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Dois jornais de Curitiba, polítíeamente antagôni-, harmonia, e respeito, com o ·sr. Ir íneu Bornhausen -de I para o sucessor, Um clima oxigenado de boa vontade e de

ees, no empenho, um de acusar e outro de defender o i figura central, planando. sôbre nós todos com asas- de ar- f tranquila espectatrva, atento.. a que .o substituto trazia
ilustre governador paranaense, fizeram, recentemente" canjo, não. é o quadro que presentemente Santa Cata-' para as responsabilidades do cargo, os -embaraçns da vi.

uma cordial visita à nossa casa. i rina emoldura" tória obtida através de uma coligação parttdárfa, que

.

O �r�meiro. �eles -. a G_AZETA DO POVO, co.le�a ! O atual nhefe do. Ex�cut_ivó, a? assumir. o. pôsto, nã� lhe dera �aioria n� Le:islativo.. Ao revés de apro
de oposrçao -

flCo.l.l cerim.
oníosamente na sala dos hôs-

.1'
longe de ser o. prometido irmao obreiro, que

v.
ínha con- veítar-se da singular sttuação herdada, o. atual gover

pedes. tinuar o progresso. da comunidade, revelou-se o partidã- ! nanta teve a pasmatória atitude de se deixar prender
O segundo - ° ESTAD.O DO PARANÁ, situacio-' rio exacerbado. e impiedoso, procurador dos Interressí- pelos sovietes partidários, recusando, com isso, apurar

.niRta - foi até a copa, esticou o -pescoço para a cozi- eulos de sub-diretérfos distritais e autor de cerca - de aquele clima salutar que encontrára e fazer do seu go
Ma, advinhou-Ihe a desordem e· outras coisitas mais, e dois milhares de demissões e transferências de modestos vêrno um m�xirão em benefício do Estado. Com isso,
zecuou cavalhelrosamente, fingindo que não. suspeitára servidores públicos. .

.

. . colheu os ventos semeados: aglutínou a oposição.
de nada.... I O rol de atos ilegais, anulados pelo judiciário, aí A' essa falta de-habilidade política, ainda desculpá.

A �itura desses dois preatigíosos confrades deixa- está para 0- registro futuro da época. vel aos olhos do. povo, correspondeu, infelizmente, ou.

-nos .cenfusos, por isso que, enquanto (} irmão de opo- I A campanha de deserédito do govêrno anterior foi ira: a inércia e a inépcia administrativa. O Estado pa
lOicionismo se abre em louvores ao governador barziga-, j também aqui esboçada, A' falta de elementos, gQrou.l rou, num colápse melancólico, adoecido de marasmo, de
verde, ó prímo situàcienista não regateia aplausos ao: Ainda assim. realizações que a administração passada I costas para o futuro, a esperar pelo seu triste destino
nosso ex-governador. '. !

concluíra .nes últimos meses, corno a rêde de' exgotos de '1: de tapera.
A GAZETA viu mal e mal analisou o panorama po- Lages e o abast�cimento d� água de Tubarão, para' rece- Diante disso, os comentários da imprensa _ paraná,

Jitico de Santa Catarina. Fossemos pagar o mal com o berem as ligações domictliares, tiveram 'que esperar, : ense não. confortam,
mal, diríamos daqui, seca c 'pecamente, que os catari- inúteis" por quase um ano, apesar dos protestos e da Lembram, quando muito, o primo rico li fazer elo
acuses in��ja,? .0. go;rernador que 0. �araná tem,

I campanha qu� em pró} delas fizeram os representantes 'gios irô.n�co.s à criatura humilde, sofredora e amargura.
Mas, ,Ja diZia cristamente Confúcio, o qual deve ter . do povo c a imprensa, da do.'primo pobre ...

em paga a justiça. Aquela pintura paradisíaca, de paz, I Políticamente, o governador sucedido preparára RUBENS DE ARRUDA RAMOS
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so CENTAVOS

o TEMPO
Previsão do tempo. até às

14 horas do dia 4.

Tempo -,� Bom. Nevoa se�

ca. ./
-

v
'

I

'I'emperatura - Estável.
-Ven tos - Variáveis, f'res;

coso

'I'emperaturas v--; E:;.tl'e�,
mas de ontem: Máxima 24,4.
Mínima 15,7,Ediçlo de hoje -- 8 pags. Florianópolis, Sábado; 4 de, Outubro. de 1952
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Comicio no Largo:do Machado «VERDAD�'RO A�E�T_ADO
. contra o sr. Carlos Vilal .

aos.Nf)ss�s �oros. de País Cívílízade.

Partiu a iniciativa dos trabalhistas Por Isso, lo! �edldo o fecbamento do
PresidiO ,de Ancbie taRIO. 3 (V., A.) � o. ve-I objetivo pedir a substituí- vereador João Lúíz Carva

zeador João Luiz Carvalho, ção do sr. João Carlos Vital lho, os, representantes de
,que; aliado àó' presidente da por um elemento tl'alhista., outros partidos na Câmara RIO, 3 (V. A.) '_ A As- para apurar as condições

;Gâm�ra Municípal, sr. "'Mou- Auxili[u'ão n08, comicios. -�idpáL �\� mov;ipH�nto sentléia 'EsJildua1 de São. em que se encontra o pre
m FIlho e a outros repre- os ex-deputados Barreto Pin politico qu,e",â'cabã -dé sur- Furo, �eg_�:"do" t-e,l��i�mi,lsJ sídio da llh� �e Anchi�ta.
sentantes do PTB que com- to, Mario' Crockat de Sá, Se� gir nas host�s' do PTB, vi-. que chegam' da <làpital bfJ;'n� Ess� 1}l'esldlQ;-;CQmO se re

batem o projeto do prefeito bastião Nascimento e Alvi- sa envolver o sr. João Car':; 'deil:a11te; está
.

estudando 'corua, foi, teatro, recente

�JoãQ Carlos Vital, majoran- mar Gomes Leal. lOS Vital e tambem uma eom todo ,0 lIJ,terêsse e.rela- mente, de tristes e_l?,angren
-(lo 08 imposto de \Vendas e Tambem poderão usar da "onda encapelada" contra o tório da comissão parlamen- tos acontecimentos, motiva- rio, na elaboração do qual
oCunsignações, i11formou que palavra, segundo adiantou o Ministério.

'

. tar de, iU<lltérito instituida dos pela revolta -- agora, trabalharam três dos mais

li l1a1'tir de 3 de outubro e11- ........;..................wJ'�.,...� WJ' �econhecida como justa - destados ,técnicos no assun�

h·ante, data da eclosão do DE'RRAM'E DE eHEQU'ES
e a fuga dos presos, os to, pede o fechamento ime�

movimento revolucionár i o quais, armados até de me- diato do presidio sinistro

ode 193Q, ele e outros compu- se' I d U· s G·8 tralhadol'as, procuraram a- que constitue verdadeiro

nheiros vão inicial' uma se- m 00 O em iT.lI08 et81 brir caminho pata a liberda- atentado aos n.ossos foros

rie de comícios no LU1'gO do EELO HORIZONTE 3 (V. eorrente, valen'do-s,e sOrnen- tan de Oliv,e'Í:ca ainda não de povo civilizado ..

:Machado. A.) - Investigador desta' te do seu talão <l-e cheques. foj preso, Está, entretanto, !oi'(.V......."'_T,..,.._..CC...
•...... ttJ iI':o....�.... Tudo aH é condenado, se�

'Esses c�mícios terão por C'apítal� dest.ac,_a(io. para vá- 'l'ambém alfaiates.e �no sendo procurado· pela polí-
�ais' 1.'-'8',."8'. gundo o relatório; pois 11ada

rias diligências no 'ítnerior toristas foram vítÚn,as d/ 'c ia' �inêjra é carioca e é ...... .. há que 'se aproveite tanto
...,.............::-......-.............3...........,.."...._......._ do Estado, es.clarece o caso ,ma esperteza. grande também o núni.ero

no P T B por parte material como a'

de der.rame de cheque sem O audacioso jovem . Wil-
.

de vítimas SUll$ 110 Rio. • •• parte disciplinar. Parlam-en.

:::!�:�!BD- �:;����i'�:��!�o�::!,� ·1õéõõ�ji1ãviiiíãiires� (:'E1�� _H��:��;.E�,� ::�E::�E�E:Ec::�
-II Ia

<11"0 de 20- anos. O esperta- NATAL,:3 (V. A.) - ° j drosa visitará ainda no Cea- prestes a eXf}Jodll' ,110 PTB seres humanos, estejam jo.
I O· lhão agiu com desembaraço qovernador S,ilvio P-e_drosa I :� uma área irrigada ex�lu- dêste Estado,. em �face do! gados naquele i11ferno dan,.

RI(), 3 (V. A.) - "Parece em Divinópolil'l, Oliveira, encontrar-se-a, am�nhã com dlvamente com o emprego cho�ue de' m�ere�ses pe�- r
teséo, sejam quais forem

que, finalmente a mensagem BOl)sltcesso, Itauna, Carmo- o governa{!or Raul"Barbosa, de bombas, com o melhor soaIS na orgamzaçao de dl,. seus crimes .

..rlo aumento do funcionalis� oolís e outras cidades, le- do Ceará, no 'rnunicípio de resultado. retórios do interiOl·. As di- , ,

:m� da União. será' enviada . sando com�n:cia.nt�s,-' indus- Limoeiro, ,. naquele' '. Estado vergências chegaram, ao'�..............::-.......,....",,�

âO Congresso dentro de
I
triais e particulal'es.

I
vizinho, a' fim de disctitir€m A região do Jaguaribe, ponto. de' aconselhar a ime- lORISODA C'IDAD'li"

,uma semana.
.

assuntos 'de grande 'inte- 1JO Ceará, é em tudo. se;rne: diata vÍnda do sr. Walter.' -, �*.lt

O senador Kerginaldo Ca- Os maiores prejudicados rêsse para os dois Estados. lhant.e a do Assú, 110 R. G. Ataide a Minas pai'a, na !ftJl1.l:
.

"'cY'alcanti, que ontem esteve têm sido os llOteleiros, pois Abordarão, também, a do Norte onde o Depal'ta- qUàl�da_de de presidente d:o
. ��_

:no. ·Catete e conversou com I na sua "tournée" pelo inte-I questão de

limites.
'entre os mento de Agricultura pre- Conllssao de Reestrutura-

, ril---/'--=::::::--O'!-,J f}l·esident.e da República" 'rio1', Wilton jamais pagou municípios de· Mossorô e conisa o emprego também çâó aparar o conflito entre

�
h jFesiou à repórtagem as se- suas despesas em moeda Limoeiro. O sr. S'ilvio Pe- de bombas. alg�ns próceres petebistas c ",,:>' �

.

f
- b· ro;........,..,.."........,."..,.

,

- _a ... .. _:. � �') r=,Í

·��f�3E�;�S��:�::i� 8eafiria.lãig�·ãs8iã�iõn,.líànç�ãn1I8fei
o

·:�4
,.e Sá 'Freire Alvim, para a'- .

�rtal' o plano do aumento. RIO, 3 (V. A.) _ Oves-
,.

linha mestra da política eco-
- Homem é o lrineu!! t

Amanhã o deputado Alti-, -pertino "O - Gl(}.bo.'!.. pUblica México e .Estados ' Unidos;

r
;ot·l'era dentrq, do habitual nómica e fil\ane�ira do go�

- Diz uma coisa dêle.

'l'JO fará" entrega ao sr. -Ge. á- segiJinte ,nota com uma de-� o mi11istro da Fazenda',des, clima' de cordialidade e vêrno. E c'Oneluiu f;extual- - Prendeu "a atenção
túlio

.

Vargas da conclusão c�larçã() do ministro Horá- pachou ôntem pela primei. confiança �ue o presidente mente o rr;,ini�tl'o . H.,
'orácio eminentes brasileir () SI

.,(le seus estudos. �1O Lafer, que vale por uma t'a vez com o presidente da !he� vem �hspensando. Es- Lafer: - A ldent�dade e�- Governador Ern e s t o

E, segundo me declarou o reafü'mação de confia.nça República. Intel'pelado pela ,�lareceu o ,ministro que ex- tre o que o preside11te Ge- DO;l'neles e Presidente

l)róprio presidente da Re- 10 presidente da RepúbliC'a' reportagem após a

aUdiên-,
ousera os resultado.s da sua tálio Vargas pensa e me ll}- Getúlio. Vargas". se.

