol! assinado..

DR.. ALFREDO CHEREM
Curso Nacional de do4!onç.. me.tal.

II-diratot do Hospital Colõnia Sant'Ana .

Doenp. nervo... ·• mentai•.

Impotência Sexual.
. &ua Ti:radellte.· a, II.

Conlulta. dai 111 l. UI lIor...

rONJa: :II. 798.

ReI.: RIJ. Santo. Saraiva, II. - a.treitc.

rarmacias
'de Plantãol'

MES DE OUTUBRO
Dia 4 sábado. Farmácia,

da Fé - Rua Felipe Schmi-·
dt

5 Th>mingo FarmáGia. Ds;,
Fé·_ Rua Felipe Schmidt'

.

11 sábado Fa.rmáei8 M';',
dema - Rua João Pinto

12 domingo Farmácia Mó..,
dema - Rua João Pinto

18 domingo Farmácia Mó--
.d-erna - Rua João PiDto .

19 domingo Fármácia"
·Sant.o Antônio '_ Rua JoãG>.
_Pinto

25 sábado Farmácia Ca.....
tarinense - Rua Trajana"
26 domingo Farmácia Ca.;.,,·

tarinense ,_;. Rua Trajano
30 quinta-feira Farmácia-,

Para mais, informações. 4irljam-se à

'1
Notu:rn.a - Rua Trajano.

•. EMPR2SA. NACIoNAL DE NAVEGACAQ HO�!CK:E. '..

O serviço noturno sem'

. �uã De6doro _ Caixa P-ostal.n. 92 ...,..; TelefoMI 1,2�'2;
"

ef,etuAdo pelas' Farmáeias

-- __: ....:-_........... -=__�.._,._....._.......,_._-_t. S�: An�iiio, �odema'e No- "

-·1 DA

·ADVOGADOS;
DR. CLARNO G. GALLETTl

-ADVOGADO -

\tlla Vitor· Mebelle•• 60. - Fone 1.468. - Florlanóp.oUt.

de FPOLlS.

-----�----,- __
o

__ _. • __ o

Advoçacía e Contabilidadtt.:
DR. ESTEVAM FREGAPANI

- Ad,,-ogado -
ACACIO GARIBALDI S. THIAGO

-: Contabilista -

Ediffcio "IPASE" - 60 andar.
----------------------------------------------

DR. 'RENATO RAMOS DA SILVA
!

.

I
_ ADVOGADO _

li.. Sanéoe O1Imont, 12. - Apt. •.

.

,..._� .._ .. _ "'.� ....... , ..._....-,..,1\._

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

DIL JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- A8VOGAOO-

c."u P_tal UO - ltajaí - Santa Catari..

DR. THEODOCIO MIGUEL' ��THERlNO '
-

- ADVOGADO-

Rua Tralano a. 12, 1- .lIdar...I. o. 1 - adlliei. Mo 1._
(Eler.. Dr. Waldir Buell)..

Te'@foll""- I.S.'.

Y O L T'A
de SANTOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RITZ

"O ESTADO" Plortanõpolls, Sexta-feira, :1 de Outubro de ] 952

"

SOCIEDADEQUE FIRMA sUA!Na Asselbléia Legi$lativa
.

.

. OBRA BENEMERITA .'.
-

.

.

.

.'
,

'A 10 de oulalJro, 6 aDOS com,I'alará a ReBoli- Dt;:!�!�r�����::r :le;;:� na�.�:��e���:�,�o�:;:!�: o GRAND:�!�üso
ceDela dos P,ofesaOres ���ó��i�sei�O�ePd:ta�â!�;� ::��::�e�:l:::o�e:::b��!�� BLc;;� Ma��r��Z�IR8.

No dia 10 d€ outubro de' A Beneficência dos Pro- lis; 50j Marta Nava Piazza ; r'ederal, o deputado Wilmar em dispositivo do Bstatuto THEN
1952, a Beneficência dos fessores resguardou ao pro- 51) Custódia Cardoso de 0- .')ias requereu fosse. desig- do Funcionário Público. No programa: Notícia»
J'i'Ofess0res de Santa Cata- f'essor o futuro da sua famí-

. liveira Pereira; 52) Bonifá- nada uma Comissão Espe- Esse Estatuto é uma lei que da Semana. Nac.
.r ina entrará no sexto ano lia, no instante doloroso do i cio Francisco Vieira; 53) cial para l�var àquele poli- póde ser revogada a cada Preço único: 7,oq
da sua existência. final da sua vida. Vanda Teresa Orsolina Pe- tico as saudações da Assem- instante e, portanto, não Imp. até 14 anos.

Fundada pelo Decreto es- rucchi ; 54) Donato Alípio bléia Legislativa. está em condições de just.i- ROXY
tadua! n. 101, de 10 de ou- d'e Campos; 55) João Dori- Justificando o requerido, ficar um veto,

,
Às 7,45hs

'

. "

S" I
tubro de 1947, vem a Bene- "gatti; 56) :Fernim'do Macha- o deputado Wilma;i' Dias te- Fôrte discussão desperta Gene TYERNEY

"Ida 0&18 lficência dos Profess,ol:'es de do Vieira;. 57) Hilda da su ve O,portullidade de pôr em o fato de ter isido vetada a em:

'I Santa Catarina cumprindo, va Corrêà:; 58) Padre Emí- relêvo a personalidade do parte da lei onde se concede FORMOSA BANDIDA
. f ielmente, o rumo que lhe !io D�:tfner. ilustre representante do po- licença p-ara tratamento de No programa: Cinelandia

_..,.\Nl':i ERSARIOS: loi traçado. Atualmente, a Benef ícên- vo, que 'na nos visita e que saúde por tempo indetermí- Jornal. Nac .

..:::_iR HEHMES GUEDES DA Com uma mensalidade de, cía dos Professores de San- aqui veiu afim de integrar nado, pois tal beneficio fo i Preços; 5,00 - 3,20
FONSECA

"penas, três cruzeiros ..... ta Catarina dispõe de um a banca examinadora ao r outorgado aos Magistrados Imp. até +4 anos.
Ocorreu, ante-ontem, o (Cr$ 3,00), a Beneficência quadro social superior a .. Concurso de Livres Docen- e o Executivo não o vetou. ODEON

.nniversário natalício do sr, já efetuou o pagamento de 7.801 (sete mil oitocentos e tes da nossa Faculdade de Não concordando agora, o Não haverá sessão ctne-
.Herrnes Guedes da Fonseca, cinquenta e oito pecúlios, no um) assoe iados. Direito. Govêrno, €!ll dar o mesmo matografíca,
-diretor da Secretaria da As- valo r total de , Podem ser associados da A presidência designou direito aos pro:r,t_lOtores pú- IMPERIAL
,:(\l11hléia Log islativa do EH- C)'$ .143.900,00 (quatrocen- Beneficência dos Professo- os' líderes -das diversas ban- hlicos, está estaâelecendo 0- Às 7,45hs
-t<tdo. tos e quarenta. e três mil e res de Santa Catarina os cadas e mais 'O' autor para. diosa disparidade de tra- Em última exibição.

Ao aniversariante fôrarn novecentos cruzeiros). professores e os ex-professo- conjuntamente com a Mêsa, tamento, Ninon SEVILA - Tito
tÜ'buladas, naquela data, ex- O pecúlio vigente é de no- res federais, estaduais, mu- constituírem a Comissão O deputado Bulcão Viana JUNCO -- Pedro VARGAS
{lressh'as homenagens ás ve mil e quinhentos cruzei- n icipais e particulares,

.

in- que visitará aquele parla- confessa que foi um cochilo - Os Anjos do Infernos
-"-lltaiíl, embora tardiamente, 1'0'; (Cr$ 9.500,00). clusíve os aposentados. mentar, da sua parte e da sua ban- VENDE CARO O TEU
.n o s associamos. ,J á foram pagos pecúlios Considerando-se a mensa- Pronto Socerro cada, ter concordado com AMOR

MAJOR DR. JOSÉ RO-
'H!." herdeiros dos professo- Iidade de três cruzeíros ... O deputado Enedino Ri- tamanha prerrogativa aos No programa: O Esporte

SARIO DE ARAUJO rei! seguintes: 1)- Maria da (Cr$ 3,00), o pecúlio em vi- beiro foi à tribuna para te- Magistrados. Foi um erro e na Tela. Nac.
Ocorre, nesta data, o ani- Anunciação Raffs Mafra; 10r de nove. mil e quínhen- cer novos comentários em êste erro não deve sei' repe- Preços: 6,20 -- 3,20

'versário natalicio do sr. 2) Laudel ina Martins' de 0- tos cruzeiros (Cr$ 9.500,00) torno do Pronto Socorro. tido., "Imp. até 18 anos.
l\ia:ior Dr. José Rosario de tivcíra ; 3) Elza Schramm de �, altamente, expressivo. O caso dos verdureiros Mas o deputado Estivalet IMPERIO
Araujo, médico da Policia Souza; 41J Antônia Gasino Este Jornal manifesta ao O orador seguinte foi o Pires, apoiado pelos deputa- Às 7,45.hs
"Militar do Estado e pessõa 'ie Freitas; q) Djalrna Ben- professorado catarinense as deputado Francisco Neves, dos Fernando Oliveira, Te- Jonnhy Mac BROW
'�p.-and€mente relacionada to : 6) Francisco Anselmo suas homenagens e os seus

I'
que teceu comentários em nório Cavalcante e Eipídio em:

"la sociedade local. '

1 t d' t b d Barbosa é de opiniã JUSTIÇA A BALAÇOSCorrêa; 7) Antônia Corrêa ap ausos e põe,no registo de orno o l�lPOS o co ra o
"

iao que o
.

O ESTADO, associando- Men des ; 8) Clotilde Fran- obra social relevante, a Be- pela Prefeitura aos peque- beneficio concedido à Ma- Início do mais audaciosos .

"e Íl.8 homenagens de que cisca Coelho; 9) Eulina Co- nefieência dos Professores nos verdureiros, lendo, a g istratura deve ser mantido dos seriados.
será alvo, cumprimenta-o. da Ribeiro; 10) Jesuíns Vi- de Santa Catarina, como �_ propósito, artigo publicado e extendido ao Ministériõ A VOLTA 'DE JESSE JA-
FAZEM ANOS, HOJE: eira da Silva; 11) Virgínia xemplo de solidariedade de no jornal "A Gazeta" e o Público. E pergunta ainda, . MES
- Menino Afonso, filho Borges Coral; 12) Eponína uma classe, comentário de "O Estado", porque, n>o, caso dos Magis- No prog.: Fllme Jornal,

<lo sr. Afonso Peter. Rosa Martins; 13) Domin- na secção "Frechando", trados, o sr. Governador não Nac.
'

- Sr. João Cândido de
gos da Rocha Franco; 14) Lei Orgânica do Ministério usou do veto?

