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Rodoviáriu Nacional que,

N,. 11.517 . em sua reun ião de 27 ele a-

gosto ultimo, se j'nanifestou
�.".""",-",,,,,,,,,,,,.--

solidario com a solicitação
do Conselho, no sen tido de

que seja dado () n ome de

Agamenon Magalhães a J'O

dovia transversul de Per

nambuco, que serve à cida
de de Serra Talhada, berço
do ilustre extinto.

OIRHOR

Rubens de .

Arruda Ramol
GERENTE

,Domingos F.
de Aquino

Ediçio de hoje - 8 pars. 80 CENTAVOS

os

rito, a exma. sra, d. Beatriz
'Pederneiras Ramos, espôsa
do sr. dr. Nerêu Ramos,
ilustre Presidente da Câma
X8. dos Deputados, é figura
-de alta projeção.

.

Aqui, em Santa Catarina,
a ilustre dama, à testa dos
-destinos da Legião Brasi.
leira de Assistência, soube
.ser índormída na consecu,

ção de programa de assis-

, �cia social, desenvolvendo
�ividàdes no sentido de a.

tender as finalidades 'dessa
associação filantrópica.
,Colabo,radora da obra de

�u espôso;' quando �o Go
'Vêrno de Santa Catarina, d.
'lieát,tiz Pederneiras Ra·
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'GARCEZ CONFIR'MA Flores de Perto-

Ministe.rial,gal par� � tõmu·I ,a Reforma
�a sociedade catarinense, I SÃO PAULO, 8 (V. A.) sultâra sôbre o discu,rso de

I �el'a repercussão favorável. lo do Fra'D"ls'!_�e desfruta d.o maior res-l'
- O governador Luca� G�r- 3' de Outubro e que ele lhe inclusive nos círculos opo- ii ."

peIto e das mars amplas a- cez revelou que tambem ele respondera que a oracã'o ti- sicionistas".
Imizades, pelas suas quali-! Iôra tomado de surpresa

-

CO Alves.dades de coração e de espí- t
com a visita do presidente

"'_ w�..� Ww....._w"_w.,,"...

tia República a Marília.
Descansava sábado, à tar- «Não, me julgo com o di-

de, em Guarujá, quando re-

dcebeu a convocação para o reno e opinar)
encontro com o sr. Getúlio RIO, 8 (V. A.J. - Noti-

i
feito as seguintes declara-

Vargas, Esse encontro foi, cíou-se que o gal. Eurico ções:
de fato, inteiramente confi- Dutra "teria incumbido um -' "Até agora não quis
dencial. Confirmou o sr. Lu- amigo comum de levar ao opinar sôbre os assuntos
cas Garcez, porém, que du- conhecimento do sr. Getúlio abordados na fala presíden-

. rante" a conferência foi ven- Vargas o seu apóio à pro- cial, porque não me julgo
tilada a reforma mínisterial, jetada reforma administra- com tal direito. Não sou

que está iminente, tendo' o tiva, acentuando que tudo chefe de nenhuma corrente

sr. Getúlio Vargas tecido fará 110 sentido de conse- polítiea: não faço parte de

considerações em tôrno da guir a' boa vontade dos seus nenhum direito de partido;
situação atual do país e da amigos para a União Nacio- e não ocupo cargo algum no

necessidade duma remodela- nal, baseada na colaboração govêrno. Por consequência,
cão na maquina governa- de todos os partidos. não me julgo com o direito
mental. Aduzíu que não se Ouvido a respeito pela de opinar e tampouco auto

cogitou de nomes, e que o reportagem, hoje, o ex-pre- rizei ou, muito menos, i11-

presidente não ofereceu 'ne- sidente da República de- 'cumbi a quem quer que se

nhuma pasta a São Paulo. sautorizou a .notícía, tendo ja de falar em meu nome".
Disse ainda o governador ...........................".....•..........

paulista: "Aliás o apóio de
São Paulo ao Governo Fede
ral não está condicionado a

qualquer participação nossa

no novo ministério. São
Paulo não vende seu apóio,
Está disposto a colaborar

com o presidente da Repú
bl ica, consciente e irrcondí
cionalmeute, em tudo o que
diga respeito aos interêsses
da Nação" .