'pública, dentro de uma Re- 10 titular da ,pasta da Fa- da com o chefe do govêrno viagem e aproveitara a opor- cumbiu de ,executar e as gundo a ordem hierárw
'.

"mana 11 menflrr�rem" e�sta:rp -'�nct2"com')" se-'verit::' , 'l' ministro Horácio - -l.lfl·f<;1>'I" ,�r,.,trl-t\dP 9-tJ-l'R fa'1.ei' com o ,·minhas· idéias é a,mais. com- quica do "Diário da

no CO'nQ'r;!s:<o. ' "�lepoji) da sua viarrem no· "rli!<'i"tnl1 r<1lP. (I (l""r,,, ... l-,,, ."-,��-<- .. -.,.., ,·-',-.,-s d� pIeta Jl{lssivl"l", Tarde".

de. O relatório da comíssão
parlamentar de inquérito é

Jmpressi011a11te pois pinta
em �uajl' côres mais vivas a

situação rio presidio. o in.
cisivo"e �Ílluncioso relató�

•

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o t;STAIJU
AD!II7\ IS'!'ltAI:AO

...lIIaçiG " UHeln..... rua C(Ih.elh�lr .. �.r.. . ;t/if"

rei. 10%2 - CL POllul. lU.

Dlntol': RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DQMINGOS F; OS A�l)IN!)

DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTÔNIO Dm MUSSI

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPECIALISTA

MOI,ÉSTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL
D,; Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulat6-

rio de Higiene Mental em Plortanôpo lis. Psiquiátra do HospitalCirllr�i.Il-Clinlca Geral·Parto. Colônia Santa'Ana.
S.�"'ÇI1 eoll1pleto e eepectalfsado da. D08NÇAS D. SUBa· .'

.

.

d '

t d ., di 6 ti t t·to
Convulsoterapía pelo eletrochoque e cardíazol. Insulinoterapia.•."''' .. wm mo ernoa me o 0\ ue qn. co. e 1'a IImen •

de Sakel M' . . .

&.:).l.,.rt}�(.�QrLA, !!!§nJ�I; -

ii(pt<roGRM�
- IlJTABQ.

. a�ar!OteraPla. PSlcoter�Pla.
: -. .'

,/;, "--'�--'t.mfõ7-- �':.-� .....
' I' c;nSlll�ó_rIO .P�ViSO�j�{!n� a: Rus_General Bitteneourt, 85

-"':' ' .'.
. �t.squma de Amta 'hr!bald1).

....d1UtOlrapÍII por ooda. cOl'ta.-51..trocoacu'.elõ &aloa Oltra
.

Horário: Das 16 às 17,30 horas

a.preaentaçõea A. S. Lara. ·l,tda.
)tu. Senad_or Danta., 40 - 6° ano.r

TeJ.: 2%-6924 - Rio a. Janeiro.

Reprejol' Ltda.
au. F-eli!)e de Ültveira, Q. \lI � 5° UU'lt,

Tel.: U-9871 - São Paulo.

ASSINATURAS
,.";.;.-...•

N. Capital
..... • ' .. Crt 170."

te t,.., ,.. Cr' J,.,..
No Interior

4.. . . . . . . . . .. . .. ,.... Cr$ :ZOO."
. S.,8Ie.lre .•• " . , ..... " 'Cr$ IJ ....

"'i�!;P ti Intra Vermelho.

��íi,últ6:rio: iaa TTajano, 11. 1, }'<> andar - adltfelo do .,aoa--

O. originai., mesmo nâo l>ubliCi�io�. n'" ••�,

""olvido•.

A direçao 1140 ae respor.ubili:t" !,.k,. c<ó";••I_.

emitido. 'nol a'rt1ro. assinado&.

Residência: Rua Bocaiuva, 139.
_._.._........_"'-_

DR. . I.. LOBATO FnJIO
DoeDÇa8 do aparelLo reãpfl'at6rlo .

TUBERCULOS8
RADIOGRAFIA i: RADIOSCOPIA DOS PULJlO..

�,..,..

1l'.'l'irlu. D•• 9 b 12 horas - Dr. 8011I,

DaI 11 " 18 hora. _ Dr&. a�..1.
.

RtI.hlineia Avuid. Trompo...kt, 54

Anâncioa ·mediantes éontrÁto.

�_.----------------------------------

DR. A. SANTAELA li' d 1 F I'Cirarri. " Toras

".�..,__ ,.&.. hcoldade Nado".]
-

d••ediclll. d. Un1"etlt�
Ol'mél o pc a seu dade Nacional de Medicina, Tillololllta •

. , .. '1)
,

T18iocirurglão do Hospital N.ria Bamo.
....4. .� DTIiIltJ. •

C .'

.

..

'

d .... I .;",. .

;;tA Di" -a._ !JflO d. aapeclall:z;açao pela S N. T. Ih·interno • llx·•••t.wntt ••
..4Jdtl:O !lO" e&J:ellno. " ",.11..11<: I • .-.lCOpat...... • .......

t C"·
.

.

lrurgla de Prof. Ugo Pi"lbeiro Guhnari•• (Rio). . .

h4er.l
. , Consultório: Rua Feli Sch�idt n, IS.

. aaAntell'DO d., Bo.pltal Paiqal'trieo e .&1I1clml0 h4Icl'rI� I. .

lJ'" I' t'"
pe

à 8',
.

I l..r .men e. ",ali 16 _II 1 110r.I,'C..piul Fedem
h-interno �I Santa Cal. d••jleric6rdt..40 &to t. I.Deiro.

' Res.: Rua Sao Jorge n, 30.

DR . ALFREDQ
_,.___._. .-_� I(_

CHER�M
ÇurlO Naclonaf de doençu mentai•

h;.d1retof do Hospital Colônia Sant'An.a.

Doenças nervosaa • ,mentail.
.

Impot@ncil Snual.
:)lu Tiradentel n, s.
Consultaa dae 11 •• Ui bar...

-, .VON.: M. m.

R..,:. Rua Sento. Sar_iVll. fI. - ••tr�itfl .

Cllniea M#!dica - Doenç•• Nervo....
ümaaltórlo; J:ditIclo Amélia N.to - Sa" t.

I
J
.!

DR. RENATO RAMOS DA SILVA .

.... ADVPI1AW,-
'R.. Santo. 'IhImont, 12. - Apl. ••

DR. ALV1\RO DE CAR.VALHO
DfU!neall de Cri:anc;aa&ealdêllcla: Roa Hoca1ava, 114.

<C4ulllU,,: DBa 11 la 18 hora•.
Co�auttt.1.0: Rua TnlJA,nO �'n. Edit. São JOT�" ._ 1- •.Ildar.

Saiu 1-& II Il�.
T.lefone: WOlUultório: l.1�88. Ie.idlucie: 1.i86. I R 'dO

.

k Ij"
'

___'!"""" -.

PoSI en"ll�: lJa ngB.deiw óSill'A Pan. s/n. -- 1° Inda). (eIl6-
,

DR: 'JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT- I e�.:...:; ;�sp_�n�)._�e diàrirtmente da. 14 b,. em diante.

)I. �.-.� I CJ)
CUme. Geral - PEDUT8ü

--------�-----------,_-

ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GALLETTI

- ADVOGADO-

4lua Vl�t Melrellea. &1). - Fone 1.4611. - Flori&DópoUa,a.a 11 de 'Mato, 11 ..;.. ltal"
ruBIUOULTURA - PEDIATIUA - C1,JNICA GaBAL
Ceuillt6rlo • Relldênci. - Rua Bolelo Vianl n. 'I (Larro

.. ."0) - J'lorl.n�poJi••
....út.: I .. 12 tora. - DilrialJlenta.

DR. )\'1. S. CAVALCANTI
Clítdca êXcloervimênte ã.; tri·âôé••

lu. Saldanha Marinllo, 19. _' Tel;f��� {'lt.'� m.

DR. JOSÉ ROSARIO: ARAUJO
CUnica Médica -'.Doenças: de crian.ÇU

(Tratamentb de Bronquites etl\ .d�lto8 �. �rianç.I) .

ColUlultórJo: Vítor Meireles. 18 _- 1° anda)'.
Horário: Da. 10,30 às 11.36 II d., 2,80 às 1,'0 hora•.
&ealdêncla: Avenida Rio Bl'anco, 1112 - Fone 1.640.

Advocacia ,e COrit.abilídad,e
DR. ESTEVA...'W FREGAPANl

- Advogado-
ACACIO GARIBALDI S. THlAGO

.

- Contabilisia :_

Edifício "IPASE" - 60 andar.

.1
11

I

IOLHos. - OUVIDOS :_ -NARIZ. GARGA."'iTA

DR. GUERREIRO, .DA FONSECA
1Jl8peelaUlta I.. ROIplta', .

-

ilodunà AIIal'e1hacem.
.

I DR. ARMAM><? VALERIO DE ASSIS -

Limpada de Fenda - 8efrator - V.rtometTo .te. a.l4> I. (ra. MItDlCO
•._rafi.1 d.a Cabeça) - Retirada d. Col'JlO" .l%tnnhos do Plllm" Doe Serrl�oa •• CliatcI Intantll da .beiltêJteia )laBld.-1 • 8_
• .lOta.o. -

. I pltal de Caridade

B�e,it. para U_et'dà Oculo...
. ,CLINlq B:tDI$ DIIJ CRIAN\ÇAS • ADUL"1'OS

Coúúlt6r1o - Vi.conde d. Ouro ?,.Ito. li." _ (Alt4l. d. ·C... !
,

r .)- AJeqia -
.... Botiáolltlit).

'.

.

'

i eoa.altWlo: 'BlUJ- Nune. Macbado. '1 - CoÍla,ulta. da. li t. 11

&uI.'�. - relipe Schmidt, lOt. _ T.L 11110. • da. 16 � 1'1 hora•.
., .

.

a....ld"'II�I.: Rua Mareehal (;.om.eTml.• - Foue: 7�
DR. ANTÓNIO MÔNIZ-Di"ARAGAO

ClRU�GIA TR.uJlATOLOGJA DR. NElVTON 0',\"ILA

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

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- AItVOGAOO -

Caiu Poetai 150 - Jta'ai - Sauu Cltarta

DR, THEODOCIO MIGUEL .t\TIIERINO�
;,;_ ADVOGApo-

811. t,aJailO 8. n. 1· andu. 88la n. I - Ilcliflel.... ,l.,....
C:J:acl'. DF. Waldir BOle").

TeJetoA" - 1.U',

de FPOLIS.

,

Aosl'nte aw principio de Otltu- .

bro. fa7,endo uuso tle aperfei.
çoamento d� cj,úl"git"a. no Rio

de Janeiro.

C_Mlltórlo: 10'0 ,Pinto, 18.