_�
- Preço único 3;20

. .Rezende Filho Genoveva Dalla Costa; 15)
-.. "r' pú�lico

.

"Há, "evidentemente, dois ÍmJ). até 14 anos.
r-

- Sta. Diva Bornhausen Noé Abati; 16) Dilma Mo- V d Na ordem do dia, foi sub- pêsos e duas medidas, por -----

- Sta. Zulma Rosa rais : 1.7) Bertoldo Antônio 8n e-se' metido a exame o veto par- parte do Executivo. lI"!m�'ra Semana- Sta. Maria da Concei- ZI'mnlermalln', 18) Antonl'eta dal do sr. Governador, a- Mas adianta, o deputado- \'P:NDg-SE um terreno � dA I d,,-eRO Cabral Silveira de Souza; 19) Ju- la Rua Germano Wendhau- pôsto ao projeto de lei sôbre Estivalet Pires estranha • C1 �m ca e
- Sta. Neide Teresinha dite de Oliveira Simone; 20) <eu. medindo 12x26. a Lei Orgânica do Ministé- que o veto tinha atingido D .tiia Silva José Fuck: 21) Júlia Viei- Tratar ria Rua Vitor Mei. 'io Público. 11m dispositivo do projeto 0- ��,�tOlln�
- Sta. Ilca-Maria OJivei-

ra; 22) Salomão José da Sil- "elles 28 das 14 às 16.3Ohs, O deputadD Estivalet Pi- riginal. Quer diwr que o Samuel Fonseca presiden-
ya

va; 23) Clarinice Vieira 'eg, lideI" do PSD indo às Poder Executivo vetou a sua te daquele Diretório saudou
- Sr. Julio Paulino da Caldeira; 24) Trajano José 'azóes dJ veto, criticou-as, própria iniciativa. o Prof. Othon S. Silva, ofer-

::Silva, funcionário da DOPS de Oliveira e Souza; 25) Nova Iorque ata- '�oJ"que não procede a alega- Pede-lhe a aprovação dA tando-Ihe na mesma ocasião
-� Sr. Joaquim Ennes Tor- Mário Grizza; 26) João Va- -:áo de ter o Legislativo in- uma determinada proposi- finissima flâmuta.

res, serventuário da Justi- rela Neto; 27) Marcíl'io oada �or bom.. vadido atribuições do Exe- :;ão e depois de conseguir o Siltuiu-se com a palavra
,;;a, aposentado Toão da Cruz Maia; 28) Gui- .

d
:utivo. Lendo o projeto ori- que queria, vetá-a.. o professor convidado de

- Sta. Teresinha Cal'do- lhermina Ana Pereira; 29) bar 8}rOS dnal, prova que a iniciativa Com mais algumas eOJ).si- honra que agradeceu a gen�
""O de Souza, filha do sr. Pascoal Deretti; 30) Jurema N.OVA IORQUE, 2 (U.P.) Ja�tiu doGovêrno, na parte del'ações" o orador condui Hleza das atenções recebi
'Ten. João Cardoso de Sou- Sávi' Milanez; 31) Maria _ Esta grande lpetrópole a- lue se' refere �o auditor da oelá necessidade de ser re- das para em seguida profe
:za, da Policia Militar Garcia Pessi; 32) Alayr Sil- .nerícana foi ontem à noite ?oiícia Militar, pois lhe pre- ieitado o veto. rir com o brilhantismo que
- Dr. Augusto Accioli

la; 33) Antônio da Cunha ttacada por um grupo de 'lê uma gr!�tificação a ser Na tr.ibuna o deputado lhe é próprio.'a conferênCia
"í'):>. rneiro, advogado no Rio d' N ....l 1

.

O P d E B l-V' d'" d da"" Peixoto; 34) Patrício João wiões de bombar elO. • o lIXtltia em eI. . o er xe- u cao lana IS,...01' a "Tratamento biológico da
de Janeiro. ie Oliveira,; 35);Luiza R:Jsa neio do .barulho ensurdece- �utiv'(), póNanto, crfO('1 'uma dialetica do deputado Esti- polpa".
- Sr. Armando Blum, ge- \guiar; 36) Floriano Felix :lor das "sereias", os tran- -lespeza, Não foi a Assem- valet Pires e defende ° veto Antes de encerrar-se a

rente de A EQUITATIVA los Santos; 37) Alexandre ;euntes se dirigiram em or- t1léia, portanto, que tomou a parcial. sessão, fez uso da palavra o
.MISSA

.'1ogueira Mimoso Ruiz; 38) dem para os "abrigos", en- ;niciativa da despesa ora
I Este, posto a votos, foi sr. Prof. Diretor da Faeul-

DES. EDGAR DE LIMA . .

d l' t't' t'dMaria Safira da Silveira; quanto se interrompia todo 'nquma a c.e mcons ,I UCIO- mnn I, o. dade de Direito que também
PEDREIRA

)9) Luiza Cândida de Agui-. o fenomenal tráfego da ci- cumprimentando os presen-No altar Coração de Je.. d f
.,: ....,�(j__I,_(.__(,_()_()__()_()_)�(O

ôlr; 40) Leoll tina dos Santos dade e projetores da e esa tes, congratulou-se com eles
'Sus, da Catedral Metropo. . ,

D'\Tegreiros; 41.) Francisca
I
antiaérea varrIam os ceus.

A 5 A
e com o lretório Acadêmico

Htana, será celebrada, ás . .

d
· IW "EGonçalves Cabral; 42) AI- O "alerta" durou trInta fil-

mJs.ao. a • •
.

• pelo êxito .da Ia., Semana A-'7,30 horas do próximo sába- ,

�ino Fernandes; 43) André autos exatos. cadêmIca d_e Estudos.
-do, dia 4 do corrente, missa '\ntônio de Souza; 44) Ur- Deve-se assinalar, porém,. ' Foi sem dúvida completo
'lBm intenção à alma do' sau- .

O C· d 4 B 1 d 140 B C d' d1ano Müller Salles; 45) que tudo foi um ataque SI- oman ante do 1 o
. te o .., la. 8 o ó êxito da la. Semana Aea-

-doso Desembargador Edgar C f b d' ,

00 h 1'::ercino Gerson Gomes; 46) mulado para comprovar a ., az sa er aos ean Idatos corrente as 8, oras, com dêmica de Estudos, conc a-
-de Lima Pedreira.

'vone Ribeiro; 47) 41ézia eficiência da defesa antiaé· inscritos no concurso de material de Educação Físi- ve 'até então de forma inédi-
FALECIMENTO

\.ntoniolli: 48) Antonieta. df) rea de Nova Iorque e "diSCi·1 admissão à E. S_. A., que de- ca, afim de se realizarem os I ta nos nossos meios estu-�Sr. H.enrique Boaventura
49)

j ,

�ftl'ros; Hermínio Mil- plina da população", verão comparecer ao Quar- exames físico e médico' . danhs.
Vieira

tine-Diarifi

..

Vitimado por súbito mal,
''veio a falecer, na manhã de

'ontem, rio Saco dos Limões,
'D sr. Henrique Boaventura
.

Vieira, funcionário da Al- �.
-fândega desta Capital e pes- }sôa grandemente estimada
na sociedade local. i

Os seus funerais se reali. 1
-.zarão às 9 horas de hoje, de
sua residência para o Cemi-
tério da Trindade, �)
"O Estado" Itn"'r�"nta ?>

exma, familh en1"hrla a PY.-.

AVENTURAS DO, ZE-MUTRETA • • •

o
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Florianópolis, Sexta-feira, 3 de Outubro de 1952 ',,'

AVAl "VERSUS"
prõxlmo, a .

liderança .do Campeo.,
Profrsslonals, com o embate' .entre o' ,,(l�ão da Ilha»:

Estreltos �
" ,Não

Estara em

nato de
jogo, domingo

e o ccTigre dó percam!
J

� ;"_- -,.-..�- ...,.,. -.-....,.,..,,,.._..:- � _ -_�J""�.�.w -.·.-.�",....."..,......,_·.;..-.·_· _. ·.-.-_..�---J'•...,..._·JYJ"w.- ".··._·��.._._.._..,._�
>,

"O Esportivo
"

..,.. ;._- - "_�- .",...�� -.-..-..!'.-••_. .-...,,,. _- _.;.;..*!'.._.._ ._ ..,.,..".,.._ .",. -.- _-..•.-.., -_-••_- -,...,.iiI\r -.- -..-..-•.•••.•.•- ..,.
-...,.,.-� ·.- · -.r.:-�..v�

.' �._., � ." .'- �"

Sensacionals :�O'·--s,,-o
o" Espetáculos

I •• '�

,_,. . ... ' � t

,

A FAC tomou tôdas as

I
altas autoridades do Estado,

�:ovidências vara que os e com a parti:ipaçâo d� to

Campeonatos de Basquete, dos os carnpeoes das díver
Voleí Feminino e :Masculi- sas Ligas filiadas.
]1,0; para a disputa' dos títu- Assim é que veremos as

l�s estaduais dêste ano de- représentantes femininas de
corressem dentro de um Joinvile, Blumenau ou Brus
rrograma dos mais brilhan- que, Itajaí e Florianópolis
tes, com a presença das mais em voleí, o Palmeiras, fa-

"-manhã e domingo as disputas dos Campeo
natos Estaduais de Basquete e Volei Masculi
no e Feminino'- O prefeito abrirá os Jogos
_ Presente ao encerramento o Governador
,>

'

- Convidada as-mais, altas autoridades-
Cobertura radiofônica dos jogos de basquete

noso quadro joinvilense de

t
te cedida pelo Cmdo, do 14

iasquete perto do tetracam- B. C., as ruas Felipe Sch

ieonato, o, Cruzeido do Sul, mídt;: passar pela" frente do

ntegrado
_

pelos formidáveis Palácio, do Govêrno, frente
.ortadores de São Ludgern; da Catedral, depois de díh'

em busca do blcampeonato ;3., volta pela praça, entrar

estadual, a Ginástica, "com, na, rua Tiradentes em dire

campanha fulgente face, ao ção. ao Estádio "Santa Cata
sexteto do Bandeiranter.dis- rina".

posto �1. reconquistar o cetro .Os jogos 'de sábado à tarde

perdido, " Ii -

� �
_ ',_ Com começo ás 15 horas,

Para a(i�i��-" a, p'el'ec6��' 'ereiri(,)� OS ',jogQ'S de -volei

3ãQ em JoinV:iTh dos�àmPl�: ten1i�irtõ ,;,êntr��a(;;quipes
natos dêste ano, ba>1t� di,zer :do étu�e Atléti�p,.}caraí e a

que Q' Palmeiras mandei :1"e- Sociedade Gin;istic:i. d� Jo·"
servar nos hotéis da cidade invíle, sendo favorito o sex

para-mais de cem lugares. teto feminino jcinvílense,
A abertura dos jogos "

'campeão do ano passado.
O Sr. Paulo: Fontes; pre- O segundo encontro reune

feito da capital, acedeu ao as "equ ipes do Cruzeiro do

.convits para declarai' aber- Sul, campeão masculino de
I

tos os jogos, devendo ás voleí do ano passado e o

14,30 horas dirigir a pala- representante de Blumenau,
vra aos jogadores partici- o Olímpico ou o Duque' de
pantes, depois' do, desfile Caxias, prometendo revés

que terá início no Largo do tir-se de interêsse está prí
Fagundes, devendo as re- me ira exibição em nossa ca

presentações percorrerem, _pit.al do poderoso quadro
puxadas pela Banda de MIl- joinvilense.
sica do 14 B. C., gentilmen- A partida de basquete, no

Presente o Governador do EStado á rodada de
':mcerramento dos .Campeonatos Estaduais de

Basquete e Volei'

Festival _do Cantisla
R. Futebol- .Clube

.Está. assim elaborado o programa do festival que o

Cantista Recreativo Futebol Clube fará realizar em be
'nefíCio da construção da sua nova séde social, no Es
treito.