Declarou, também,' que
fala como governador de S.
Paulo e não como dirigente
d P S D· PARIS, 8 (U. P.) �. A das de calafrios, incômodo

. o '. '. '., e eSClareceu que
d Imprensa parisiense se fez e mal-estar geral,' de ma-

. urante a conferencia não
se falou uma vez sequer no

éco de duas definições re- neira que chega o momento

nome do sr. Ademar de
centes colhidas a dois per- em que não sabemos se es-

Barros. sonagens, notórios cada tamos enamorados ou se

P qual em sua .esfera espécífi- temos vontade de vomitar".
. OI' último, informou que ca de ação. Uma correspon- As senhoras que têm 110-o sr. Getúlio Vargas o conmus,. dama de excelsas vir- ...... "_...............,..�

de ao estadista frances Sr. ções de psicanálise dirão
tudes, não poupou esforcos

O TEM
Edouard Herriot, que foi pelo menos, que essa reação

pal'll que a Legião Brasil�ei- ,PO I
recentemente objetó de dis- de Dali é' típica de um "l:es-

. xa de 'As'sistência não dei- Previsão do tempo até às .
tinção por seus dotes de sentido". E talvez não lhes

xasSe de cumprir os !3eus no- 14 horas do dia 9.

I
orador, ... falte razão.

.::htes objetivos e �s suas Tempo - Iustável, sujei- Quando lhe foi entreg�le
:mais patrióticas finalida-

I
to a chuvas e trovoadas. o Prêmio à Eloquência, de- ' ...............-.".••••_

·�es.
I Temperatura - Estável. cIa1'Ou: '

Ventos - De noroeste a "A eloquência é a arte Vaaa DO SuperiorHonrando as tradições 3udoeste ft'escos. de guardar silêncio, quando T b J;da gente barriga-verde, ini- Temperaturas --:-' Extre-' não se tem nada a dizer". ri una IIRtar...eiGu aqu.i, em 1931" as pri. mas de ontem: Máxima 22,S. A outrà definição muito RIO, 8 '(V. A.) - Dar-se-
�iras campanhas para a Mínima 20,0. mais apta para abrir 1:1ma á amanhã - uma vaga de
<'Construção' do Preventótio .••• - - - - - - - -.-._

, 1 �'d -1
....

·I
..

da--ir- controversia ampla e encul'- ministro do Superior Tribu·lt�je em franco funciona-.8 e 8r uma niçada, pertence ao discuti- naI Militar, visto o Gal. Ma--maento, atendendo a cente-
d

- .
.

pretensão da
do pintor espanhol Salva- rio Ary Pires atingir, nesse:mas .e crIl\_nças, que, na-

.quêie estabelecimento edu-
:101' Dali, que periódica- dia, a idade limite paTa a

..eacional, têm a protecão da «Panalr» ')lente arranja um jeito de permanencia nó servíço ati-
�__

.

d d dA' abrir sobre ele a atenção da voo O ilustre militar vinha.JU\:le a e e mparo e As. RIO, 8 (V. A.). _ Despa.sistência aos Filhos dos imprensa mundial, quer por exercendo também, por elei-ehando os requerimentos da .

ltLázaros, que as vem man-
uma

..reVIravo a notável em ção, a presidência daquela
"" "s_ "Panair do Brasil", que pe- t't d t' t':o.en-uu, material e espiritu- sua a I u e ar IS lca - co- corte de Justiça.
_1 dia um aumento pa.ra sete 1 ...

·

t.,oum�nte. - mo U tImamen e, ao renun· O gal. Ary já a.presentou
A e(eméride de hoje assi·

viagens semanais no trecho ciar com bombos e pratos ao as despedidas aos ministros
·l.._1 '. " aio-Recite.,' e cinco no. tre·· l'

.

� a, o aniversarIO natalíciO' 'surrea lsmo,

p�.r� _voltar-se I
e funciona rios - e passou o

;da exana, sra. d. Beatriz Pe.
cho São PauIQ·Curitibà. o a um forte '1!llstlclsmo - cal'go ao �eu .substituto le-

de.rneiras RanJos, e'neAsse-en.•' dir.etor da Aeronáutica' Ci- I' quer, como agora, ao res- �a, o ga1. Fi'ancisco Caste-
.sê)· ... há-de a ilustI'e�' da"m�" vil a�sim resolveu: d· t 1... ft f)Dn e1' a pergun a que he (o BI'anca, vice-presidente .