� II li 1'1 dilriamente.
Meno. aOI Sábaoo•.
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'('O ESTADO" Florianópolis, Sábado, 4 de Outubro de 1952

SociaIIGRÃ�:EI'��ElR�EI!E�JIA Ia Assea_léia lelislaliva.'�í'

Compareceu recentemente a um

Trib,
unal de. Londres Colégio S. AntÔnio, de

BIU-1
querímento solicitando seja

)\NlVERSÁRIOS Santa Tereza, e de sua exma, Georges Black, de 28 anos, acusado de ter praticado vá- menau a sessão suspensa em ho-
Pe. Francisco Boesing

,

esposa d. Herondina S. Car- rios furtos.' Ao responder às perguntas do juiz, descul- Tendo transcorrido, OIl- menagem à data, O deputa-
Oeor re, hoje, o onomastíco valho, com o nascimento de pou-se dizendo que os atos que praticara - dos quais, tem, o 75íl aniversário de

I
do Volney Collaço, de o()li�

da p.,cwmo. Pe, Francisco um robusto garoto, ocorrido aliás, se mostrava arrependido não eram 'gerados por fundação do Colégio Santo veíra manifesta-se contra a
B!)CH!ng, lVlinistJ:o do,Colé- i ontem, na Maternidade "Dr. maus instintos. E explicou, candidamente: Antônio, de Blumenau, o I suspensão dos trabalhos,
,o-io Catarinense e Capelão' Carlos Corrêa", O snr, dr. Juiz compreende: sou um homem novo e, deputado Cássio' Medeiros, í mas o deputado Wilplar Di�·�o Hospital "Nerêu Ramos", I

estou quase completamente careca ... A calvície torna- 'lider do Partido de Repre-] justifica a medida.'
O piedoso sacerdote, que me tão timido, dá-me um tal complexo de inferioridade sentação Popular e repr�-I '

Também o -deputado BuI-
:,é também dos mais estima-

S 'B fi t que nã,o ten,h�,�Oragem �ara procu�ar.tr.�bat�o... ,sentante daquele próspero, 'Cão Viana é e,on:ra o encer,
.dos profeesores daquele es- ,oe. . �D,e ce. 8, , , ? ,,:pr::sldente, do, T�lbunal, homem ja calcJa?o ,�� l'r1u�icipio, requereu cons-I' ramento da sessao.

.f"abelécimerito de ensino, se- d lI.' 'd" 'd' serviço, nao se convenceu com a desculpa e deu-lhe dois tasse em ata um voto de re- 1 Posto a votos. o, requer»rá alvo de' expressivaa ho- OS Uoar a�, ,a ános de férias na cadeia talvez párA ver se lhe cresce o goaíjo pela efeméride. Na, mento, logrou aprovação
menageJl8 dos seus alunos ,e ,4,1"1.: 'da 'fi'0"1'1".', .:

cabelo . ..

oport,lInida{�e"o �l,�stI,:e pa�- por maioria e, em conse-pf;�'lOas que o estimam e ad- II. ",te '
" X x Iamentar discorreu sobre a quência, o sr, presidente de-:,'ciliram. Recebemos J� ,a�ta.deee- ,x .importante' missão cultural elarou suspensos 08 traba-

O ES'TADO cumprimen- .mos: A imaginação da mocidade elegante não para. Diá- : realizada pelo renomado es- Ihos.
_;;,n-o, Cumpre-me satisfatõria., riamente, quase, cria modas, hábitos, praxes, etc. E' tabelecimento de ensino. I Ao finalizarmos a crom-
Dep, Plácido Olímpio de mente comunicar a V. S.

sempre uma constante marcha ascencional para o novo. Falaram, a respeito, os ca, queremos fazer rápida.
Oliveira que, em sessão de Assem- Nem sempre essas criações se revestem de encanto deputados João José de SQu- referência à atitude do dep.

Passa, hoje. o aniversário, bléia Geral, realizada no
e de lógico. Jamáis, porém, deixam de ter o prestígio da ta Cabral. Waldemar Grub- Volney.

riatalicio do Si'. Dep. Plácido dia 30 de setembrop, findo, originalidade. Agora, .por exemplo, um grupo de rapa- ba e Octacilio Nascimento, Ninguem compreendeu o
Ol impio de Oliveíra, eleito foi eleita e empossada a no- zes e senhoritas da "élite" carioca realizou, para .come- todos solidários com a ho- seu gesto, dizendo falar em
uara a Câmara Federa1 pe-

-

i'a diretoria que dirigirá os ·1101'a1' o início das atividades do estranho grupo organí- menagem ao Colégio Santo nome da bancada petebista.í?,\ União Democrática Na- ']�stinos desta Associação -:ado, uma não menos estranha maneira de. refeição: o Antônio, de Blumenau. O que se verificou é que
-'( ional. 10 ano social de 1952 à iantar às avessas .. , A data de 3 de Outubro essa bancada votou a favor

Cumprirnentos de O ES- 19.53, a qual ficou assim' O aimples título da festa traduz claramente o que ela
.
O deputado Bahia Bítten- do requerimento e não de

·'TADO. �onstituida: S. Entretanto, para maiores esclarecimentos, vamos en- -ourt, referiu-se à data de acêrdo com a orientação do
Sra. Olga F'irmo Macuco Presidente - Herodiano trar em pormenores. A' hora previamente marcada, che- 3 de Outubro que pôs nova- seu representante.
Transcorre, nesta data, o 'h Silva, Braainha,

Juram os convivas. A' voz clásstca de "madame est me-nte no Govêrno o sr. Ge-! Com isso, o deputado Vo1-
.aníversário natalicio da Vice-Presidente - Nar- .ervie", que, no caso, era "mademoiselle", o ágape co- túlío Vargas. O orador enal-I ney votou com a U.D.N. con-
-exma. sra, d. Olga Firmo, bal Silva - reeleito.

neçou. E obedeceu, de acôrdo com o ritual da nova prá. tece o significado da efemê- tra o seu partido. ,

lvlneuco,. funcionária do 'Te- 1° Secretário - Leopoldo cica, ao seguinte cardápio: "Charutos e cigarros. Licôr. ride e requer conste em ata
=nuro do Estado. Francisco Meira. Carfé. Frutas. Charlotte russe. Asaado. Galinha. enso- um voto congratulatõrlo, O

O ESTADO curnpr imen- 2° Secretário - Antônio rada com caldo de damasco. 'Peixe. Melão com fiambre. deputado Octacilio Nasci-
ia-a. Pedro Pereira. Frios sortidos. Sopa. Aperitivo." As bebidas acompanha- mente secundou os aplausos
Sra. Eduardo Pio da Luz, l° Tesoureiro - Jto Sch- .am também a ordem inversa da oração, pois, fnram ser- do deputado Bahia Bitten-
Ocorre, hoje, o aniversá- 'rnidt - ,reeleito. vides nesta sequência: "champanhe, tinto, branco e do court e solicitou 'que da hü-' Vende-se . umà bicicleta

r io natalicio da exma, sra, 2° Tesoureiro - Francis- P�rto". Não sabemos se a moda irá longe. Podemos, po- menagem da Casa se dê cí- t marca "KLOU" em perfei-
,á,A!cides Carneiro da Cunha :;0 de Oliveira Furtado -

rém, afirmar, que aquêle jantar, às avessas logrou um ência ao presidente Vargas. I to estado, para moça..' Luz, esposa do sr, Prof. E- reeleito.
iUCCSSO completo. Naturalmente, para manter-se Íntegro O deputado Wilmar Dias

f ':�r. e �rat�r,.à Traves,Ba
"bardo Pio ,da Luz, do Ins- Comissão Fiscal - Mar- ) estilo, a"s dôres de êabeça e as perturbações gástricas encamhlnà'à' Casa um re•. Ablho de OhvClra, 8.
í ituto, de Educação,

,

ciliano Acastro Roberge, �oram sofridas .. , na véspera. "'.,.._. _ __ _ w _ w..

A. ílustte dama,- cumpri� Halo Paldino e José Llcinit' X. x

.mentos de O l!iSTADO, Lopes. x

Menino J�tJiz Eôuardo \.'.
, Aproveito· a oportunidade Muita gente ,tem no- hábHa;"'supersticioso "de bfj!{.�r na

t "T S j ,

.." t"Gratíssima para o distinto para apre:;;en ar a t. . os madeira" para "isolar" o máu olhado, o azar e ou ras

..,asaI Hamilton Cairiinha- meus pl:otestos de alta esti- 'nfluências equivalentemente _prejudiciais. ·Mas poucas,
Edy A, Camin'ha é o dia de ma e distInta consideração. nuito p�ucas até, são as que sabem o q\le, estão fazendo,
;:oje que assinala o primei- Leopoldo Francisco Meira 3tO�, qual a origem dessa "cisma". Entretanto, a expli-
,'o aniversário de, seu pri- - 10 Secretário. .:acão nada tem de sobrenatural. Pouco tempo depois do
"';nogenito Luiz Eduardo. ;uplício Jesús Cristo pedaços da Cruz eram distribuídos
Festejando o acontecimento, mtre os crentes, os quais, quando nos mesmos tocavam,
Luiz Eduardo oferecerá ·aos

ij
Olcreditava�l curar todos os seus males físicos e morais.

",eus amiguinhos que já o

l$f'=DTmIMl \1as os pedaços da Cruz desapareceram. Ficou, porém, o

�ão em grande número uma

JU Ln JlIU 'lábi',;o que, no tempo, sofreu.. a modificação que ora se

:auta mesa de doces e gua- \ssinala, ..
\..... t..l,11ás. �..'J..",,,,&-_-,,,-,,,,_.,.&".:r:.-�..:",,,,-,,._'.."-.WJl&-"""_""''''_'''''''-'�

.

\ O ESTADO felicita-o. Envenenou tôda sua' ·IamiliaFAZEM ANOS, HOJE:
- Sr. Hamilton Marcon- • ·d'

"

"

gal-da'•
:fies de Albuquerque Barbo:. e SUlel ou-se em se

S. PAULO, 3 (V. A.) - nervisismo. Massata adicio

Dolorosa ,tragédia llbateu o nou forte dose de formicida
',ar de um nipo�brasileiro, em determinada quantidade
residente em Guu'l'ul"apes; d, água, e obrigou tôda a sua

Cleste Estado. família a tomar o veneno,

Massata Takashi, ,moto- suicidando-se em seguida.
!la. rista, mais conhecido por Um seu irmão de nome Lau-
- Sr. Francisco Marga- Luiz Takashi de 28 aJlos, rindo Takashi, que se en-

�-ida, funcionário público es· ;asado, andava extrema- contrava fora de casa, ao

'-.:_a.dual, aposentado. tlJ.::!:< mente acabrunhado' c'om
.

a chegar deparou com o terrí-
- Sr., Gerson Rogério, co- (!!JJJ!I vida que levava sua irmii vel quadro. Encontravam-se

mel'ciante em Lauro Müller. I ,

.' _ Luiza Takashi, de 15 ano� mortos no interior da hu-
- Sra, Erica F. Grams, 1 O C�tro de Ir:?dia�ao nais cpnhecida por Mestiça, milde residência seu irmão

'_-,�'r)osa doo SI'. CaSSl'ml'I'o J. i'
Mental Amo.r e Luz realiza

h'
-

d 40' d' f M t p� a de�s' te-�. -

. :tue á cerca e las u- assa a, a es os '

,

f'r"I!l" funcionário da Es- sessões Esoténcas, todas as se·
gira para Juiz de Fonl. Re- ,ra. Luzia Lourenço Takas-'"

1"" 'd'" A ndl'zes Mari- gundas feiras, às 20,30 à rua
"ii' h' L' T k h'�::o a,. e pre

1
Conselheiro Mafta, 33 _ 20 (!ambiada pela Polícia, Ir,i,es· I, Ulza a as I e as meno-

.:lhenos. andar :;iça continuou a desgo"tar o ['e,! Aparecida de oito anos.
=- Sra. Emília D, Medei-I ENTRADA FRANCA irmão com sua vida irregu, Madalena de 4, anos e Jaime

,''OS, viúva do saudoso con- ---'-________ l'n'. Tomado de extremo de 7 meses,
", errâneo sr. João Medeiros.'

-;-
-

...�

- Menino Murilo, filho I

��:�, sr., Manoel ��rn
da Sil�

"-=- Sr.a. Antonla CaBaço,
I:re"idente ,em "Tubarão.

I- Menmo Zu"lmar Fran
d:::co Co�lho, filho do sr.

I

:)'bnoel Silva Coelho, fmi
. ('i<Jnário ào Montepio dos
'Funcionários Púh1ic'Os de 1

'Vida

BICICLETA

í.:a.

Participação
FREDERICO M. DA SILVA�

.

TRAJANO FAGUNDES

.FILHo. e

'CATARINA NAGEL FA-.
GUNDES

e

ANDREZA GONÇALVES
DA SILVA

participam aos seus pa
rentes e pessoas de suas re

lações, o contrato de casa-,

mento de seu filho Ernani

Fagundes, com a senhorita
Maria de Lourdes Silva.