SABADO, 4 DE OUTUBRO
PARTE SOCIAL:

Grandioso- baile no "CLUBE 1° DE MAIO"_ em BAR
:R,gIROS, com inicio às 21 horas. - ótimo "JAZZ".

--0-'-

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
PARTE CíVICA:

8 horas - Hasteamento do Pavilhão Nacional, na

presença da Diretoria do, C. R. F. C., dos convidados e

do povo.' Salva de Rojões. Local: Campo do "Saldanha
da Gama F. C.".

J?ARTEESPORTIVA: '

FUTEBOL E ATLETISMO
8,30 às 9,30 - F'lumlnense x Vasco da Gama F. C.

Taça "Charles Edgard Moritz".
9,30 às 10,30 - Corrida de Bicicletas para homens,

tipo passeio, amadores. Percurso de 3.000 metros. Os
atlétas devem trajar camisas dos clubes disputantes.
Inscrição no máximo 10 corredores por cada clube. Me
dalhas aos �o e 2° colocados, oferecidas pelo C.R.F.C.

10,30 às 11,30 - Atlético Barreirense F. C. x Prín
ceza Izabel F. C., em: disputa da taça "Câmara Munici-
'paI de Florianópolis".

'

-

11,30 às 13 - Churrascada' oferecida aos convidados:
ótimo "JAZZ".

13,30 às 14,30 - Terrestre F. C. x Aymoré F. C.
em, disputa.. da taça "Escola Industrial" oferecida pelo
H. Dr. Cid Amaral.

, 15.$}0 às 15,30 - Corrida' de Bicicleta para moças. O Sr. Irineu Bornhausen; vel demonstracão de aprêço
Percurso de 1.500 metros. Medalhas às la e 2a coloca- em virtude de comprQmÍ!í� pelo trab�lho '�ue vem reali
das, oferecidas pelo sr. Dr. Alcebiades Pinheiro. Inscri- 30 formal com a direçãe do zn:ndo a eclética.no setor do
ções livres, sem limi4l de eoncurrentes. -' .. i}otég-i� -Sarito-Antôni�, ·de' amadoTismo.

CONCURSOS: Blumenau, não poderá -

es- Conforta a todos os que
Apuração da "Taça Simpatia", õferecida pelo sr. tal'. presente Ú <lhertura dos se esfórçam para conduzir

Dr. Sebastião Neves .aó clube l° colocado, nas Tômbolas. jogos dos Campeonatos Es-
.'
o desporto amador, mani�

Taça "Dr. Aderbal Ramos da Silva", oferecida ao clu- taduais de Basquete e Volei
, festações partidas da maior

be 10 coloéado, no caso -que atinja número maior do que Masculinó é Feminino, pro-I, autoridade estadual, confir�
J .500 tômbolas.

movid�s pela FAC, reun.in- I m�n.do q�e n�, ?ode a. ad-15,30 às 17,30 _:_ Saldanha' da Gama F. C. x Duque io a Juventude, masculma I mll1Istraçao publlCa deIxar
de Caxias F. C., em disputa da Taça oferecida pelo sr. e feminina; das cidades de ! de encarar com carinho a

Professor Flávio Ferrari.
'

Joinvile, Blumenau, ,Brus- educação física em tôdas as
PARTE CíVICA: q:lÍe; Itajaí e Florianópolis, suas modalidades.

18 Horas - Arriamento do Pavilhão Nacional com parHcipaNdo, cêrca de 150 ,Verá o mandatário esta-
as mesmas solenidades do hasteamento. " atlétas de dez' >_ associações. dual, os maiores centros de

, PARTE SOCIAL: do Estado. \ '. desporto da terra barriga-
19 ,Horas Domingueira de encerramento do fe,s- Entretanto, tomou peran- verde, eni competições, de

tival. te a comissão 'que o foi con- singular beleza, alardeando
-o-- vidar; composta do p.l'eSi- 'lo progresso desportivo de

AVISO: - No campo do "Saldanha da Gama F.C." dente, do superiodente e nossa terra, que a tem pro
-e na séde do "Clube 10 de Maio" funcionará um serviço um dos membros do Conse-,' jetado no cenário nacional
\'lsmel'ado de COMI�STfVEIS E BEBIDAS: Frios sol·ti- lho Técnico, da FAC, a de- e extrangeito, não só pela
dos, Galinhas assadas, Churraséos etc.; e Bebidas gela- liberação de estar presente, sua organização como pelo
das. nrestigiando a redada de en� desenv(\)lvimento ac,o,l�Ç@..:'t-

- CONDUÇÃO APóS AS FESTIVIDADES - cerramento, numa indiscutí-I dor.

I
final da rodada, deverá nos

I
tal contra o quadro do Clt!:

apresentar o Palmeíras.com be A. Acaraí.

3eU extraordinário esqua- Partida que deve agra
drão e oClube Atlético Ica- dar pelo relativo equilíbríe.
raí, que estréia em nossa I dos litigantes.
capital, nada se podendo a- Na partida de basquete �'

firmar sõbre sua resistên- Caravana do Ar, deverá en

cia face ao trí-eampeão es- frentar o conjunto campeão.
tadual. de Blumenau.
A rodada de amanhã à Partida decisiva para os

noite metropolitanos devendo cs

Os três jogos reunem 'as torcedores da capital se

equipes da capital. unirem num bloco sólido pa-
Na primeira partidatere-] ra estimular os- rapazes do-"

mos o sexteto da A. A. Bar- A'r para um triunfo, neces-
r iga Verde em confronto
com o sexteto de Brusque ou

Blumenau. I •

Peleja das mais interes
santes para os torcedores

florianopolitanos que deve
rão estimular .as defensoras
da capital.

,

Nfl- segunda pugna "d� vo
lei, teremos os sextetos do

Ubiratan, campeão da capí-

sârio,
O Campeonato de Lance-Li
vre ás 10 horas.de Domjnp
'Domingo, pela manhã, de

verá .proceder-se ao campe6�
nato de Lance-Livre, deveu
do jo,gar em primeiro lu

gar o Caravana do Ar, se

guido do Icaraí, represen-

(Continúa na, a pág�,

RAINHA DO ESPORTE NÁUTICO DE
FLORIANÓPOLIS

,

Hoje, á noite, à segunda apuração do sensacié- r í,
nal concurso

tica de Santa Catarina.
Custando apenas Cr$ 2.00-

cada �Q>to, os Clube promo
tores esperam da generosi
dade do florianópolltane 6t

seu decidido a�iQ" afi� de'
"

que' seja' coroado
'

de 'pleti� ,-

êxito a iniciativa, cujo pro
duto reverterá para os três

Clubes, para que os lllesmoll.
possam adquirir novos bar"

cos, possibilitando assim,.
j� no próximo Campeonato
Brasileiro de Remo de 1953,.
uma melhor apresen1açãa_
de Santa Catarina no malr'
no certª=_me, 'o que virá! sem
dúvidll.J ,aumentar o presti-,
g'io de nosso Estado, 'entre
os< mais adiantados centros

esportivos do país.
Florianópolitano: Contri

buindo com um voto para
uma das candidatas estarás:
contribuindo para o pro-,

'gresso do Relp.o catarinen-.
s.e.

Vem encontrando decidi
do apôio por parte dos des

portistas e povo' de nDssa·'
terra e campanha idealisa
da pelos Clube Aldo Luz,
Ríachuelo e Fl'anciscq Mar
tinelli, pa:ra. a ,eleição 'da
Rainha dQ Esporte Náutico
de Florianópolis.
Assim é que grande é o

moyimento que se observa

na, procura de votos para as

dh;ersRs candidatas ao bon ..

roso titulo.
A primeira apuraçao, rea�,

lizada sábado último, em

presença da Cl)missão Espe
cial e demais interessádos,
dá uma idéia 'do quanto se

rá rennido o pleito, dado a

possibilidade que reunem as

três candidatos.
Foi o ,seguinte o resulta

do da la apul'açãQ:
'

10 lugar - Alvina Moel

tmann, candidata do C. R,
Aldo Luz, 846 votos:
20 lugar Maria de Lembrai-vos que Santa.

Loui:des Campos CC, N. Catarina, tem demonstrado
Francisco Martinelli), 504 lá fóra, por diversas ve·"

votos;
-

, zes, o valor e a fibra de sua

30 lugar - Véra Grijó gente, pelos braços vigor-o
(do C. N. Riachuelo), 435 sos de seus remadores.
vótos.

- Dei-lhes material porqu6
A segunda apuração será com a sua pujança será

realizada hoje às 19, hor.as, l?empre Santa Catarina Vi-

na séde da Federação Aquá- toriosa!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" Florianópolis, Sexta-feira, 3 de Outubro de 1952

"

, MISSA .DE 7° DIA
A SocíedadeBrastleíra de Autores, -Compo

sitores e Editores de Músicas (S. B. A. C. E. M.)
P()I' intermédio do seu representante no Estado
de Santa Catarina, Osny Raffs, convida as auto
ridades civis, militares. eclesiásticas e ao' povo
em geral para a, missa de 70 dia" que se reali
-zará às 8 horas do dia 4 do corrente, .sâbade, na
Catedral Metropolitana, que manda rezar no al
tar São Judas Tadeu, em intenção à alma do seu

sócio e grande cantor FRANÇISCO MORAIS
ALVES, trágicamente falecido na. tarde de sá

, bado último, na estrada Rio-São Paulo.
A quantos comparecerem a êsse ato de fé

cristã ,3 Sociedade Brasileira de Autores, Com- Agua e esgotos são a Municipal, estabelecer alí
;nc estavam reservadas 110- �er e do povo, brusquense positores.e Editores de Músicas (S.B.A.C.EM.) maior aspiração do povo do por perto, um Mercadinho,-
'menazens, foi recepcionado Ó '.joi'nalisb' João Alfredo· d

• Estreito, como de justiça o 'onde o povo do Canto e ad-I; constgna os seus' agra ecímentos .