.catarinense, receber as mais, ,�"Indeferiflo. A requeren· fizeram sobre o amor. O Nos meios milita'res estão
ca.rmhosas e, '.exp..ress;va';·s'- ��e,' em memorial dirigido ao

.

t d b' d d'E PI» 01' os IgO es passa IS- aendo encarados com geraisJtOmenagens da sociedade' <;1'. ministro e nas sugesto-es t d 1as ec a.rou: simpatias' para o alto postode Santa Catarina e da Ca- que apresento,u paI'a. a atua- "O t
.

.
. amor em ,curIOsa se· os nomes dos genel'ais GoespltaI do País, às quais "O !ização da 'portaria 347 80- II

ESTAJ)
me lança com certas sensa· Monteiro, Caido de Castro.

t
O�',- .respe-itosam.en-- ..i:icite-ll-·-e-Jffrtamente-o·contl-á.c 'ções gástrÍ'cas anteriores ao Mendes d-e Moràê;� €f'Flõi:'ia-e, se associa. ";f) dQ que está rcqIIere"ndo. '�.J

- enJOO <.lO mar, aeompanha-

..........................II �

Definições Curiosas

no Lima

.)....�(�(,.....()4IIIIt-().... ()....o.....()---')�)__

MOflol O Delegada e um cabo ao
'Ientarem prender um desordeiro
CURITIBA, 8 (V.A.) - Flávio, interpelou-o, f'azen

O coronel chefe de Policia, do sentir dificuldades cria

falando a reportagem sôbre da para a captura do deaor

os acontecimentos de Amo- deiro evadido, Ao retirarem

reira, declarou: "Há dias,
Gel'ónimo Leme Gonçalves,
e,mdl�ãtú �ft 'pr.�f.ei{o' d'e� A

moreÍl'á', deu 'I{lga a um' de
sorde íro. No domingo, o de

legado de Policia, tenente

Fragoso, acompanhado de

um cabo e um soldado do

Destacamento, encontrando,
numa estrada próxima a

Assai, o referido candidato

por sua vez acompanhado
por seus irm-ãos, Pedro' e

Ilelçõas DOI DO�
VOS munlGlplos
paUlistas
S. PAULO, 8 (V. A.)

Acaba de ser dado à publi
cidade pelo Tribunal Regio-
nal E.leitoral o caler:d�rio ORISODA CIDA:O�
organIzado para o prOXlmo

I
·

pleito de 64 municípios do

Estado. O pleito está, pr'e
visto para dezembro, deven
do os prefeitos ora em exer

cicio encerrarem seus man

datos somente em março do
ano vindouro. E' o seguinte
o calendário organizado pe
lo Tribunal Regional Elei
toral: - 17 de outubro; en
cerramento do prazo de alis
tamento eleitoral e do pra
zo para apresentação do re

'luerimento de transferên
da; 11 de novembro: encer
ramento do prazo para a

presentação de requerimen
to e l'egistro de candidatos;
26 de novembro: encerra

mento do prazo para a en

trega de requerimento e ex

pedição de 2a. via de título
eleitoral; 4 de dezembro:
encerramento do prazo pa
ra entrega de títulos eleito
rais; 5 de dezembro: encer-
•

ramento da propaganda e

leitoral; e 7 de dezembro:
'realização das eleições mu-

RIO,8 (V.A.) - Viajando
fi. bordo de um Bandeirante
da Panair.. chegou ao Rio,
devendo prosseguir, ama

nhã, para São Paulo, em ou

tro avião da mesma emprê
sa, o cantor português Rui
de Mascarenhas que, na ca

pital bandeirante, se apre
sentará em programas de
músicas internacionais. Ruí
de Mascarenhas esteve on

tem no túmulo de Francisco

Alves, onde depositou flores

de Portugal, especialmente
trazidas de Lisboa, para tal

fim.

•••

o trígQ e /0 DelrÓ
�eo em S. Pa.olo
RIO, 8 (V. A.) - Em en

trevista concedida aos jor
nalistas de seu Estado, li

governador Lucas Garcez
informou que esteve em

companhia do ministro da

Agr-icultura e outras autori
dades na região tritícola do
sul do Estado, manifestando
seu otimismo com relação à

produção de trigo 110 Esta
do de São Paulo.