Joinville, 29-9-52.

participam aos seus pa
rentes ,e pessoas de suas re

lações, ° contrato, de casa

mento de su'a filha Maria de

Lourdes Silv�" com o sr. Er

nani Fagundes.
Florianópolis, 29-9-52..

ERNANI e MARIA J?E LOURDES
confirmam

- Sra. Francisca de As

",is 'Fonseca, esposa do sr.

Titor Ângelo Barbosa:, agim
'!e da Columbia nos Estados'

,,�i.o Paraná e Santa Catari-

Transportes Aéreos
Calarjnense S. A..
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

3a. CONVOCAÇÃO.
Por não ter havido número legal na 2a. convocação,

são convidados a comparecerem à assembléia geral ex
traordinária, a .realizar-se no dia 13 do corrente, às 16

horas, no edifício da administração geral desta, socieda
de, a fim de deliberarem sôbre a seguinte

Ordem do dia
10 - Eleição da diretori�.
20 - Modificação dos estatutos.
3° -- Assuntos de interêsse social.

FlorianópoIls, 3 de outubro de 1952�
Dr. J. D. Ferreira Uma
Diretor-Presidente.

AVENTURAS DO ZE-M_UTRETA • • ii!

.--;;=====

"Sant"1 Catadna.
"NA�r,ll\mNTO

i\�t,"-f'e em 4'P"'Í"�", o lar

-o.-.;
...."",.
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" Ploríanôpolts, Sábado, " de Out.ubro de 1952
?

"O ESTADO"
.._., ---------------�--------_._-----

SERÃO· INICIADOS HOJE, PROSSEGU INDO Al\fANHA, NO ESTÁDIO "SANTA cA'rARINA", OS CAMPEONAT9S CATA- -I

RINENSE DKBASQUETE E VO�I MASC ULINO E FEMININO, PROMOVIDOS PELA FEDERAÇAO ATLÉTICA CATARINEN-
. SE. NÃO DEIXEM. D� . ��SI�TIR AOS GRANDIOSOS' PRÉLIOS ENTRE OS MAIS CREDENCIADOS "l).SES" DO ESTADO.

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

"

••0
.

.

"aQ$ee�i40
.. Am,anhã ..

mesmo o prélio Atlético li< Avai
_ _

Como noticiamos, propos' .
_

I
reallzada amanha, no esta-

. a. Federação Atlétic� Cata- I de Volei e_'Basq'uete de S�n-I Atlético: .pelo. Campeonato a diretoria do grê�io avaia.-I aqui:�cet ao pedido da dio da.,;' 9. "F. o p:�l�o e:��
rmense, tendo em vista a ta Catarina, a transferên-] de ProfIssIOnaIs.' t no, alegando motívos de- "eclética", tre o Leao e o TIgre c

zealização dos campeo_:latos cia do prélio entre Avai -e L Concordou o tricolor mas ordem financeira, deixou de
.

Assim sendo, será mesmo decindindo o posto de líder.
..,._.........,..· w ·� __._ ••• • w _ · .I' J J' _ oi.,...,..... .f"� .,..,..__.,...._

,'. ;

'N
. .. _. - J' .'. -II lCAMPEONATOS ÉSTADUAIS DE BAS

I .otlclas ee. olnvl e QUETE E VOLEI F��O E MASCU-

Como estava anunciado, LaUd�l'es e Massi:a, no ven- (1)0 correspondente, especial para "() ESTA.'
.

realizou-se, ante-ontem, no cedoí eDeda, Renaux, Tope-
DO ES'PORTIVOH .

Programa para hoje
tapete-verde do estádio, da te, Loca, Ponce e Caleça, es- . Programa de jogos para

I
2a rodada

F,G.F.,. á luz do's refletorea, te o melhor dos 22. O nosso
'

hoje A's 19".30 horas -- VoIeL
o esperado match intermu- Meireles, marcadíssímo pou-

Goleada no "clãssíee" , I
vista.. A classificação atual

. la rodada Feminino -- A.A. ;Barriga.
nicípal entre as esquadras co poude fazer contra. seu No fecho do turno do cam -é a seguinte: . A's 15,00 horas - Voleí Verde de Florianópolis ver-

elo Clube Náutico Marcilio antigo clube. peonato da Liga joinvilense
.

América. F . C; com -1 pp Feminino _ C. A. Acaraí, sua G. E. Bandeirante d.e.
Dias, de Itajaí, e F'igueiren- Como preliminar defron- de Desportos que reuniu as (resultante do empate com

de Itajaí versus S. Oínásti- Brusque.
se, local, tendo .·a presenciá- taram-se as equipes dos equipes do América e Ca- o são Luiz); 20 São Luiz

ca de Joinvílle.
10 um bom público. Bancos Inco e Brasil, ven- xias, registrou-se a maior A. C. e Caxias F. C., com 4

A's 16.00 horas _ Volei A's 20.00 horas - Vole!
"

=> -g,5? .h?ras precisa- ;�ndo o' primeiro por 3 x O: -eontagem d-o -certame, pp; Atlético de.São F'ran- Masculino _ 15: K· Cruzeiro, -Másculino -,..:. Ubiratan' E.
• mente, fOI iniciado o enc.on·j _

Caiu espetacularmente a cisco, em 30, com 5 pp; 40 do Sul de Joinvile versus C. de Florianópolis" versus
.' tro, com as equipes assim equipe alvi-negra pelo esco- Operário, com 6 pp, em em G. E. Olímpico de Blumenau C. A. Icaraí de Itajaí,
ccnstituidas : ASSOCIAÇÃO DESPOR. re de 5 x O. último' Ipíranga F. C. com A's 17.00 horas _ Bas- A�s 21.00 horas '- Bas-
·Marcilio Dias - Deda, nvA TRINDADE�SE N� etapa inicial que se 10 pp, quete- _ C. A. Acatai de quete - -G.- E. Olfmpico de.

J'.s.ir e Renau ....
,

" Topete .. Mo- Recebemos atencíosamen- manteve equilibrada o A-'
.

Artilheiros I
. C' E PI' Bl CA

" tajaí versus S. . a mel� umenau versus 'aravanlll

Ieri e Loca,' Marínga, Pon- te' of'ício da Associacão D.es- méríca marcou 1 tento.1 No Foram marcados 65 ten- FI
. .

l-i .... b
's"

ras de Joínvile. . do Ar de 50rlanopo IS.

c», Meireles, Caleça e Rasi- portiva 'I'rmdadense, fir- período complementar deu- tos no turno do certame
. mado peloo -. seu presidente "e a debacledo conjunto cu- principal da LJD. Wittitz,Dl. <

F'igueirenae - Alcides, sr, Manoel Mart.ins e Se-: xiense que contou' com al- do São Luiz A. C. líder da

Garcia e Laudares ; Cordel- tretário Dimas Antunes de guns elementos displicentes, . da lista dos artilheírcs com

TO, Gumercindo e Verzola ; Oliveira, comunicando a falhando tambem o arquel- 7 golos. O América marcou

Justino,. Gringo, Américo, eleição, em data de 31 de ·ro.
,.

l8 ·t.entos, d $ã{). Luiz 15, o

Masaíta e Abelardo. agosto último, da nova, di- Subiu o São Luiz A. C. Atlético 11, o Operário 9, 'o

Os visitantes começaram retoria da valorosa agremiá- ·A equipe cruzmaltina, de- Caxias g e o Ipíranga 4.

o prêlio revelando grandes ção com séde no distrito da pois do revez de estréia con·

disposição e vontade, mas Trindade, assim constitui- tra o Atlético de São Fran-

logo os. locais com ataques da: Cisco, unico aliás, firmou-se

violentos e 'perigosíssimos . Presidente Manoel derrotando 0. Ipiranga e O�
.

fizeram balançar as rêdes ::\IIartins; vice-presidente - perário e empatado com o

marcilistas, inaugurando o José Albino de Oliveira; 10 . Caxias e América, classifi.

placard por intermédio de secretário'_:_ Dimas Antu- cand,o-se portanto em segun

'Massita, quando o crononle:- nes de Oliveira; 20 secretá- do lugar, finda a p.rimeira
tro assinalava 12 milltltos. rio - Manoel Dias; 10 te- etapa do certame.

de jogo. "loureiro Antônio Juvericio DOluingo o returno

Prossegue equilibrada 'a Cioffi; 20 tesoureiro - Os� Já no. próximo domingo
p.eleja com 0.8 rubro-negros I

mar Coelho; Arador - An- deverá prosseguir o certa· N 'ta
•.

D··ítajaiens��: procurando o' tônio de Pádua Pereira; Di· me local, apresentand� os O leiaS
,
.•versa.

empªte. Aos 31 minutos Jus-
I retor esportivo _; Hugo Cou primeiros jogos dD returno. .eisco. _: Jim lf>pe§, que foi O camp�ão d�g ara�lcár:ias.

tino aumenta para 2 com tinho de Azevedo; Comissão Em São Fr'áncÍsco,' farão Campeonato estadual de vo- afastado da direção do plan-
I éstá com 4 'p. p. Em 20 lu-

um -shoot rasteiro. Fiscal - Pedro Lázaro Fer. o cotejo principa1 da roda- , . lei e basquete tel da Portuguesa de Des.! gar, com 6 p. p. Em 40 Agua.
O jogo pare�e perdido pa-, reira: Valmor _de O1ive�ra_ e da, São Luiz,.respecti"vamen- 'Jofuvile estará represen- portos, acaba de ser contra- l-earézinho e Monte Alegre.

1'a os visitantes, mas não se Paulmú Jordao; comIssao te classificados em sl')gundo tada pela Sociedade Ginásti- tado pelo Juventus, é o que O Pa'lestra está em 30 111-

dejxam abater e }ançam-�e de sindicância _ Manoel e terc-eiro lugar, e nesta cÍ- ca (volei feminino), S.. E. diz uma informação vinda, gar, com 6 p. p. Em 40 Agua

{�?:�Qmbále com tnais

agr.es.
Faustino V�ntura,

.

pedrOjdade
Op�rário x

IPi.r�.nga. Cruzeiro do Sul (volei rnas- de São Páulo. Verde.e Ferroviário, 'C9m fi

·.'slV1dade, forçando a defesa Passos da SIlva, Leopoldo Llder absoluto culíno) e S. E. Palmeiras _ O clássico de futebol p. p. Em 50 Britânia, com
, alviJ:.n'egra. � 'empregar <) Teixeira· e Urc·ecino ManDe} O América F. C.,.�ampeão (basquete e lance-livre) nos joinvilense,' América x Ca- 12 p. p. Em 60. Atlético e'""f
niáx·imo para não sofrer Coelho. ,estaduã1' '3e 19"51, .findo � o campeonatos estadüais de xias, disptitado domingo, te- Cambaraense, com 13 p. p_ e

uma·reviravolta.
.

Agradecemos a comunica.-
i
turno conquistou pOl'lÍção sábado e domingo. ve como v�ncedor o onze. em último Bloco Morgenau..