.na Prefeitura Municipal .pe- Medeiros Vieira, cuja ora- afirmou 6 cronista de "O jacencias, possa, pela ma-

las autoridades e imprensa cão foi entrecortada de ca- Estado" na Assembléia Le- nhã, adquirir frutas, legu-
fleste Nfunicípio., Tendo à Iorosas palmas. Disse o ora- I I

gíslativa. mes e hortaliças.
}�e.nte 0,�t'efeit� Mário� ?l- dor,

..

da satisfaç�o e �o 1'0-1 Viagem com segurança
A base do progresso do A titulo experimental, f'o-

_":'Ing:l'} :'31. �edr,�: MOl.lelli gOSlJO <las autoridades ,e__do r I
.:' " ,;"," Estreito repQ�3a entre ou- ram os verdureiros transfe-

d�re,ndie!l4te da Câmara, Dr. 'povo de Brusque em contar 1 .

'

fd- ,

J,'I
tl"ós-nessés dois grandes be- ridos para o Mercadinho

- T;elisár;.o ,iNQgueira Ramos, ,com a presença, embora rá-
' e ':,: _ �z .. nefícios, básicos da higieni-I que fica á frentE.! do ;�r�t�- .

. g uÍZ. il-e Dtreito da Comarca, pida, em seu seio, de uma Só NOS CONFókTÁ • tilctÓ-Ô'NIl�US �al(ào �o lugar. I douro, mas ó p6\'0 do Can,:
'.3"i.. Jorge Edgar Rítzmann, dás mais altas e vigorosas I IDO L

'Uma VéZ dotado ,Çl\\ luz, I to e ruas adjacentes, onde é
-.Promtor Público. Jornalis- expressões do jornalismo R ?, ,«80 -BRASILEIBO», água e esgotos, esses três I mais densa a população do
"',:'18 Alvino Graf, Diretor de brasrleiro, e v-elho batalh�.' FI _. Ó 11 I j f benefícios indispensáveis, Estreito, preferiu ficar sem'!)nall po S -, ta a - JoinviUe - Curitiba"'0 Rebate", Cyro Gevaerd dor de uma causa que con- ' poderão os poderes púhli- frutasse verduras, a ter que- ,.
,,::"ç, "Jornal de Brusque", sulta de perto .os interêsses A

A. I\.ua Deodoro e�uina da cos deixar o Estreito por caminhar quasi um qulôme-
Wilson Santos, Diretor da dos municípios do interior: gencla: Rua Tenente SUvéJra sua conta e risco... pois tro, para, atingir ao novo
'Rádio Araguaia, João Alfre- a causa siderúrgica. êle crescerá, admíravelmen- local.'
no Medeiros Vieira, Antô- '-----------.-:.--------- te, ao ponto de, em poucos Indíscutí ve 1 me n te, oO Jornalista José Vitori-'·niu Teixeira Dias e outros. anos, tornar-se tão grande "Canto" deve" possuir um.

no agradeceu comovido a

'� e populoso quanto a Capital Mercadinho, como já pos ..

�::�;i;t�: F:����:.�!�a PA�

."se'o·
• ::?::ir�:,:�:�Od�'�U��:: �::t:O�:�:E::t:���EApós o almoço, a comiti- .5. III

1 II
pela benemérita providên- para venda de pão e artigosva segui, u para Azambuja" / fI cia em: benefício do Sub-dia- de confeitaria, armagens deonde foram batidas vários

'* ' '''.4iNft!:' ....AftA ftI. tr ito, ser considerado verda- secos e molhados, três baresfotos, tendo oportunidade I - OUIuvJlr;; ,vuv�
, deiro amigo do Estreito. .'

e cafés e outros estabeleci-

��l'��n::c:�m�lsis�:.·:r��()S�� / '" nOS liAPTJOS ESTREITm LUGAR QUE mentos comerciais.
. - I PROGRIDE A venda dos produtos da

Pl'e.feito l\Hi.r!.·O 0. llinger. :-...M'D�\t, .•�.".::,-tt_

.. �,l!
�

� Avalia-se perfeitamente lavoura ao ar livre, ofere-
° pl'O,gres-so de um lugar pe- ce o incon,ieniente "de 80-

-:t � iIl
"" � it � lo crescente valor de suas mente ser realizado nos dias

; �.I1 , , propriedades. de bom tempo, ao passo que,/" �
-

Nos lugares onde o pro- co:in a edificação dos merca-

I N G L E S A
"

,

gresso estaciona ou retro- dinhos, poderá ser efetuada
"

, ....... ---

'

gradam os imoveis perdem meSmo em dias de chuva.

[ti iII � I;J 'II]íClube 12 de Aaosto lo�o°E:::�:, v:�::. já <a- dO�e�:;C:di:�::�!�i;::�
, PROGRAMA PARA O MtS DE O�UBRO reiam no perímetro urbano acentuamos anteriormente,
T Õ N I C A . A P ( R I T t V A Dia 4 - Sábado � Grandiosa "Soiré€" do Departa- os terrenos para edifica.- existe bem nó Canto, á en,.

mento de Estatística. ções,' 'Os porventura ainda, trada do Bairro de Na sa de, .

I'
Dia 11 - Sábado - "Soil'ée" em homenagem ao De- existentes centuplicaram de Fátima. Resta agora, aos

pal'tamento de Xadrez do Clube... preço. poderes públicos munici-
Dia 18 - Sábado - Audição de piano dos alunos Lotes de terreno de 300 pais, resolverem tão neces-

da professora d. Gilda Ligocki Lopes.
.

a' 350 metros quadrados, sário benefício.
Dia 19 - Domingo - "Soirée" com início às 21 ho- -existentes no bairro de Na

t����-----��--������������������--�����������--��----�--

1 Ó T I C- A III O D a L o

Pelos MuDicipios
.. _-_.-

" "

,

" I, '

,

"
"José Vitorioo ,em ;,Br'usque
Esteve de passagem, dia As 11,30, s.s, visitou a Rá-

.

:25 de setembro na cidade I dio Araguaia, em cujo nome

-de Brusque o Jornalista Jo� foi :;�lldad6 'p.elos [ornalís
:::'f> Vitor ino de Lima; hóspe- tas Wilson' Santos, João AI-,
�e oficial dI!) Govêrno do fredo Mêdeir�s' Vieira e ty�

i
Ecita{Ío, 'Secretário do Co- ro Gevaerd. Na residência
rmite >d,e Imprensa da Cânia- deste último .foi-lhe ofereci-
t.'· ... Federal, que se fez 'a- do e a' comitiva um

coque-Icompanhar de ilustre comi- te! e às 12,30 um suculento
t:ica.' e <1.0 Sr. Nerêu Corrêla, almoço no restaurante 0-
,:3c.-c�"€.tàrjo particular do sr: [Iympia, ofer�cido pela pre-

,

Iriueu Boruhauaen, Gover- ,feitura e imprensa; tendo
,

,f;a(lor do Estado. S. s. que nessa ocasião falado em no

'qe dirigia a Blumenau, onde me do Prefeito Mário Ollin-

LBJICA

;Sensacionais •..
tante de Blumenau e Pal

meiras.
"'0 encerramento às 14 ho

ras de domingo
A primeira partida en tre

""('>9 vencedores femininos <las
-,-duas rodadas deverá come ..

. ;ar ás 14 horas' de_ domingo.
Estará presente a esta

'-parte final o E}I."111o. Sr. Go
"'vernadol' do Estado, em

,'!Jl"estando com sua presen-

ça um' prestígio indiscuti
'-(,leI ao encerramento.

À entrega das medalhas
,.e troféus sel:á procedido pOl'
xasião do Congresso de
,Encerramento que se reali
zará ás 20 horas na séde da
'.FAC.
'<Cobertura radiofônica pela

Guarujã '"

A Rádio Guarujá em on- Vende-se uma maquina
..das longas e cllrtas de 45 fotografiça Leica, em per
'metros levará a todos ,os feito estado de conservação,
:ríncões do Estado as' p�ri- e com varios pe·rtenc.es.
�ºécías das partidas de bas- Negócio urgente - tratar
":quete, fazendo durante o in- na Rua Trajano n. 31 - lQ
- terva}Q uma resenha dos re-

I
andar.

�uU�o� �e vclei mas�ul�1 �'��,��--������������������������������

,"no, femInmo e no dommgo!,do lance-livre.
"

,
, Todos os torcedores de

j'.Joinville, Blumenau, Brus

".que, Itajaí e outras cidades,
intere.ssadas nos resultados I
'<deverão estar ,CQm' seus rá- 1

·dios ligados para, a Guaru
, já ás 16 e 21 horás de sába-
<lo e ás 16 horas de domin- I

.1-' G U A,

NAS CONVAlESClNÇAS

raso

Dia 25 - Sábado - Grande "Soirée";
,

As "Soirées',' aos sábados se iniciam às 21,30. horas.
Tôdas à.s segundas-feiras, às 19,30 horas, Sessão Cio:

nematográfica.
Tôdas às quartas-feiras, às 20,30, "Bingo e Cinema".

Valiosos prêmios e ótimos filmes da "Warner Bros".

ca.I.. easPl.
ODEOI DOS CI

,

nos l1Jf11JS

AucelfS DO

COURO CABUUDO.III TO�I(O CAPILAR

POR EKCHtNClA

go.

'��:�' ,,"?'

,_'� Lentes- Zeiss e� Ray-Ban
ARMAÇÕE S MODERNAS PARA CAVALHEIROS, SENHORAS. _' ARTIGOS FOTOGRAFtCOS

ULTIMl\S NOVIDADES PARA PRE,SENTES
RUA FELIPE SCHMIDT - (EdIfício AlDélia Neto)

o

Causou a melhor impres
são, sinão grande contenta

mento a patriótica provi
dência do digno e estimado
ar. deputado Dr. Ilmar Cor
rêà, pleiteando da tribuna
da Assembléia Legislativa
do Estado, água e esgotos
para o Estreito, requerendo
fosse colocado em pauta o

projeto de sua autoria, que
autoriza o Govêrno a con

trair empréstimo para o re

ferido fim.

Merece aplausos a provi
denciosa medida dos pode
res municipais, impedindo a

vende de frutas e hortali

ças à entrada. da rua Tere
.za Cristina, no meio da via
pública, atravancando o

trânsito.
Os verdureiros continuam

no mesmo lugar, porém, no
quintal de uma casa na re

ferida esquina, isso em ca

ráter provisório, pois é pen
samento do sr. dr. Prefeito

•

sa de Fátima, os quais eram ,

vendido1?, a princípi{), pelo F'requcz•• '

em' s.,.1 '

preço de 6.oo0cruzeiros, em

II 'b
-

C tad<"prestaçõe� mensais, custam:, I O· r8H1U1 O'
h?je ,30 a 40 mil Cruzeiros à (Stlveira)
VIsta. -

Casas de ma.deira ôntem, ---_--__---__-

adquirid'Os por 5.000 cruzei- 'MOCA'ros, estão sendo vendidas

por preço 8 a 10 vezes su- Precisa-se de uma moça,
periores. solteira até 22 anos, com

Tudo encareceu de Ufll& bôa 'apresentação, para che

hcnf para outra, nã'o resta fiar Departamento Vendas
a menor dúvida, mas a des- maquinas costura.

'

elétrica.

proporção, em se tratando Ter conhecimento de cos�

de casas e terrenos no Es'- tura e- saber datilografia.
treíto, é devéras demasiada, As interessadas deverão
() que tudo indica que o dirigir-se pessoalmente à

lugar está eresce!ldo... Rua Conselheiro Mafra, 6.

.:

,;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Elor ianópoljs, Sexta-feira, :1 de Outubro de 1952

do Esrademe N0lI!eBda a dele- Preparem-se os médícos para

"" s��,;;:it��: ::�Z;;t���,��;;���::od:eF�o�ii�: �II�:Ddo Brasil
RIO, 2 �A.)d����!,<?;���,,�! 'S!Ó�!!�feito com a

cão de Santa Catarina, vi- nópolís, Blumenau e Join- RIO, 2 (V.A.) - O presl- sembléia da Associação Mé- !t classe está desesperada e ! exploração da classe médica.

gente desde 1947, possíbili- vile, "restaurantes popula- dente da República assinou dica do Distrito Federal, re� não poderá mais ficar de I Há privilégio para os ricos .

-dade de os estudantes (nota- res" para 1.000 pessoas, a- na tarde de ontem decreto unida, ontem, à noite, na braços cruzados diante das O pessoal burocrático vive

<lamente os dos cursos se- credito que R União Catarí- nomeando a delegação do' ABi, deliberou que dentro protelações que sofre o pro- ;
em melhor situação do que

cundário e superior oríun- nense dos Estudantes e a Bra�!ÍI à VII Assembléia Ge- de 10 ou 15 dias será reali- [eto 1.082, que desde 1950 o corpo técnico. E os mêdí

dos do interior de Santa Ca- União Catarinense dos Es- ral da ONU, conforme já zada outra reunião com a se acha na Câmara Federal, I CDS, sem possibilidade de te

turina e de outros Estados) �udantes Secundários pode- noticiamos, e assim consbi- finalidade de preparar a. tendo demorado seis meses: rem clínica privada, passam
contarem com a sua casa: dum se dirigir ao sr. Gover, tuida : ministro João Neves greve de todos os serviços somente na Comissão de Fi- ! por maus momentos e não

"A Casa do Estudante". nador e ao sr, Presidente da da Fontoura (chefe), embai- -médlco-hospitalares na cída, nanças. ! são atendidos em suas rei-

Assembléia Legislativa, 119 I xador�s ·João Carlos MtÚliz de? O prof. Ern'liro de Lima,
r

Á falsa socialização da: vindicações, ajuntou o 'sr,

Interessado pela solução sentido de se estudar a via. 1 e Gilberto Amado, senador presidente da AMDF, salí- medicina, no Brasil, está
I
Errniro de Lima.

<h, tão importante problema, biltdade de se fazer obra � Georgino Avelino e deputa-
. AMBIENTE DE GREVE

conhecedor que sou do mui- eon iunta "com o S.A.,P.S., que do Aluizio de Castro. Como Os médicos Mário Couti-
h que, em favor do estu- um só prédio ou em prédio Ielegados suplentes foram nho, Loilelo, Cunha Melo,
dante pobre, vem fazendo '\ se construir especialmen- Jesígnndos : srs. Roberto José Hilário, Silva Novais e

casas congêneres em diver- te para tal fim, benefícian- .Mar inho," Olinto Machado, 'outros manifestaram-se i-

"as Capitais brasileiras, sou- do-se, dessarte, a classe es- ministros Henrique dê

Sou-l
boo IIfGr«�9r /100<10''''''.'. f_O",,", \'" ••Oe

FOI'Et.· uu ;ar« c...... ,;..."" 5" gualmente a favor da aplí-
be existir, na Assembléia tudantil e o público em ge- za Gomes, Bolitreau Frago- CifR.TleA WJlC4IAtU ""OS�8"AI p.."...... cação de uma medida extre-

Legislativa Estadual, pro- ral, pois "Casa do Estudan- 80 e Pio Correia.
.

ma, porque, afirmaram, se

'roslçao visando a criação te" e. "Restaurante Popu- O sr, Roberto Marinho se-
".A_�"""""""""'''' <h�-� a classe não agir energ ica-

{la "Casa do Estudante" em lar", como os do Rio de Ja- guiu ontem por via

marití-I
mente, continuará percebeu-

Fl�����:p��s'que o Serviço �����l�:��:l:fe�t��e�:e, o; m� senador Georgina .ASier . _ fd�4
do salários -de-fome,

<'lE! Alimentação e Previdên- terra, de Vitor Meirelles. Iino viajará, por 'via aérea, I
._ --,-->,

cia Social tem, de há muitos Carlos de Souza no próximo dia IS,

A Casa

'�'_"""_.�I".-

Explodiu
uma bomba

Perseguido pela Policia bra,
síleíra através de dois

continentes
BOGOTÁ, 2 cu. P.)

lSA KI!C.UlCU. "m-
rd.ton.na "'Ift 1..(').1
;d4)'. VilnlN f Dl....
.... ('.o...JMJn .iIh.

Rícco Ferrari é acusado
Devidamente custodiado por ] de ser o último membro de
dois agentes da polícia se- um bando de salteadores
{; reta do Brasil, seguiu. ho
je, para o Rio de Janeiro,
por via aérea, o cidadão íta
Ilano Sérgio Ricco Ferrari,

.
acusado de um assalto e as

sass inio efetuado em 1950
no Brasil.

BUENOS . AIRES, 2 (U.
que .operava no Brasil, a, P.) .-. Uma bomba explodiu
quem a pol ícia brasileira na porta da Universidade de

Buenos Aires, cansando al

perseguiu através de dois guns danos materiais. Os vi
contínen tes, até que fina17I

dros das casas vizinhas f í
mente o capturou nesta ca- caram destruídos. A policia
"ihL há cêrca de um mês. . abriu inquérito.

•
�

"'\_

Representante: Comércio & Transportes C. Ramos

Precisa-se no Estaleiro Arataca te;

-'-"_.'�._....� ... -. .__...___' f do�0::s:�8::��0�r::i�:i�

L 18nha Ita]a 1#
I �:d�:nt��.��:��:�:':d:o�:;
José da SIlva Mafra;

-

- - em 1.847, nasceu no
.

Rio de Janeiro, iaÍecendo
SANTOS & BATISTA em 1927, o escritou insíg-

ant.iga "CEZARlO" ne, jornalista· emérito e po
Iigrafo notável que foi Car
los Maximiliano Pimenta de
Laet;
-- � -em Ul30, iniciou-se no

.

Rio Grande do Sul, com ra

mificações em outros esta
dos, a Revolução

:

Nacional
chefiada pelo Dr. Getúlio
Dorneles Vargas;
- em 1.935, a Itália ini

ciou a guerra de conquista
da Abissinia;
- em 1.947, comemoran

do o centenário de nasci
mento de Carlos de Laet o

Instituto Histórico' e Geo
gráfico de Santa Catarina •

sob a Presidência do De-.
sembargador Henrique da
Silva Fontes, realizou uma

reunião em sua séde, sendo
oradores os Dr. Telmo Ri
beiro e Academico Renato
Ramos da Silva�

André Nilo Tadasco

OL3

"O ESTADO"

.1
I
I

I

I� Innfl'(J' d..ut I
. =r-�

nO novo BANeO AGRleOLA

A eoop�rc.\.tivô. de Cri4ito n! 1, do BRA�It!
SEOE PROPRfA

iRv.a. éf� 11� 1b
F'LORIIUtOPOllS - STR CRTRRJltR .

3 DE OUTUBRO
- em 1.816, travou-se O<

célebre combate de São Bor

ja, havendo o então Tenen
te-coronel José de Abreu
derrotado. a Divisão do cs.
ronél Andrés Artrgas, da
defeza fazia parte grande
número de soldados do Re

gimento de Linha da Ilha
de Santa Catarina, os intré

pidos "barriga-verdes";
- em 1.836, entre far

roupilhas de Bento Gançal
ves e legalistas de Manuel

Ribeiro, continuava a Bata
lha do Fanfa;
- em 1.818, a Infantaria

e duas peças da Artilharia
do Regimento de Linha da
Ilha de Santa Catarina (03
"barriga-verdes"), sob o co

mando do catarinense Ma
jor Camilo Machado de Bit
tencourt, tomaram- parte
no sangrento assalto de São
Carlos, nas Missões do Uru
guai, cobrindo-se de glórias
e saindo ferido o Comandan-

r ';

�••"•••�••""'••Q••••••••�ft··.e••..·....

CALDEIREmos
CRAVADORES

CAMINHONETE:

·1DA: - --

Saída de Itajal
Chegada Fpolía.
VOLTA:

.

Saida Fpolis
Chegada ltajal

7,15 horaa
9,45

..

.:�:
�. ..........

16,00 horas
17,QO ..

(Aos sábados e feriados a salda de
Fpolh:l. é às 1?30 h. e a.chegada à lta-
ja1 às 16h.). 'I

ÔNIBUS
IDA:
Sa ída de Haja!
Chegada Fpolis.
VOLTA: ,.;

·7 horas
iI ..

. .
'

Saída Fpolis.
Chegada 'r Itajal

15 horaa
19 "

í Aús sábados e feriados a saida de
F'polis. é às l3 horas e 8 chegada à Ita..
jaí às 17h.).