Dominam dc'-leve os vis i- ção, formulando votos de. p r e v i 1 e g i ada, estando Os campeões do ano pas- çampeão do Estado pelo es- com 16 p. p.
tantes nos derradeiros' mi� crescente prosperidade em' praticamente

..

com o tí- sado, apesar de saber qUe 20re de 5 a O. - Adhemar Ferreira da
uutos da fece inicial que sua gestão. I tulo máximo' novamente à uma arduaJornada os a_guar ...-...:. Notícias chegadas de Si1va, o brasileiro que ba.-
terminou a favor do quadro da, esperam reeditar o feito Curitiba revelam que o ex- I teu os recordes olímpico: e

local'por 2 x O:
""'

do certame anterior. a.tacante do Corintians, ia·· mundial e se sagrou cam-

�o segundo h�l-time tudo A CAPITANIA DOS PORTOS HOMENA.. O Palmeiras pretende le- �kson, vem tr'einan<lo no peão do salto triplo das 0-

del�aram a des.eJar as duas

IGEARÁ AS DELEG'AÇÕES DE VOLEI FE-
vanta,r o tetra-campeonato seu antigo clube, o Atlético limpiadas de Helsinki, exÍ-

eqUIpes degladlantes. Impe- ..
.

do Estado, título jamais Paranaense, devendo reapa- biu-se na última semana em.
r"\

1'011 Ó jogO violento, tendo
. MININO· conquistado por agremiação recer no priJneiro' encontro Osaka (Japão) perante 1@

sido expulso do gramaç_o o! Coopéràndo -ç.�ÍrJ. os eSfOr--,'.deVCndO a partida se d;';-da- catarinense de bola ao ces· do "élube dá raça", no re- mil pessoas que foram vê
médio Cor�eiro. ços dQs" dirigentes da FAP, Capitânia ás 9.00 horas .de to, enquanto Cruzeiro'e Gi· turno. lo derrotar os maiores salta-
Somente lno ultimo miliu-. o Cmtl Alyaro Pereira do .domingo.· , nástica, empreenderão to- ---:: Bravo, o novo defen- dores do Imperio do Sol

to conseguiu o Marcílio Cabo, àesportista dos mais Depois do passeio, será dos os esforços para a con· sor do Botafogo, será lança· Nascente.

Dias seu ponto de honra. 2 conheddo em nosso Estado oferecido na Capitânia um .quista do bi-campeonato. do' contra o América, ama- - Em goso de férias S6-

:x 1 o resuJtâdo da peleja. pela soma de serviços pl:es. coquetel, na ocasião' em que ' Todas as equipes estiver nhá. O "center" portenho guiu para o Rio o conhecido
.Juiz: Hernan-i Ferreira, tados ao desportos, vai ofe- o renomado desportista -sau- ram submetidas a intenso!' está em sua melhor forma. apitador conterrâneo Láza·,

da Liga Itajaiense, bem fra� ['ecer ás delegações de vo- dará ,as integrantes das de- �reinamentos, sendo de soo _- O Coritiba ficou sozi- 1'0 Bartolomeu, do quadro
quinho. lei feminino, uma visita de lel!,?<'ões de volei feminino "egistrar a grande forma nho na liderança do Cam- de árbitros da F. C. F. Bôa

Os melhores' foram Gu:- lan-cha aos l'eca·B.t�s ..mais· "le -Brusque, Itajaí, J-oüwi- 10 -sexteto do ��lzeirk), atu-'I :neonato P-aranaens.e, -ao €R- .viag.em � felkidades, sií,e '0$
mercindo, Alcides, Garcia, pitorescos' de nossa baía, le e Florianópolis. .llmente em grande poderio cerrar-se o p.rimeiro turrlO. nossos votos..

DIFÍCIL VITÓRIA DO FIGUEIRENSE SÔ
BRE O MARCÍLIO DIAS: 2 X 1

.. "", \
:

15.00 horas _: Erni Faisca lonke e um juiz da Lanc,
e Joã-o Pedro Nunes. Basquete _ A's 21.00 ha-
Valei Feminino A's ras - 'Juizes da Lanc.

.16.00' horas -- Gil Nasci·� Apontadores e Cronometris-
O ce'rtame local, após o :nento e Agenor Iüobel. tas

<:111çerramento do turno, Bt· '" 17 00 1 1 d d D P 1

.asque e - .... s . 1.0" a ro a a-r. au�&

aeusa a renda de Cr$ ..... ras.- Milton Lehmkuhl e Scheidemantel, Nívio An-
73.245,00 para os quinze Orof. Osvaldo Meira.

, I drade e Cap. Paulo Andra-
jogos disputados, o que 2a rodada

. I de.
proporciona uma medida de VQlei Masculino - A'sl 2a rodada _ Milton Leh-
quasi cinco mil cruzeiros 19,30 OOl'liS _ Gil Nasci- ín�uhl, Prof. Osvaldo Mei-
por prélio,. verifica�<l0., .que mento e A:genor Krobel ra e Ten. Mesquita.
o futebol neste ano desper�
tou maior interêsse éntt'e o

público local e de Sã<> Fran-

Rendas

!\UTORIDADES PARA os1000s ESTA":
DUAIS DE HOJE

VoleÍ
la rodada Volei Feminino Á"s
Masculino � A'2, 20.00 horas ._ Gustavo Se-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Festival do .Ccntístc:, .
.

""'8. f'utebot Clube

--_._----

De ordem do sr, Executor sento de passageiros e tra
do Acôrdo Florestal com o zeiros, cor verde, valor base
Estado de Santa. Catarina, Cr$ 30.000,00.
faço público que serão acei- As ditas propostas serão
tas propostas, até lO horas abertas na data citada, às
do dia 15 00 Outubro, para 16 horas, com a presença
compra dos seguintes veí- dos' interessados que quíze
cul�s consideràdes insérvi- rem cómp�i-éC:êr;
veis para ?s serviços desta Os veículos poderão ser

repartição e no estado em examinados pelos ínteressa
que se encontram:

. dos, díàriamente, na Repar
, .

1) - uin:i Caminhol1et€ tiçãó, no' h��ârio de' 9 àS 12
Chevrolet, chassis comercial e de 14 às 17 horas.
modêlo 1949, cabine ameri- Maiores informações po
cana de luxo, . motor Nr. derão ser obtidas com o Che
GMB-.'5M6, 6 cilindros, 90.fe do E§critórIo, à rua San"

Cluhe'12 de Aio'sto �:i �����,::se ro���:�io;�stai, em FIo-

PROGRAMA PAR.\. O MtS .DE OUTUnUO
I 2) -:- Um Jeep

uniYerSS\11
rianõpolís, 10 de Outubro de

Wyllys Overland, 4 cílin- 1952.
Dia 4 - Sábado - Grandiosa "Soírée' do Departa-

_ eh""''''dros, equipado com barra de Egídio Amorim "'......
mento de Estatíatica.

tração, toldo, manivela, as- de Escritório.
Dia 11 - Sábado - "Soírée" em homenagem ao De-

partamento de Xadrez do Clube ...
Dia 18 - Sábado - Audição de piano dos alunos

da professora d. Gilda Ligocki Lopes.
Dia 19 '-, Domingo - "Soirêe" com início às' 21 ho-

18 Horas -,- Arr-iamentn do Pavilhão Nacional, com
:f-il.S mesmas solenidades do hasteamento,

PARTE SOCIAL;
19 Horas - Domingueira de encerramento do f'es

i.Íval.

-{}--

AVISO: - No campo do "Saldanha da Gama F.C."
.-e na sêde do "Clube 1° de Maio" funcionará um serviço
-esmerado de COMESTíVEIS E BEBIDAS: Frios sorti.
�os, Galinhas assadas, Churrascos etc., e. Bebid�s gela
das,

CONDUÇÃO APóS AS FESTIVIDADES'- 'Viâgem com s�garilnça
e rapid'e'í '

í
Sé NOS CONFORTAVEIS> kJCRO-ONIBUS DO

. RAPIDO «SDL-8R,ASILEIBt),)
Flmianõpolis - ltajal - dOinviUe - Curitiba

As partidas para amanhã
O certame amadorista te-

-
,

�-
. OURAIITE TODtI-DIA

.

1"'- nos "APl"J05 .

. .1.1

D,�t-'i.�•..� " :. '>n�' ".. it � .

./ �I . ;p
----��----------------------------------�

Agê'ncia: l\.oa Deodoro esquina da
Rua' Tenente Silveira' ''"',

•
raso

Dia 25 � Sábado - Grande "Soirée".
"

CAMPF,ONI\TO AMADORISTA
Jogam hoje o líder e o vice-líder

jt: rodada, número

dez"1
O jogo está marcado pa

...constante de quatro jogos,
.

ra ás 13,30 horas. A seguir,
::seri jnieia.da -na tarde de com início ás 15,30 horas,

:, ltoje, prosseguindo na -rna- prelíarão América e Treze
:ll'lhã de amanhã no estadío Maio, que também oferece
-da rua Bocaiuva, ao prêço rão uma grande luta,
-�,mico de dois cruzeiros.

Os jogos para hoje
.

Prometeu grandes atrati
·vos os prélios programádos
'para hoje, quando o líder

'lColeg"lil defenderá seu pos
·to contra o Hercílio- Luz, vi
';'��e-líder com um pontinho a-

:penas de diferença -.

� -Este, prélio será renhi
-dísaímo, não havendo favo
rito�

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

nematográfica,
Tôdas às -quartas-feíras, às: 20,3(), "Bingo e Cinema".

Valiosos prêmios e ótimos filmes da, "Warner Broa" .

- • I

rá prosseguimento amanhã,
jogando, com inicio ás 8,30:
horas os pelotões do Iris, e

Postal Telegráfico.
A's 10,30 horas será' ini

ciado o cotejo entre Flamen
go e Bangú, completando a

rodada. 'Dois jogos de sen-

Oficina de Bicicleta Me"

sação que deverão agradar.

Acha-se aparelhada para qualquer serviço' em Si·
cícletas e B�çicleta8 a mo�r - Tieielo - Tico-Tico -
Carrinho _;_ Berço, ete.

Pecas e Acessórios NovQS e Usados.
Pinturas;' Soldagens e Parto Mecãnica.
Serviços Rápidos e Gal'ant.:ío. Executados por pe(l�

'Jal especializados,
- Rua Padre Roma, 50 ...;_

ÓTICA
fi ll" Lentes Zetss e� Ray-Ban
ARMAÇÕE� MODERNAS PARA CAVALHEIROS, SENHpRAS.·_' ARTIGOS FOTOGRAFICOS

ULTIMl\S NOVIDADES PARA PRESENTES
EUA FELIPE- SCHMIDT·_ (Edifício A111élia .Neto)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Exilo absoluto a experiêacía'Serviço de Expa'Dsão do Irigl
atômica na Inglaterra 1- ;- INSTRUÇÃO N. 6, DE i�primir- na sacaria desti-

28-8-52 nada à farinha que produ-
LONRES, 3 (U. P.) - O ôntem para a Escócia, a firri '

O Diretor do Serviço de zirern, em caracteres visí.,
lUTZ _IMPERIAL Almirantado inglês anun- de comunicar oficialmente o Expansão do Trigo, devida- veis, a legenda de "Farinha.Às 4,30 - 7,4511s.

-

Às 7,45hs. ciou que a primeira arma, fato à rainha Elizabeth. mente autorizado pelo Exce- mista" ou "Farinha pura"O GRANDE CARUSO Jane TYERNEY - Ran- atômica inglesa foi "d-etona- As notícias que chegam a lentíssimo Senhor Ministro conforme o caso.
Mario LANZA - Ann dolph SCOTT nada com sucesso" ao lar- Londres d-escrevem o teste da Agricultura.. em despa- (a) Itagfba Barçante.. Di-l'lYTH -- Dorothy KIRS.. em:

go da ilha de Monte Bello, como tendo obtido pleno êxi- cho exarado no processo n. reter.
,FORMOSA BANDIDA

ao largo da costa australía- to. O Departamento de 4.'839-52, e nos têrmos do Diário Oficial, 16 de Se-}....ada SANTORO - Cyl na. Guerra, bem como os de- Decreto n, 30.350, de 29-12- tembro de 195�. Pág, 14.536.FARNEY A comunicacão .foi feita mais,ministérios, não con- 51� resolve: . .....,____.;__,,__.._"', em: com' a.uto�i�z'açã:o do primei- 'fircia� tal notíeía. óiú- 1) 'ficam os produtoresAREIAS ARDENTES
ro mlnistro Win>lton Chur- chill avistou-se com a rai- de farinha sucedânea Obd-j·No programa: Cinelandia chil e veio assim tornar nha na Balmoral, onde ela gados ao uso de sacaria pró- .

·Jornal. Nac.
. .

.em efeito o desmentido que se encontrava em ferias; pr'ia, de modo a permitir ti
Preços: 5,00 - 3,20 ':ôra lançado em Melbourne ôntem à noite. identificação do produto, do

Às 7,45hs. i. uma notícia publicada pe- fabricante e da. origem ou
IMPERIO lo "Evening News" a tri- --... - localidade de procedência do

Jane TIERNEY - Ran- gesima sexta do mundo e a mesmo.

dolph S�OTT orímeira da Inglaterra. Ouarto Sloodo I 2) ficam os moageiros
em: .