.
-

��

Rua
AGlllNCIA

Alvaro de Carvalho D. 19

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



""'O ESTADO"" Florianópolis, Sexta-feira, 3 de Outubro de 1952

"Para acabar COIll

RIO, 1 (V.A.) - o depu- teresse maior para o Legis-;
1ado Fernando Ferraeí a,.. lativo",

]>resentou hoje à Câmara E mais adiante acrescen

Federal uni projeto de reso- ta: "Não me parece que fi-

.1ução, através do qual pre- que bem à Câmara - no

tende acabar com os orado- período de experiência des

res "pinga-fogo"
.

que, dià- ta inovação; que já permite
. jantar, copa, coslnha, etc. . .

.riamente, consomem de 15 um julgamento preciso - à
ESTREITO RUA SANTOS SARAIVA - 6 quartos, s/

a 30 minutos da sessão. Por continuidade deste regime

CASAS A VENDA

ESTREITO CANTO � 4, casas, sendo 2 residenciais e

2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana)
RUA TENENTE SILVEIRA - 6 quartos, s/visita, s/

jantar, s/visita, copa, quarto de banho, garaje, se-
esse projeto do. representan
te gaúcho, sempre' que um

4eputado tiver uma comu

nieação ,a .fazer à Mesa ou

.ao plenário' fa-lo-a- por es

-erito, para publicação no

'Diário do Congresso. Só lhe

será facultado o direito de

fazê-lo oralmente desde que
3 requerimento do lider de

ueu pa-l't-ido.
Na justificação que acom-

panha esse projeto, observa E, concluindo, diz o re

o deputado Fernando Fer- oresentante gaúcho: "Aceí

rari: "As pequenas comuni- .as minhas sugestões, posai
eações, por vezes exigidas b ilitar-se-â que a Câmara

'POr força do mandato parla- Ios Deputados retome suas

mentar, tem sido completa- rloriosas tradições de con

znente desvirtuadas de suas fiança popular, através do

razões fundamentais na .Iebate amplo. e elevado de

presente legislatura, pois questões de real interesse

passaram a constituir opor- oúblíco, da dignidade dos

umidades comuns '- em mandatos, de díscreção, de

vez de exceções especiais - respeito, de acendradó amor

para Ieituras de telegramas, às suas patrióticas respon

<cartas e apelos às demais sabilídades constltuclonais".
alitoridades ou manifesta- Esse projeto está- destinado

ções de opinião pessoais sô� I a largo debate em plenário,
'bre questões de sómenos ím- quando for incluído em 01'-·

portâncía, pois que sem, in-
t dem do dia.

de dez ou doze, por. veze�
quinze oradores, derrama
rem para o Brasil in teiro,
de dois. em dois minutos, to
dos' os dias, -discursos-re
lampagos sem um sentido
excepcional de ínterêsse pú
blico. Não creio que haja no

mundo inteiro, outro parla
mento que consagre tal sis-

., ,.tão, situada. em esquina .

RrlÁ BOCAIUVA' - 4 quartos, s/visita, s/jantar,

copa, eosmba, Itispença, entrada para automóvel

por duaa ruas (situada em esquina, grande quin-
tal). . ..............•....................... , ..

RUA MONSENH'On TOPP _- 3 'quartos, -s/visita, !lI

jantar, eoeinha, depósito, copa, terreno 10x80 mts,

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 4 Quartos, s/visita,

s/jantar, copa, eoaínba, situada em esquina, ótimo

ponto .......•...................... , ... , .....

gST�EITO RUA SAq PEDRO - 3 quartos, aDt-�la,
sala' 00 visita, copa, eosinha, instalação sanitária

completa, com duas pequenas casas nos 1undos

\V. MAURO RAMOS - 3 quartos, cosínba, sa� jan

tar. s/visita, etc. (casa isolada ótimo local) ....

RUA DUARTE SCHUTEL - 2 casas, úma corri 4 quar

'tos, s/janta::-, s/visita, cosinha, etc.; outra com 2

quartos, sala, varanda, cosinha, etc. . ,
_.

é.:STREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA - õ quartos, s/
visita, s/jantar, cosinha, banheiro, ete., terreno

4,2m. frente por 20 fundos (esquina), aceita-se

600% à vista e 50% à 1.200,00 mensais .

t<;STREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, sI
visita, s/jantar, copa, eosinha, etc. terreno 2Ox40

(chácara) , .

ESTREITO RUA SAO PEDRO - 3 quartos, s/jantar,
.

copa, cosinha, varandão, dispensa etc. terreno

15:,:40 ..•..•.........••..•.. , ..•.•............

RUA BOCAIUVA - 3 quartos, s/ para nllgóciõ, varan

da, coai nha, õtimo ponto, perto tia Av, 'I'rom-

powsky .• , .•...... , ..•............. , .

RUA RUI BARROSA (defronte o Abrigo de Menores)
�

-- 2 q�art.(o�. s/visita, s/jantar, costnha, etc.. ,

,o\.Y. RIO BRA1'IC�. - 2 quartos, sala, varanda, ceai-

tema?'.

,
. f �

.

\")

------...;....._.---_-� cio argellW) .. _ , .

ESTREITO RUA sANTA LUZIA - Esq. com Rua
São Pedro � 40x9...5 mts.. ... .. .• . .. . .. .. .. . . . 80.000,00

C.OQ.UElROS.RUA SA-O- CRlS-TO-VÃ() -·�&&Oi..teRdO'" ....Congresso dos Mooicípius

7

Sério incidente DO Minis
tério da Educação

RIO l° (V. A.) - Vários Acontece, porém, que o

deputados gaúchos foram I ministro Simões Filho, ao

ao ministro Simões Filho mandar prender' O estudante ..

protestar contra o espanca- pelo telefone, não sabia que
mento d-e que foi vitima o ele é filho de um deputado
estudante Paulo Mincaro- federal.

ne, filho do deputado A-' Além disso, ao que diz

quiles Mincarone, no recin- j! aquele jornal, o referido .a-600.000,00
to do Ministério da Educa- cademíco é pessoa ligada ao

400.000,00 ção. sr. João Goulart, preaiden-
Segundo relata hoje o te do Partido Trabalhista,

vespertino "Tribuna da Im-

160.000,00 prensa", o fato verificou-se

quando' O estudante Paulo
Mincarone foi, na semana

• passada, ao Ministério da
100.000,00

" Educa.
ção, solicitar uma in

formação qualquer. Mal a-

260.000,00 tendido por um funcionário.
declarou que não estava ali

pedindo nenhum
.

favor' e
flO.OOO,�o. d b

.

sim queren o sa er a sítua-

"ção de determinado proces-

260.000,00
80.

O funcionário insistiu em

l88.000,00 suas recusas e conduziu .

o

estudante à presença do
chefe da secção cOll1peten-

180.000,00 te. A discussão então havi
da provocou agressões mú
tuas. O estudante Paulo foi,
a seguir, prês� e, por ordem
do ministro, conduzido ao

5° Distrito Policial, onde
ficou incomunicável por 5
horas.
------------------------------------------------

ise

�OO'··IOficina de Bicicleta Helv
I Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bt.

110.000,O! cícletas e Bicicletas a motor - 'I'ieiclo - Tico-Tico
Carrinho - Berço. etc. '

Pecas e Acessórios Novos e Usados.
Pinturns. Soldagens e Parte Mecân ica•.
Serviços Rápidos e Garantido, Executados por pe••

soal especializados.
.

- Rua Padre Roma, 50 -

-, 160.000,00

165,()OO,oo

100.000,00

100.000,00

lOO.DOO,ol)

90.000,00

SO.OOO,oo

80.000,00

60.000,00

&0.000,00

4õ.OOO,GO

%6'.000,00

120.000,00

86.000,00

!6.oo0,00
llUDO,oo

500.000,00

"2s.�,�
18.000,"

Os deputados da bancada

gaúcha, tendo à frente o sr.

Hermes Pereira .de Souza,
foram ao sr. Simões Filho,
dizer que estavam solidá.
rios com o estudante. Hoje,
será 'dada entrada em juizo
à queixa crime contra o

Educação que, por sua vez,

procura uma fórmula para
encerrar logo e incidente.

COMPRA,
VEMCA OE

CASA�r T[llIltllO�

lI:pojtCÀ�
AVALIACÓ(� I ��!:�����!!��!!�!!������lt6Aa.MçOf:� ...
DllIIIIS11A(:Àolo"-'E'-E-_"-:---.."...........ro..DI)..II...o-...,,----....
OE ItIÓlltlS III. ,.. ,..Dn'''''âPou!>· oSAItT'" CArAoCI'''''''

ue.
.

f' ,
� .>..... Ilha, etc. . .

,E C I.TA -',L.
.

RUAc:s�::a B{H.����.�.�. ���,r���:=: ����.n.��,
, '.'

..
- ,__, J",""-""';...-=....... �_ç.Q.QV·�lRO�-: 3 quartos, sala, varanda, ·cos�':lha. ba-.

:.De ordem do sr. Executor sento de passageiros e tra- nhciro, etc. .. ,......

.� .. -

90.000,:0'
no Acôrdo Florestal com o zelros.vcor verde, valor base RUA JOSlt BOITEUX - 2 quartos, s/visita, varanda,

Estado de Santa Catarina, .Cr$ 30.000,00. eoaiuha .

-.

faço público que serão aceí- As ditas propostas serão CABEÇUDAS MUN. LAGUNA - Beira-rner com 4

tas propostas, até 10 horas abertas na data citada, às quartos, s/negócio, s/visita, s/jantar, cosinha.

do dia 15 de Outub�o, para 16 horas, eom a· presença ete. terreno 72x33 mts., ótima para veraneio ...

'OOmpra dos seguintes veí- dos interess�gos qúe quize- RUA RUI BARBOSA - 2 quartos, &ala visita, eos�-
<cuIos considerados inservi- rem comparecer.

nha, etc. ..

SERVIDÃO FRA.'l'ZONI - :3 qUllrtQ8, sala, 'Varanda,'veis' para os serviços desta 03 veículos poderão ser
.

l' cosinha, etc., !erreno 9xG3 mts. . , ..

':repartição e no estado em examInados pe os .mteressa- ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, saia vi-
que se en'contram: dos, diàriamente, ria Repar- sita, s/jantar, c08inha, despensa, etc .

1) - Uma. Caminhonete tição, 110 horário de 9 às 12 RUA FRANCI�O TOLENTINO _ 2 quartos, .sala,
fL"hevrolet, chassis comercial e de 14 às 17 horas. varanda, cosinha, ete.. . .

modêlo 1949, cabine ameri- Maiores infor�açges po- ESTREITO RUA, TEREZA CRISTINA - 2 quart06,
-enna de luxo, motor Nr. derâo ser obtidas com o Che-

I
. sala, v87anda, cosinha, sala para negócio .....