Os ingleses tomaram

seu,
de trigo obrigados a fazer

FORMOSA BANDIDA
lugar, dessa forma, como d, polis.R 1 d WINTERS , ..oian ootencia atômica, juntarnen- Com gentil cartão do 1\11011-

em: -te (;0;1 o; Estados Unidos � senhor Frederico Hobold, i
';HARLIE CHAN E O Tl'j...

1 Russia, apôs quatro e Vigário Geral, recebemos oI' ereNo programa: Filme J01'- "'OURO ASTECA -.
1 f D E ti ",p I

"

.. meio anos de esforço ISO a- QyARTO S N O O D
� S

» al. No prog.: FIlmes Jornal.( do para chegar à meta ho- FLORIANóPOLIS, convo-j (ie � r.'M�'D'-rrLA 1.��
Preços: 5,00 - 3,2()' Nac,

. jé vencida.

"
cado, presidido e promulga- /{0"1"

y

lrnp. até 10 anos. Preços: 5,00 - 3,20 íl:XITO ABSOLUTO·· . lo por S. Excia. Revma, Dom ,AS- Imp. até 14 anos.
.

LONDRES. 3 (U. P.) - Ioaquirn Domingues de ou, 5.11", .
I' ->�,

O'DEON
. , l' 1\[ I' 1" ÇI-� - (1.... "RITZ - às 2 horas - 0- "Evening News" informa /erra, .....rcetnspo letropo ... l- �-.."As 7,45hl'l.

.
.

t
-

. -

d • .._...:..,_::�:.::;�::;���;::��:=;:.;ilIJane TOERNEY - Ran- que o prímeiro
. teste com uno, por ()Ca,llao o seu au-

,
. _".E'ada. SANTORO· - Cyl

I
. ....-

- _" -- -

olph SCOTT urna explosão atômica leva- reo J'ub ileu Sacerdotal. ....
-:;- _-.:-' :..;..:::;;;._:::.:F'ARNEY

'. ; - ...- __ ..

do a efeito pela Inglaterra - O ESTADO agradece à I . ""':.••..;;.:- .... -:
-

realizou-se nas ilhas de gent.i I oferta.
..

I' �-r::::-'••II�_-... - '"No prog.: O Esporte nu Monte Bello, ao largo da :.-.
la. Nac. Australia, ' :-::-

.,�?l'Cços: 5,00 - 3,20 O primeiro m i 11 i s t ro

-Mi t i �mp. até' 10 anos. Winston Churchil: viajou "-5 DOar a negra 1',..._ ,
.

.:-.�_. �--·n.....*....--..�._.....�_ ..

denuncIa o Brasil ,=�..- -=:-��u� hns deJ-�d:de�� -_ '=--=
��ALDEIREIROS

à ONU
I .. ,... yd!Sft _.l 'ou\ido aol Cl

\ á com . 4_

f'R.\VADORES ._e \'!:vre lo!'lge eo
Je onde votai: ,j t- ,� � I

\ re"'anto o ,�� , ;,

apra%\ve w, \ cOfl'l
no'/as enel'SI8S0 t·d\ e aSfadáve -, �.�

\sto \�e serA
...�ssante motor.

d_,,�oo.um. 50"JDHN $f
..

SEA .. "OR
.

.

'De 2,.S a 22 H.R

.Ci08-Diário
THEN

..<

No programa: Notícias
d� Semana. Nac..

Preços: 6,20 - 3,20
Censura Livre.

ROXY
Às 4 - 7,45h%

ltoland WINTERS '

·em:

CHARLIE CHAN E O TE
SOURO ASTECA

Jormhy Mne BROW
em:

•1USTIÇA A BALAÇO
.c-'\ VOLTA DE JESSE JA

MES

em:

..--\REIAS ARDENTES
John WAYNE

RALSTON

em:

iRMOSA BANDIDA

Vera

em:

1;;STRANHA CARAVANA
No prog.: O Esporte na

Tela. Nac.

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

Imp. até 14 anos. '--'--c '" n J) Estaleiro Arataca RIO, 3 (v. A.) Uma
das- seitas religiosas de ne-

"'TOS amerlcanos lembrou-se
ie fazer uma missão no

Brasil, e mandou para o

'Território do Amapá uma de

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

mas missionárias, de nome

Luey Lucas.
CO:1strn iram ali uma igre

:a, lograram algum dinh€i.
. ,:tfItIMf':

Distribuidor
C. RAMOS S/A

1'0, gastaram-no em benefí
'io de sua religião ou como

:)(m lhes aprouve, inclusive
·,onseguindo que o governa
dor January Nunes ajudas
se a missão.
Em 1949 a "irmã" Lucy

Lucas abalou de Macapá .

'O,

':;.

onde tinha . a missão, re

gressando ao seio dos seus

irmãos de religião e deixan
do atrás de si rumores de
:!ue h;lVia gasto em seu pro-
veito o dinheiro recebido - ,
para fins religiosos. ft:Z
Passados tempos apal'e- 1/

- -

,.,
ceu na ONU nada mais na-

�da menos do que uma de-

.�_'1uncia, contra o Brasil,
I')orque não estaria respei-!
caudo os direitos do homem, !
"lssil1uda pela referida mis ...

I
,ionária negra, que alegava
�er sido expulsa do nosso

país e até ap'edrejada no

cito da sua expulsão.
A ONU organizou um

. processo que já vai pela ca-
i .

! 'iR. .las duzentas folhas, re-
I

I tneteu-o ao govêrno brasilei-
ro para informal', e este a

I eaba de jllntar-Ihe fotoco-

I pias das cartinhas em ver

so que D. Lucy mandava ao
I

. governador January NUlles,
nas quais ela "canta" as

o.-enÜlezas dos brasileiros,.
!

l üo rr. govern aclor. etc. O I
I I'rO".1'880 está· sendo devol- t
V;HO à secção brasileira da
,,!,-TP, com toda a docl1men
tacil.o a respeito da ment.iro
';..'1. Gcnun-cia da n1i·ssio!1ál'ia
l'lorte-amerÍcana.

•

�o/�I
nó nôvó BANeO AGRleOLA

A eOoperó.tivô de Crédito n� 1, do BRA�IL!
SÉOE PRÓPRIA

i?w.a, cr� Yl� 1b

FLORmNÓPOllS - STR ·CRJ-RRl11B.....

l(eprC::�H':HLau"'C� LVllh:alL.iU � lldu""l!JUr"�:J (�. ii.dnlu� I
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COMPRA$
V.NO�9��W5�rr.f7��������
CASASE TfRR[ltO�,I!!!!�!l!!!!!�!!!!!iy!!i!!!!M!���!!!!!!!:!
flipoTtC.A�
AVAlI�'Ó(5

���==�������

RIO, 2 (V. A.) - Come- do hospital.
çou a briga por causa da SUICIDOU-SE
herança de Francisco AI- Belo Horizonte, 3 (V. A.)
ves. Sua espôsa, d. Perpé- - Não podendo suportar a

Itua Alves requereu inventá- dôr que lhe causou a morte
rio. Seus advogados, ante- de Francisco Alves, suiei-
ôntem dirigiram a petição à dou-se' a jovem Maria da

Justiça. D. Angela Alves, Conceição, de,23 anos, resi
irmã do infortunado can- dente à rua Rio .de Janei

160.000,00 tor, reivindica para si e ro, n. 109. Desde que foi co·
suas filhas a fortuna. Ao nhecida a infausta notícia

15ti.Ooo,00 passo que o advogado de

J
Maria passou a demonstrar

Chico Alves declara que grande abatimento. Pela ma

grande parte dos seus bens drugada, embebeu as' vestes
160.000,00 estão em nome de d. Celia com álcool e lançou fogo,

Zenatí, sua companheira de sendo seu corpo transforma-
há 28 anos. do numa fogueira.
Por outro lado, corria na Diante de seus gritos,

justiça uma ação de invés- pessoas procuraram socor-

100.000,00 tigação de paternidade, por- re-Ia a conseguiram domi
que d. Perpétua alega se- nar as chamas, mas Maria

100.000,00 rem de Chico Alves os seus apresentava queimaduras de
dois f ilhos. O cantor negava 1°, 2° e3° graus, vindo a

100.000,00 a paternidade. A ação por falecer no Pronto Socorro.
causacausa do falecimento VEIO DE TUBATÊ O fRI-90.000,00 do acusado, não terá curso. 1\10 DE FRANCISCO
E os rapazes serão reco- ALVES

90.000,00 nhecidos como filhos do Procedente do Hospital
"Rei da Voz". de Santa Isabel, €m Tauba-
IGNORA A MORTE DO té, no Estado de São' Paulo,80.000,00

AMIGO deu entrada ontem à noite
Taubaté,2 (V. A.) - Ha- no Hospital do Pronto So-80.000,00

roldo Alves não sabe ainda corro Haroldo Alves, que
66.000,00 que Chico Alves desapare- viajava no auto em que per

ceu tràgícamente. O estado deu a vida Francisco Alves,
60.000,00 de saúde do companheiro seu primo, e só não teve o

do "Rei da Voz", na sua via- mesmo fim trágico porque,
60.000,00 gem fatídica, está interna- no 'momento da colisão, foi

do no hospital Santa Isabel, projetado fôra do veículo.
45.000,0<1

.

inspirando sérios cuidados Apresenta êle ferimento
seu esta o. Falando ligeira- contuso na região' ocipito!5.000,oo mente aos jorna.listas, disse frontal, escoriações genera

, que o carro de Chico Alves lízadas pelo corpo e fratu-,. -

.
'

.

d
corria normalmente para, o -ra dos 2° e 3°, dedos da mão'E -ontras que por' motivo de fôrça maior não são &nVtJ,Cl& alI . ..' ,

Rio e ambos OUVIam a irra- esquerda, e veio daquela cíalgumall destas são aceita transferência peIQS Institutos, Montepio
rjaçâo do jôgo América x dade paulista numa arnbu-
Bangú. A certa altura, ou- lância particular, sob os

120.000.00 viu tremendo estrondo e cuidados de um médico, dois
não viu mais nada, só acor- enfermeiros e sua irmã, se-

80.000,00 dando novamente num leito nhoríta Irene Alves.

"·CU DCQIK1I1D·.Jl
F'ftlllJAltciPDll$ .. .$AlfTA CA"""A

CASAS A VENDA

J:STREl'I'O CANTO - <1 casas, sendo 2 residenciais e

. 2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana)
RUA TENENTE SILVEIRA - 5 quartos, s/visita, si

jantar, copa, coainha, etc. . " •..

ESTREITO RUA SANTOS SARAIVA - 5 quartos, si

jantar, s/visita, copa, quarto de banho, garaje, so
tão, situada em esquina •......•••........•...

RUA· B(lCAIUV:A - 4 quazbos, .s,lvis,ita, s/ja.��r,
copa, cosinha, díspenea, entrada para automóvel

p.o:r duas ruaa (situada em esquina, grande quln-
. tal) ....•.......••........•.•....•.•.. ' .....•.

RUA MONSENHOR TOPP -- 3 quartos, s/visita, aI

jantar, cosinha, depósito, copa, terreno 10x30 mta,
liDA CONSELHEIRO MAFRA - 4 quartos, s/visita,
s/jantar, copa, cosinha, situada em esquina, ótimo

.

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

ES'rREITO 'RUA SAO PEDRO - 3 quartos, ant-sala,
aala- de- v-isita, copa; cosinha, inatalaçâo sanitária

completa, com duas pequenas casas nos fundos

AV, MAURO RAMOS - 3 quartos, eóainha, saia jan
_

tar, s/visita, etc. (casa isolada ótimo local) ••..
nUA DUARTE SCHUTEL - 2 casas, uma coro 4 quar-

tos, s/jantar, s/visita, cosinha, etc.: outra com 2

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

ESTREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA - I) quartos, si
visita, s/jantar, cosinha, banheiro, etc., terreno

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

500% à vista e 50%.à 1.200,00 mensais .