GMB-3646, 6 cilindros, 90 fe do Escritório, à rua San- BARREIROS - :1 quartos, s/visita, s/juntar, cosinna

lIP, valor base ...•....•• tos Dumont, 6. I grande, terreM :.•.•.... ,.� •.
t::r$ .40.000,00. Acôrdo Florestal, em 1"Io- -4---

2) � Um Jeep Universal

I
rianól,)Olis, l° de Outubro de I

.

Wyllys Overland, 4 cUin· 1952.
.

E outras que por motivo de fôrça maior não são IlDunciadasl

rlros, equipado com barra de E:ddio Amorim - Chefe a.lgumas· destas. aio aceita transíerência peh�8 Inatitut08, MontepiCl

·tração, toldo, manivela, as. de Escritório. e CailEa .Econômka.
.\V. MÁURO RAMOS �. Lota de 16x41> mta. {nego-

Edllal ii,;U;;;;'r'l�NELLY MARIA WEST- i'.P�A�, tabeliã de Notas e.".i ADVOGAOO Ioficial do Registro de imó-'
I

,
.

,

veis substituto, .da Comarca i ex.· P t I 175
�

"

de Bom Retiro, Estado de ; OS a _, "
-

�:nl�; e;.;tarina, na

fqrma, t AJBS,�S�', O..... 'f:I'De conformidade com p , ,

artigo 14, do decréto núme- �(J"'(�()���
1'0 3.019, de 15 de setembro' .. , .,

.'

de 1938, intima por êste e

dia!, a Jerônimo Tomaz Ca-'

mik>, a pagar à Sociedade 'VENDE·SE a �e 1l6m���_ 2140

Colonizadora Catarinense S." da Rua.Bóealura, com tene�
I ".

A:, cOm séde na cidade de'i pan :gar.age.... :,.

P6rto Alegre, Capital dO'f IDfo�8 n!& �� �

Estado do Rio Grande do .'.� 1ad� .. ';;.' ..

'

;
.' ;:; .�'.'

-Sul, . com escritórios neste.'
.. , .

Estado, na cida<ie du Ipupo--, "-ID4Bt> ,....Ull4�
ranga; mun.icípio do mes..-no • ....eü.�!ü

:;:: �:;ic!;f:.r a!��%��:�' ��!J!,ti�
ç.�s vencldas e devIda� em

.. ......... fitt'_; .

VIrtude do contrato de. pro- .:...:..__
.

---__

tnessa de ve�da n. 629 4e C'"'. 'A'
.

·5····; 'Ai.'8 de janej�o de 1945, aver- ..," .

bado neste Ofício, do; ,Re- .

. '. '.
.' ..

gi(jtro �e Jmóvei.s,
r

��� ·n., Alugar:"se· ná l'ua ,C,Ji·iti.

,1.013, a fIs:, 1� d9' hvro I b&�()�i n. ,78 �. f\lr:�P�J � pe.

8-A, em .que.e pr_?ll1itente a: ç.as., .'
; . ; .� .'

.'

Sociedade Colonizadora Ca· ---.;;.,..
.'

,

. � .. ",
"

. �

tarinense S. A, .aci�a men- "'ASA·.-
.

cionada, e proqtissário'o ci.' ..� ..;� .. : .'
dadão acima nOmeado e ortj.·: ,A,�UGl,\....gE Ul11a 'êasa em

intimado. '. •
".: .COqljeiros: "Praii· do�Meio"

Bom RÚiro,' 24 de setem-
-

na
. c�ãé_ar� -: d� ,:A:·FLORr..

BtP� hro de '19ó2. •. "
"

CULTURA.'· 'Piefétindo-se
.Reeebemos.e 8I'lieamoll�qualqll-er fmixi�&neia e,,� prantia !ti: NeU;i'l\faria Weestphal_';_'" ull1'c&�al cbm ilÓ�ie�s.filhos.

vO"tec�ria.'.
..', .. ,";' -

if)-f:e:�! �!:b��:�üt�.... ' �.

·umà.)l. pequenas casas ••••••••••••••••••••••••

. Ji!STREITO RUA SAN'tA LUZIA - lote -com lQx40
RIO, 1° (V. A.) - Conti-

I
�mpo.rtância' para a admi-

mts. . _ .

..nuam a chegar à Secretal'ia

I'
nistração, por isso que s-e BARREIROS - lote de 12x60 mtll. .. � •.•

-da Comissão Executiva: do ref�rem à org!lnização ad- --o--

II Congresso Nacional dos.j ministrativa, ao planeia- CHAGARAS E FAZENDA A-l'llNDA
.l!unicípios Brasileiros nu- I mento das itividades·

.

eco.- CANASVIEIRAS """ _com 4.344,728 m2 e. uma ótima
merosas adesões. De ·todos nômicas, financ�iras e 80- a.sa resid�nciaI de 2 pavimentos ... � ... _ ... :�.
DS pontos do país ou Muni- dais, ao urbanisll1o, à exe- CAPOEIRAS - (1)0 principio) - com 98x2õO mta.,
�ípios, por suas Câmaras e cução dos serviços públicos ., casa �om 4, .quartos, 3 8$S, cosinha; ban)JeitC),
.seus prefeitos, vêm eXJ}l'i- mupicipais e ainda à reali- varandllo, etc. .

mindo seu desejo de coope- ?açii,o de convenios p acor; rmNDADE.- e.om 7S;50x600 mta. e uma 'cass' com

ração.
. do� �ão �ó enti-e os Municí-

,.' 5 quartos, s/jantar, copa" cGsinha, banheiro, va- ": I

-:\,.. "' . Além'·-disso,' têm·énega.do piQ,9 ma�' ta:m�m" êrttti! !·..oS' 1" .;'l'ã-ndão, etc. � .: : :.: • .'.. : :' 100.000,0.
< ;àquelli" ·Secr�tar.ia, . tes'es"ein� . Mim i�i-PiQs' e "OS' Estad�s .. ,'. �AC�. DO� ..L.IM.OEª. ,,:.com 27xl.&.OO mts. e uma' C.11M

.. ;'-.. "".u· e� sa:;'o d b'a·t·l·d·o's-os asslIn': . So�b' . . tri"''''
- ..

".; residencial : ; ; ; ..
�. ...."

.

.
re ·OS assu os" cons.,' ... .' .. .

c ':.'.' ". ',", .• <"..
..' ,

:� t�� �ons�iit�'�' dó' temário.' ta�'tê's dêst�' it�m: dó ifuiTiã� ..�;<\c;� DOS LUMES - com·33lEõOO"mts�·- •.: ....
'

••••

. ---�
Entre' os .temas . escolhi- rio várias são as teses: em.. ,-"'.... .

. .• . COMPU DE TERRENos, CAS.A8, CHÁCARAS ESmOS
<tlQfl .par.â' et:i.ta.: reunião

.

das memol'iáis já chégados,à Sà· '.' .

-

, ."
.

.

" ..

, . Temos sempre interessa�08 em comprar c�'a8, terrenos, eh'-
municipalidades bra8ileir�.s cretaria Ex�cutiva do :Con- �ara8 e si-tj(loS�

.

:figuram os que dizem res-, greSE:·o. O Cóngresso se iDS
peito ao planejamento muni- tal:lr4 rlia 12.rlêste mês em

"c,lpal. S, Vic-ente, Estado de
.

São
S.1o' Ij.rüb�'G:-i1;:Ü:.· 'de g!.\-=!.l":.d� Pa�I(l.

,",

Em consequência, a rea

ção contra o ato dos fun
cionários do Ministério da
Educação, que espancaram
o estudante gaúcho; está
sendo vigorosa. Já se mani

festou o diretório academi
co da Faculdade Nacional
de Direito, que concita os

estudantes a se unirem con

·tra> as arbitrariedades do
ministro da Educação.

OT.Rm: ...,.. OUVIDOS -- NARlZ E GARGANTA

DR .. GUFRREIRO O'A FONSECA
Especialista do HOspital

Receita de Oculos - Exame de Fundo d ... Olho vara
Slassificação 'da Pressão ArterÍ1tl':'

Modema Aparelhagem.
CommJthTin - Viscvode de Ouro 'Prpto' 2

·c···
.. ,··,··

.,·asa·

�. , .
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Tentou salvar Francrsco fllves mas as
que se seguiram o evitaram

DEPOIMENTO DAS TES- Jorge Abunaman, motorista ta de uma fazenda nas pro- mento Nacional de Estradas l'ENTOU SALVAR
TEMUNHAS DO DESAs- do Sedan Negro chapa 66- cimidades e que percebera,

.

de Rodagem e, juntos, enca- CISCO ALVES
18, de Niterói, que, na opi- 't sua retaguarda, um cami- minharam-sc para o local de
n ião de João Valter Sebas- nhão que demandava São sinistro, a fim de prestar so·

tiani, motorista do carni- ;:>aulo. Em sentido centrá- carros às possíveis vitimas.
j hão, foi o causador na co- rio, ou seja, em direção ao 'Acrescentou que sõmente
lisão, que vitimou "O Rei da Rio, vinha um automóvel -

I
com a chegada de um mê

Voz". Felipe Abunaman de- o de Chico Alves - em apre-
'

dica de Taubaté afastou-se
clarou que entrara na rodo- ciável velocidade. Acrescen- do local e mandando um seu

lÍa Presidente Dutra de vol- .ou que, após cruzar .com o cunhado residente nesta úl
carro de Chico, ouviu um tima cidade, cientificar a

estrondo. Parando o seu veí- policia local de que estaya
culo, constatou a colisão. A I à disposição da autoridade
.ssa altura, aproximou-se para quaisquer esclareci
um motorista do Departa- I mentes.

TRE
S. PAULO, 2 (V.A.)

Perante o delegado de Pin-

damonhangaba, prestou de

poimento sôbre a sua parti
�ipaçãó no desastre que vi
timou Francisco Alves, o

cirungião dentista Felipe
.... : .

•••••••••••••••••••�••••••••••••8g ..

------.--------,--------

Florianópolis, Sexta-feira, 3 de Outubro de 1952 LIRA TENIS CLUBE
1 7 de Outubro Eomem(uá o 26-

aniv�n ária de I'undé Cão
Primeira Semana t\cadê

mica de Es'udos
Termioddos, com êxito 0,8 traba

lhos desse Inédito, concla-
ve estudantil

Com invulgar brílhantis- Iene sessão de encerramen

mo, no decurso da semana to. Usando da palavra o

finda tiveram lugar as apre- Prof. Dr. Polydoro E. de S.

sentações de trabalhos à la. Thiago congratulou-se com

Semana Acadêmica de Eo-; os presentes e com o D. A.
. I

tudos da Faculdade de Far- 122 de Janeiro, pelo exito da
mácia

.

e Odontologia, pn:: Semana que se findava.
parte de alunos e professo- Com a palavra, o acadêmico
res daquele estabelecimento (Contínüa na 3a pág.)
superior de ensino.

."'..,................w...--_.,r........ ".._..r.r ��_

O êxito que se vinha ob-

D.tendo durante esta semana I Zemcom a realização do referido I •••
conclave, se concretizou 1_ que, o sr. Governador
com a vinda à nossa capital do Estado, ao tomar co-

I
nhecimento de que fÔ-I'ra derrotado na Asem- ,

bléia, em dois vetos,
por 22 votos a 14, cha
mou o chefe da U.D.N.
ao palácio, fez um jei
to de amigo da onça, e

perguntou-lhe se ainda:
desejava um govêrno'
eminentemente parti.
dário ...

que o deputado Bulcão
Viana, ao ser procla-.
mada a fragorosa der
rota do govêrno, nesses
dois vetos, desabafou

Iassim: Esta Assembléia
está cheia d€ anteno- .Srta., Laila Amim Helou, Rainha do Lira Tênis Clube,
res. . . que será coroada no baile de gaJa de 7' do corrente.
que o Nagib do govêr- -

" '.
no, o sr. Bayer . Filho, O tradicional LIRA TENIS CLUBE, socíe-
irritado com essas es- dade Cultural, Espo.rtiva e Recreativa; que reu-
pectaculares v i t õrías ne a alta sociedade florianopolítana, comemóra,
do povo, através dos na próxima terça-feira, 7 de outubro vindouro,
seus representantes, es- o. 26° aniversário de sua fundação.
bravejou que o govêr- O fato constituirá, sem dúvida, . aconteci-
no não cumpriria a mento marcante na vida social catarínense.tpor-
lei... quanto o CLUBE DA COLINA, atravéz da sua

que o. deputado Ylmar atuação destacada, cumpre programa altamente
. Corrêa, cansado de es- patriótico, qual seja o ,de reunir" em f�stas e

.

pesar pela informação saráos, a família barriga-verde, que acorre aos

governamental sôbre as seus salões para viver horas de verdadeiro en-
firmas que não paga· cantamento social. Além dessa finalidade, cum.

. vam impostos no. govêr- pre ainda o LIRA TENIS CI�UBE programa eg.
no passado, cujo núme· portívo, com o qual procura elevar e cultivar o
ro o sr. Idneu Bornhau- voley-ball, entre outros, sendo de destacar, nês-
sen ,preciSt;u

.

em Blu- se particular, haver patrocinado vários progra-
meriau 'até com os re· mas, trazendo à Capital Catarinense outros c),u-
quin'tes dà� '.dezenas e bes do interior e de fóra do Estado.
unidades, teri� sugeri-' Assim, a efeméride é grata a quantoS-acam-
do. que, pro forma, fôs· panhanl a caminhada dessa sociedade que .vai
se organizada uma re- alcançar o 260 ano de sua existência. Come�o-
lação mesmo a bico de rando tão auspicioso acontecimento, a sua dire-
pena. . . toda organizou o Baile de Gala, que reunirá as

que o Prefeito da _Ca, mai.s expressivas famHias catarinenses.
pital, demonstrando a "O ESTADO", regi",tando, com prazer, tão
sua invulgar capacida- expressivo acontecimento social, apresenta à
de realizadora, conti- sua diretoria e associ:ldos congratulações. ao
nua a fazer obras de mesm() tempo .que agradece R gentileza do ama-

. �

vulto, no 'Jardim Oli- ,r-' """".H" ('om 0111> foi dJsti!"uid� para aque!;,
vei.ra BeJa.. . "'MS ,-� .. - �"'�

do Prof. Dr. Othon S. Silva,
catedrático de Técnica O

dontológica da Faculdade de
Põrto Alegre.

S. S. sem dúvida alguma,
uma das maiores expressões
da cultura odontológica no

Brasil, especialmente convi
dado, cooperou de maneira
decisiva para o brilhante en

cerramento do referido con-

clave,seja pela apresentação
de palestras como também

pelo número de demonstra
ções práticas realizadas,
que .servíram mais uma vez

para confirmar o valor da
quele grande mestre da nos

sa Odontologia.
Sábado dia 27, ás 20 ho

ras, no auditório do Depar
tamento Estadual de Saúde
Pública, perante numerosa

Assistência e contando-se
entre outras pessoas, o

Prof. Dr. Polydoro E. de S.
Thiago, Diretor da Faculda
de de Farmácia e Odontolo
gia, Prof. Dr. Henrique
Rupp Junior, Diretor da Fa
c.uldade de Direito, Dep.
Oswaldo Bulcão Viana, re

presentando a Assembléia
Legislativa realizou-se aso-

ca.tàriiêiís·êTiíb.
conclde 'O 'eurao
«Rio BraDeo,)

.

Após ter cóncluido com
.

brilhantismo o Curso "Rio I(
Branco", foi nomeado Con
sul o n08SO jovem conterrâ
neo dr. Ronaldo Costa, '. de
tradicional familia. catari:
llense, neto da viúva João

•
-Carvalho e filho do Almi
rante dr. Orlando' Costa e

t-�xma. esposa. d. Luzia Car
valhn Co:48:.

explosões
FRAN- cisco Alves, quando occrrew.

violenta. explosão 110 tanque
de gazolina, passando as la-

S- PAULO, 2 (V.A.) baredas a tomar conta do-
Os jornais publicam decla- carro. Três .outras explo
rações do motorista Gil In á- sões foram ouvidas a seguil'"._'
cio de Andrade, do DNER,: e o fogo envolveu inteil'a
testemunha do acidente em! mente o Buick, carbonizando.
que perdeu a vida .Franeisco

I
em seu interior o maior can-c.

Alves: Declarou o mesmo! tal' popular do Brasil" �

que Felipe.Abunaman é o I Essas declarações d-o sr:

maior senão o único culpado Gil Andrade trazem aspectos,
do desastre. Acrescentou! novos ao lamentável sin is-.
que seu carro entrou vio-I! tro, uma vez que todas RF'\·
lentamente na rodovia Pre- versões até agora d.Ívulga-
sidente Dutra, forçando () das indicavam que Haroldc..
motorista a desviar�se e seI havia aido lançado. fora de,
projetar contra o carro do

I
carro e que o incêndio t.o-··

cantor. mara conta do Bn iek em se- .

Afirmou ainda Gil Andra- ! guída ao choque, e que por
de que "viu Ft'ancisco AI- isso -não houvera tempo pa
ves- ainda com vida, gesti- ra retirar Francisco Alves..
culando, pedindo socorro. Agora, pelo que disse o sr;

Abriu a porta em que esta- I Gil Andrade, êle tentou rea> ..

va a�oiado Haroldo Alves e lliz.ar .ê�He s.alvamento,. que
o retirou para fera do cal'-' fOI dificultado por estar 1;.><

1'0. Em seguida, voltou para! corpo prêso à ferragem e

remover o outro ocupante,! por ter sobrevindo- o Incên-«.
que era Francisco Alves, dio. Isso indica também que,
Tentava abrir a porta tra- Francisco Alves estava ain->
ze ira do Buick, por onde se-

.'

da com vida o que torna aín., .

ria mais fácil retirar Fran- da mais doloroso o seu fiIrr_'�

. � �,

faculdadt' de Direí:o de
Sant a Catarina

CONCURSOS PARA DOCENTE LIVRE
Conforme edital mandado. publicar pelo Professor.

Hen r-iqua Rupp J ún ícr, Direton da. Faculdade de Direitc ,

de Santa Catarina em enmprimento, ao disposto no art,

69, Parágrafo único do Regalarnanttr.em vigor e para co

nhecimento dos interessados as aômissões J ulgadoras, .

dos Concursos para provimento. dos casgos de Livre Do-"
cente de Medicina Legal (40' ano.�"DlÍ'eito Judiciário Pe-,
nal (50 ano) e Direito Civil (20 e 40-anos), ficaram defi-.
nitivamente, assim organizados:

MEDICINA LEGAL - Prof. João-Bayer F'ilho, Pre, ..

siden te; Profs. Othon da Gama Lobo d'Eça, José Pereira"
Lima, Nilton Salles e Hilário Veiga de- Carvalho.

DIREITO JUDICIÁRIO PENAL - Prof. Irenrique-·
da Silva Fontes, Presidente; Prof: João David Ferreira.
Lima, Desembargadores Inocêncio' Borges da Rosa e Os--·
car Leitão e Dr. Adão Bernardes,

DIREITO CIVIL - Pro.f. Heráclito Carneiro Ribei
ro, Presidente; Professores Pedro, de Moura Ferro, Alio-c
mar Baleeiro, Altino Portugal S-oares Pereira e Dr. Arão
Rebello.

E, de acôrdo com que, em sessão de 20 do mês f'in-»
do, resolveu o Conselho Técnico Administrativo, as refe- .

ridas Comissões instalar-se-ão no.dia 3 (três) do corrente
mês de' outubro para início dos processos dos aludidos ..

concursos, ficando outrossim, adiado para data 1\ ser o::' ..

portunamente marcada as provas do concurso da esdelra �

de Direito Internacional Público (30 ano).

�VeG�anã9
Quando, no comêço do atual govêrno, o ilustre»

Prof. Telmo Ribeiro, do alto da Secretaria do Inte-.
riol' e Justiça, l'esolveu demitir os pessedistas que,
pudesse, que não estivessem garantidOlS. por lei e qtle,
não viessem a fázer falta à administração, fui Stl:·

....mariamente exonerado dO' eal!ge; de membro do Con-·
t:i"elho Penitenciário.

Acontecia, no entantc)� que eu nunca jamais eruti

tempo algum fôra memb-ro desse egrégio Conselho_
Ag0ra', segundo (J Diário" de an te-ôn tem, fiz:�\

parte de uma: Comissão, de Preços, no'·govêrno pas
sado.

. Outra novidade, essa, que está a exigir uma ex-,

plicação. Advinn:mdo, qu-e" a-, nova"era 'possuia jqsios"
motivos para não manter �'elàçôes amistOSas �oini-:
'go;' solicitei' exoneração de' um" cargo efetivo que",
exercia. no Est.ado e de dois outros,' em 'comissão:'
não remunerados.'

Se, à época, não. petli' dispenllar d�s funções &,;;,

que o Diário de ante-ôntem alude,' devo esclarecer.;,
foi exclusivamente por que eu não sabia que fazia:.�
parte dessa Comissão ...

... J;UflHED,Mt;' T� í.
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