ESTREITO AV. SAi'l'TA CATARINA - 3 quartos, si
visita, s/jantar, copa, cosinha, etc terreno 20)(40

(chácara) .•••.......•....................... ,

ESTREITO RUA SAO PEDRO - 3 quartos, s/jantar,
copa, coainha, varandão, dispensa etc. terreno

15x40 .

:RUA socxruvx - 3 quartos, s/ para negócio, varan
da, eosinha, ótimo ponto, perto da Av. 'I'rorn-

.. powsky ••• , •.•
-

••.••••.....••................ ,

.fl.Ut\ RUI BARBOSA (defronte o Abrig» de Menores)
� 2 quartos, s/visita, s/jantar, cosínha, etc.. ,

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

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

BUA JOSE BOITEUX - 2 quartos, s/visita, varanda,
cosiriha ..•.•.............................•..

ÇOQUEtROS -- 3 quartos, 'ala, varandav-eoalnha, ba- -

phe.ir<), etc. . •...•........•.•..•...•..........

:RUA JOSl1!HOJTEUX - 2 quartos, a/vístta, varanda,
cosinha •..•••.•.•••••.•.•....•.. �: •.........

CABEÇUDAS MUN. LAGUNA - Beira-mar com 4 .

quartos, s/negõcío, s/visita, s/jantar, cosinha,
etc. terreno 72xa3 mts., ótima para veraneio '"

nUA RUI BARBOSA - 2 quartos, sala visita, cosi-

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

SERVIDAú FRANZOm - II quartos, sala, varanda,
_ eosínba, ete., terreno 9x63 mts. . ..•.•........

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi-

sita, s/jantar, eosínha, despensa, etc.•..•...•••
RUA FRANCISCO TOLENTINO - 2 quartos, sala,

varanda, eosinha, etc, . .....••...........•••.

ESTREITO RUA TEREZA CRISTINA - 2 -quartos,
sala, varanda, cosfnha, sala para negócio •.•••

:BARREIROS - 3 quartos, s/visite, s/jantar, cosinha
grande, terreno .................. & � .. ;. ..

�--

-t! Caixa Econômica.
AV. MAURO RAMOS - Lote de 16x45 mts. (nego-

cio urgente) •.••••.••...••••••••...••..•••...
.ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 1i:sq. com Rua

'. São Pedro - 40x25. mts. •
.

-COQUEIROS RUA SAO CRISTOVÃO -,.:- 22x5&O, tendo
umas pequenas casas ..••..••.• , •.•.•...•.•••

. . EST:p.EIT.o RUA SANTA LUZIA - lote com lOx40
mt<l. ...............................................

BARREIROS ._ lote' de 12x60 mts.

---0-

CHACARAS E FAZEND-A Ã VENDA

("fl ...
____

. ,jÁV� -----

t:�·�7
Diariamente

, .

RIO" SANTÇ>S - PARANAGUA - CURITIBA - JOINVllE - tTAJAI

Fl.ORfANÓPOUS-LAGUNA -TUBARÃO -LAJES - PORTO ALEGRE

sÉDE.: FLORIANÓPOLIS -- Santa Catarina

600.000,00

4oo,{)OO,oo

160.000,00

Soo.OOO,oo

259.000,00
----------_.------------....� .... --------------------�--------_.---------------------------------------

COmeÇOU a briga pelos mi-
lhões de Francisco Alves

%50.000,00 Linha Itajai
!50.000,00

SANTOS a BATISTJ\
180.000,00

antiga "CEZARIO"

180.0CHJ,oo CAMINHONETE:

110.000,00

IDA:
Salda de Itaja{
Chegada Fpolis.
VOLTA:
Saída Fpolis
Chegada Itajai

16,00 horaa
17,00 .,

7.15 horas
91'45 "

(Aos sábados e feriados a ss1da de
Fpolitt. é às 13.30 h. e & chegada à lu
jaf .li 16h.).

ONIBUS
IDA:
Saída de Haja! 7 boras
Chegada Fpolis. 11 ti

VOLTA:
Saída Fpolís, 15 horaa
Chegada -.It&jaf 19 "

(Aos sãbados e feriados a salda d..

Fpolis. é às 18 horas e a chegada à lta.
jal às 17h.).

Rua
AGltNCIA

Alvaro de Carvalho n. 19

MOCA 1���(�(�,
Precisa-se de uma moça, ,Dr. J.Barroso r,

solteira até 22 anos, com ,.ADVOGAOO i
bôa apresentação, para che-' ,
fiar Departamento Vendas i ex. Postal-175 *

.

maquinas costura elétrica.' , . ,
Ter conhecimento de coa-

,�
-

i
tura e. �1l;ber datilografia.� I. LAJ·BS ..S� . C.. !As interessadas deverão r

;, idirigir-se pessoalmente à ..o....04IIt><�)�
Rua Conselheiro Mafra, 6.

•

CA_S A
Alugar-se na l"ua CUl'itj··

banos n. 78 - fundos, 5 pe
ças .

600.00.0,00

VENDF..-8S um terreno
na -Rua Germano Wendha,tt
�en, medindo 12x2'6.-
Tratar na R.l.'\ Vitor Mei'

�"enes· 23 das 1 i [t� lG,30hs.

%5.000,00
12.000,00' �

. ,.CASA
. 'ALúGA�SE u'ma casa· em·

C-oqueiros "Praia dó Meio", '

.

�����:��' d�Te�e����;; LEJICA,
um casai cOp1'poucos filhos, .:.. Vende-se' uma ma,g-qina
vel' e tratar nà mesma. fotografica Leica, �tn per

rumAS. �!'mll� feito �stado de conservação.
•. 1'U0M u.arne,6J e com' varios -pertences.

�I'."J·llr.· .dO..J:.·Nonoe.,r'!l Negócio urgente - tratar

r, n y &I .na Rua 'T'rajano n. 31':.,.- 1°'
. ......... aulllu •• e.. andar;'

.

�.""!.IIiI"" 4...i�h- ---------'-----

Vende-se

CANASVIE1RAS - com 4.344,728 rn2 II uma ótiIll8.
casa residencial de �2 pavimentos -

••••.•.••••••

. CAPOEIRAB � (no principio) - com 98x21>O m.ts.,
casa co� 4 quarjos, S salas,. casinha. banheiro,
varendão, etc. • , �',' ••.•••••.••••..•

TRJNDÁI)'!l; - com 78,50x600 tl!t8 .. e -üma casa
.. com

fi quartos, s/jantar, copa. cosjnha, banheiro, va-

randão, coo. • o' ..
'

: � .' �

'SACO DOS LIMõES �. com 27,x,1.&00_mts. e uroa .casa

resi,deneial ;: ::'.� . : �;.>� ..�. ':� ;-: , .: .. � .-
_.

,- 26.000;�::
�ACO DOS LIMõES - -coro- 83:diOO -P1ts.'.,,., ..... ,,_ :.. ". -_,l$.{)O(I,�o:

. "bri..Á um4\ eonta que
lhe _,dl2r\\ juro com·

p,m�oY' e •

2"30.0'00"::1-
,.<. "t,,;·..�-§ft����s��a�!I�_· levó.)� po»'t.'S� residê".

,....

.

I cid. um iindo e útil presente:
. _ II." "LI?:! ª-EJ:.IS$/MfJ. eOFREde l4(JO el(_OMADO.

� lí
•. A�CUI"! hOJe O NOVO

.D. NCO GRICOL(A·
- ii

. ,
- J2.u,g. ifw.ia".k">, 16

.

FLORIANÓPOLIS- _1 g"'!TA CATARINA ............_.........
- . .

lOt}.OOO,OO 1
..... '-.;

. '- '
�

HLlf(h' -

.,1 \iII)Ol" .' "4-A'UZ E HAR.GAI'i'fA
DIt· GUfRREIRO DA· FONSECA

E�pedlllir;ta do HospUa)
.'

R;>ceita de O(�tli08 - Exarrlt> de .Fuod,Q de Olho ljar'

Glaf>.Sifit.:aç1\o da Pressão Arterial.
! Moderna Ap8.relh�gem-
I

C-Ollsott6rio _ Visconde de Ouro p..,>tr. I)

- COMPRA. DÉ T�RRENOS. C�8.<\S.. �CARAi E SITtOS _ I,Tem?s s-emp-re' Interessados em compl'ar CllSllS, terrenos, cbá
-earas e sitios.

HIPOTECAS
Reeebe.m� e apli-eamos qualquer importâ:ncia com I!'ara.nt�a boi.

'Pot�("áTia.

'Casa
;VENDE-�E �_de·n6.mero :14

da Rua Boe-aiuva,. com. terreno

t
para garllge.

-

Informações mr pe�na e8111'
.

ao lado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Querrl 'Vencerá?
o .:,,;, .. da carne penetrou I navegantes: quer o aumento, em grande parte, voltou de

a ordem do dia! O sr, EH. do prêço, já e já. O seu ma- mãos vazias dos açougues.
seu Di Bernardi; cansado nifesto é mais que isso: é H.oje, sem dúvida, estará
de

_

tanto servir o povo, não' um ultimatum. Vei.o de jei- novamente de regresso o

quer praticar, agora, feia to a uma enérgica Imposi- regime da fila.

ingratidão, deixando-o sem ção, E, para pano de amos- No Rio, a Cofap tem o

carne. Daí, o seu aviso aos tra, ôntem já a população, poder de adquirir gêneros
........� "'.................... para suprir o mercado,

Aqui, enquanto isso não fôr

feito, o dilema será sempre
u mesmo: ou aumetnar.o

prêço ou ficar sem o produ
to,

,}\ 'Coap�, nos Estados,
pouco pode fazer, por não

dispôr de meios; Perde-se"
por isso,' apesar da boa von

tade, na esterílidade das

reuniões, dos relatórlos, dos
ofícíos prollxos, Afim d� participar da
O cas.o da carne aí está! ' .

. sessão que realizará, a 9 do
'JOINVILLE, 3 (E.) - leu-se em consequeucla de Se o govêrno do Estado não

corrente. a Confederação
Ante-ontem á tarde verí- .ongestão, provocada pelo I ocu�ar o me;cado, não .. in- Nacional -dos Indústrias,.

f'icouse um principio de in- hoque da queda, pois o me- t tervír energicamente, como
para eleição de sua Presi

cendio; numa casa de resi- 'aor tinha jantado momentos se viu compelido a fazer no
dência, viajará, hoje, à Ca

dencia á rua 'D. Pedro H, antes. O sepultamento do caso do leite, o resultado es-
. pital Federal, via aérea, o

conforme já noticiamos. Co- .nditoso Manoel foi realiza- tá elaro : novo aumento.
sr. Celso Ramos, Presidente

mo sermpre acontece, logo 10 às 17.30 horas de ontem. E o pevo que pague, co-
da Federação das Indús-

aos Pdrimbeiro� �ivos dta si- T-e�n-;-D-·-l-e·w"""-C··�-r-;-D-e'-IP9 :h::�sPt:�:l���v::u: :��::-, trias de Santa Catarina.
.rene os omneíros, au orno- li

.. U ti
.

" . A.companham-1w os nos-
.

bí I t d t dentro em breve.veis, ICIC e as e pe es res

pinto da L�..•z
sos votos de feliz viagem.

largaram-se em grande nu- I U Florianóp.olis já é a capi-
.mero na direção presumida Por ato recente do sr.

tal de vida mais cara n.o
....._wI"�..............._......_..........,___

do sínistro, a tal ponto que Presidente da República, foi Brasil. Com novos aumen

em pouco tempo as imedía- elevado ao pôsto de 'I'enen- tos, passará a ser especial,
ções <ia casa onde surgiram .e-Coronel, o sr. Major Sil- fora de eoncurso,

as chamas estavam inteira-, vio Pinto da Luz, ora se1'-
Correu ôntem, pela cida

;mente tomadas, reprodu- vill
..
do no 140 B. C.\lesta ca-Ide, que () .sr. go�'eirnador to

zindo-se o espetaculo costu- pital. mara a SI o caso da carne.
A notícia da promoção do

meiro dos curiosos que bIo- A promoção d�sse nosso' Est� feito .o prélio: Eliseu ilustre comandante do 140
queiam as yuas, dificultam distinto' conterrâneo, des-l x Il'llleu. Este tem a seu fa- B. C., sr. Tenente-Coronel
o trabalho dos bombeiros e' cendente de tradicional ia- v.or a unânime t.orcida. Que- Paulo Gonçalves Weber Vi
exigem insanos esforços dos mília 'catarinense, foi rece-

;
rem.os todos vê-l.o espetacu- eira da Rosa, ao' pôs to de

policiais para conte-los á bida com geral satisfacão. I'
1armente vit.orioso. ,

Coronel, foi recebida, por to-
distancia devida. Apesar da Ao brioso militar, O' ES- As dúvidas, todavia, as- d t'

.

_ os, en 1'e nos, com a. maIS

pequena importancia do in- TADO apresenta, muito cor- : saltam e apav.oram a t.odos. viva e indisfarçada satisfa
(�endio, continuavam a acor- dialmente, as suas congra-' Quem vencerá? O g.ovêr- -

çao.
1'er peSSOjl.s de toda parte, tulacões, i

n.o e .o pov.o .ou .o sr. Di Ber- Dír-se .. ia,. até, que todos
_:' �A. __ . "' .. _ 'di eterno sa'l'if"' d 'Iansiosas rl� assistir -o ,espe- .oPIov_ ...."'"� ... -- ..., .. , ...... ....,.! -, ,(; lea o.

Ós catarinenses, que conhe-

:;:!;. ::�::l e�:�e�;!a��ll� Cool. do Dep.
� I _:::::�::.:�:� ���a:a!iS�:�t�en:i;!�a;O�lar�

çalves, de 16 anos de idade, 4110mar Bal8e�rO
D.

qual o sr. Presidente da Re
filho de Salomão Gonçalves, I No salão nobre da Facnl- Izem pública fez justiça a um
motorista da Prefeitura Mu- dade de Direito realizará, • •• oficial que, pela sua enve1'-

nicipal. Manoel pilotava às 20 horas de hoje, patro- '_ que.o snr. Gel'cin.o Sil- gadura moral, e pelos seus

uma bicicléta e na p'arafun- cinada pelo Centro Acadê-' va foi .o únic.o vel'ead.or !
serviços ao Exército, pode

da'dos veiculos que tambem mico XI de Fevereiro, o sr.
j

que votou c.ontra a au-

.

ser apontado como figu-rp
se dirigiam para e local do Dep. Alfomar Baleeiro, que' ton.omia do Município ,exempl.ar. "sinistro, chocou-se contra ora nos visita, a sua anul1-! e a escolha d.o Prefeito Servmdo, na anos, nesta
outra bicicleta, que era ciada e esperada ConferêIlw

•

s.ob a alegaçã.o de que, Capital,. o C�roncl _Vieirn da
guiada por utt.1a moça. Coni sia sob o tema A Função da c.om eleicão o Prefeit.o Rosa, VIU, dw. a dw., �volu-
o �hoque o rápaz caiu num Faculdade na Formação de seria esc�lhido por uma

mar-se o "�,U c�rculo de artli-
valo, batendo fortemente Lideres. massa

-

inconsciente. .. I Jl?S
e a�n:ll'aà�H'es, no. am-c.om a cabeça. No momento Catedrático da Faculdade que essa fôrça ponderá- blente clvll, a� r�esmo tem-

coW.o 'eie próprio declarou, de Direito da Bahia, Depu-
.

vel, que são os eleit.o- po que, nos lImItes da ca-

n�da sentiâ. Mais tarde, po-; tado Federal, o ilustre ho- res do. int.erior da ilha serna, 9 seu prestigio de
rêm, começou a sentir-se mem público e professor de não sabe votar senã� chefe e superior enéi·gico,.
mal, e embora socorrido, Direito encantará a assis- quando, na urna, coloca compreensivo, disciplinado e

veio a falecer aos 30 mi.nu- tência com a suá palavra de o nome do sr. Gercino disciplinador, crescia no

t;08·· de ontem. Segundo as orador dos mais fluentes tl Silva, para veread.or, �nâllime conceito e no ge-
informações colhidã.s pela com os profundos conheci-' como nos dois últimos

raI respeito da oficialidade
:r:ePQrtagem o falecim�nto mentos de mestre insigne. I 't e das praças.p elOS ••.

.._.()...o__o�o �..�o....().....o� que o Govêrno do Es- Levando ao ilustre conter

tado será representado
râneo as nossas congratula

no Congressõ dos lUÍl- ções estamos solidários- com

nicípi.os, em Sáo Vicén-
o júbilo com que a sua pro

t� por alguem que é.o moção foi recebida.

lastaladasf onlpm, as COlDis- :��.o:� na� represen-

sões
. Julgadoras ::en: �::a!a a�::!� Desfalque na Cil'

lnstalaram·se ontem, as mados os candidatos pêla q�e" em 'havendo elei- II JeonOm'�aComis;;p,es Jul�adoras dos ordem dá inscrição. ça.o, na Capital, o Pre-· "'.

concursos para· provimento ,_

f,!.' Comissã9 Julgadora do feito seria feit.o pela dp, ItOBSdos cargos de livre docente -concurso de Di�êito Judie,iá- .op.osição e já .o faria
{�Ú (:â.déirll� de'dil'eito civil rio Penal sõm��te se insta- tarde.: . . BELO HORIZONTE, 3
e inediciílà�.Iegal, da 'Facul� lará na próxiinà terça-feira (V. A.) - As autoridades
dade de Direito de Santa- '7 do c:orrente.

. ,
._- ."..w.- _

policiais - detiv.eram Nelson
Catarina. O concursu de 'Direito In. Cri'sfianismo Fernandes1 e:x;.;funcionári.o, ,térnacional Público foi a- . da Caixa Econômica Fede-Pela manhã houve o

con-,
diado para o próximo mês UO.?VPYS�I ral,de Minas Gerais, .sôbre

eurs.o de titulos, e à tarde de novembro, por não ter si- .

- � o qual recai a acusação de
re�JlZaram-Be as. J}rovas es- do constituida em tempo, a O programa Cri8tianís�0 um desvio de 324 mil cru-
entas

(l()'1ll. � compar.,ec�n- I'
respectiva Comissão Julga- Universal, atravéz da Gua- zeiros.

to dos candIdatos escrItos. doras, rujã, que se realizava às Nelson Fe,rnandes confes-
HojtJ, às 8 horas, em 17es-' As provas estão sendo te.- qextas-feiras1 �s 20,30. ho- sou, o desvio 110 inq,uérito isão pública t ã· ,. d

- -

Ir_o'

' er inICIO a, e- al!zadas nos salões da Fa-' """', n:ú�f'on H �"" no mesmo �,(lminj�tl'<lt,ivo. n1"vanflo. to-f,,->:,8. d'),� te,�e:.;, ��!�ndo <'h�.- �'1'..r3�d,� de Dir��+t"'. I, .. "".,..! •..• ""
'

d f· '.:J. .

é
-

-

� _u
•

�_,é ;�:::", -'ü las,· eIras. i. (!3Y!a, no mqu rito policial. -'

_ ..�_..-._--

Fl.orianópolis, Sábado, 4 de Outubro de 1952

Hospedes
PROF. AUOlUAR BA- se está realizando na Fa-,

I,EEIRO culdade de Direito, encon- ..

Encontra-se nesta Capi- tra-se nesta Capital o pro-

tal, hospedado no Hotél La fessor José Pereira Lima;
Porta, o professor Aliomar catedrático daquela disei-«

Baleeiro, catedrático da ca- plina na Faculdade de Di- ..

deira de Ciência' das F'inan- reito de Pelotas, da Unhrer.,

I
ças na Fa�uldade de .Dire�- sida de do Rio Grande de

to da Bahia e na Univers i- Sul, em cuja cidade exerce

dade do Distrito Federal. também a profissão de mé-

O prof. Aliomar Baleeiro dico de grande nomeada.

§ também um dos mais cul- O professor Pereira Limas,

tos e brilhantes parlamen- foi colega de turma e gran->

tares que o B!'nsil possui de amigo do saudoso catazi-»
atualmente. AS6im é que, nense dr. Cândido Ramos.;
deputado federal pelo Esta- tendo ambos tomado parte-
do da Bahia, desde a Consti- na primeira guerra mundíalc,
':uinte de 1946, tornou parte ao lado dos aliados, como,

saliente na feitura da Cons- integrantesdo corpo de SaÍi�
tituição vigente, que consa-: de, do contingente militar-

I "

zra muitas das suas idéias! queo Brasil então enviou ao-

;efel'entes à organizaçâo fi- : teatro das operações de
'lanceira e ao municipalis-.' guerra.
mo, de que é ardoroso de- li PROF. NILTON SALES

fensor. '. Convidado pela Faculdade-
A'utol' de importantes 0- de Direito para integrar w__

bras de direito e orador flu- Comissão Julgadora do con

ente, o professor Baleeiro curso de medicina legal,
veio '-a esta Capital especi-I,chegou ante-ontem à Floriav

almente convidado pela Fa- nópol is, o professor Nilton
culdade de Direito para to- Sales, catedrático da Facul-c
mal' parte no 'concurso que dade de 'Medicina, da Gui

se está realizando para li- versídade dó Rio de Jan<>.1-·
vre docente dacadeira de 1'0 e um dos diretores dft·,
direito civil. Instituto Médico Legal da--

Aproveitando a sua esta- quela capital, que no gene-
dia entre nós, o eminente 1"0 é considerado o mais im--

'j:lrisLa falará aos estudan- portante Iaboratõrío da A-,
tes catarinenses hoje, às 20 mérica do Sul.

horas, na Faculdade de.Di, Possuidor de sólida ,cul--
reito, tura e apaixonado pelos es

tudos dê sua €specia1idade"
PROF. PEREIRA LIMA o prof. Nilton Sales OCUP&:'

lugar de relevo é.ntre Dt;rJ

atuais cientistas brasile:i-
ros.

Ilustres'

-_,_,--_._-------,---�---

SR. CELSO
RANOS'

Vítima' da -Fatalidade

Crrrore' \'ieira
.da Rosa

Para fazer parte da Co
missão. Julgadora do con

. curso de medicina legal que

, '�

. ,1
-

II1/
A ,estréia do deputado Volnei Oliveira como li-·-

deI: ad-hoc da bancada situanonista, nãd foi auspi...
dosa. Assinalaram-na duas �ragol',osas d e r l' o-

tas: uma, no plenário, e outra na bancada a que
pertence.
.

Foi assim: o deputado Bahia Bittencoul't. _revo-
lucionário ortodóxo, requereu um voto congratula
tório pela passagem da data de ontem .,.- 3 de 'outu-.
bro. O deputado Wilmar Dias, c,arbonário onodóxo",

também, pediu mais:' a suspensão da se8são� que ú ,

dia era de folhinha vermelha. O ex-presidente da
Casa, entretanto, récebera do governador a ordem:
de apressar certos proj�to.s, em trânsito. Daí, falan�-
do pelo líder governista, concordar com as cóngratu-
lações e insurgiJ,'-se com o levantamento da sessão.. _

muito embora ·isso constitu.isse especial deferência.,
ao seu chefe, sr. Getúlio Vargas.

Postas em voto as preposições, o plenário apro-
vou-as!

E o líder de empréstimo ficou um tanto qU811-
to desajeitado ao constatar que, a sua bancada, 'a;
tra'balhista, dispondo de 4 votos, exclusive o seu"..
concorre.l'a justamente com 4 votos para a cOl'l'�nte:'
vitoriosa.

-Diante do. ocorrido, o sr. Bulcão'Viànar líde:J.'"
governista, decidiu nunca mais pass;u-, a' vara as-"

:;e.gundo vice-líder substituto.
Mas, na verdade; dêvia

'

passal'�lhe' a 'vara;!,.A'�
outra, de verdade, evidentemente:'

r8Clldads dA DI,elto

:t
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