O governador Lucas Gar
cez informou também que
prosseguem as pesqu isas pe
trolíferas em vários pontos
do Estado, havendo indícios
da existência de petróleo em

nove pontos.

se para o "jeep", os pol i
dais foram. alvejados a' ti
ros, Enr consequencia, ins
tantaneamente morreram o

tenente e o cabo. Enquanto
isso, o soldado, ferido no

braço, tentou reagir a agres
são, momento em que Pedro
Gonça lves, na confusão ge
rada, atingiu o seu irmão
Gerôn imo, que veio também
a falecer, quando Pedrei
Gonçalves evadia-se. O mes
mo não acon teceu a Flávio,
que foi preso. Prestando de.
clarações, confirmou o de
poimento do soldado.

O exame feito nas armas
do ten.ente e do cabo, provou
que as mesmas· não haviam
sido detonadas. Os corpos
dos policiais foram tl'al1s�
feridos para esta capital.

Eu só quisera que esses

Professores Gama d'Eça
e Hil�rio de Carvalho,
que na' Faculdade se de�
c)al'aram meus inimi
gos, passassem aqui ao
alcanceda minha espin.
gal'da ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- .....--.......-...- ••-.--........-.-.--.--.........-............_-:_...._..._-...,..._,._..........................�....

DRA. WLADYSLAVA W. MUSSl
E

DR. ANTONIO nm MUSSI

,..1

Cirurria-CU1lica Geral-Parto.

e-r,Ylt4> completo • eapaéializa40 d.. DOJENQAS D•.SaNRO

&AS, _III moelernol método. dé diarn6.tico. .' tratam.nto.
•I!)LPOSCOPlA :::- H1STEaÓ - .SALPINGOGRAFlA - ••UBO

LISMO B'ASAL

�4iot.rapia por onda. cDrta.-tlJJtroeoa,nlaçio "io� Ultra

'.,......ta I InUIl Verm.lho.'. ' ..
'

c....ltirl8: Ru. 'Trajano, n. 1, l° andar - attifleio do aOD-
. . �.� .

.. .

......
a.Ule: nu e àI 12 hora, - Dr. anlll.

D•• 11 li 18 tlora. - Dr•.•uII.
.

. R••idlBeia A"••id. Tromp,ow.ld•••

DR. A.' 'SAN1'AELA
(I'.rruado pila Facllldadót Nado"al d, ••diclna ii.' OlllYe:rlÍl�

..... do BraeU).

T.lêfonel ....ulultóno: 1.268. ...idlneia.: 1.186 •

� .'. -�.. - ... __ .

DR. JOSÉ BAHIA S.· BITTENCOURT

.

ElIPeclali.ta ti. lI8Ipltal

.....,.da - Felip. Sehmidt. 101. - Tel. 1610.

DR. ANTÓNIO MONIZ DE ARAGAO
CIRURGIA TR.UMATOLOQU

Ol'toJleC•.
eoUalt6rlOI Joio Pinto. 18.
Du 11 U 17 dilriamente •

••no. aOI Sábadoe.
.... : BocaiU.... 11.. roae •. '11••

Dlt ALFREDO CHEREM
Carto' Nactooár de doeR�a" .eâtal•

•-4�tor· 40' HOlpital Col�liia Sant'Ana.
�.n,•• !lUTO'" I 'DlIDtaia.

,.

'b;poti�;ia 'S;xual.
� Til'id.ute' Il. ·t.
oCouultaa dai 15 la te hor••.

II'ONJI: •• 798.
.... : Bua Santo. Saraiva. " - .,trlito.

DR. MARIO wgNJjIiAIiSEN,
clúdca a'idlet ti••••1_ '. e8••CU

.

ÇeaaJt.6tlo - aua Joio l'irltô. 10 - T.l. .. 'III.
..

�
c..aart.. : ;na. 4 U � llora.. ''lk #,�'.....f.el.: aua: .rte�.. Jtnlor, U. 1'.1. lU.

DIl� ARMANDO VALERIO DE ASSIS
M'Al>ICO

»-�� d, QhiJca IJ1fantll de. A.Il.Ullda Mulelp.J , ....
pltal d�.Carl••4.

CLINICA .ItDICA ,Da CRIANÇAS. ADULTOS
- Aleqia-

CeuIIlt6rto: Rlla Nunel ••chade. 'I - Conlulta, I•• 18 ... 11
• �... 11 .. 17 horu.

.......iad.: Rua M.rechal Guilherml, 5 - I'on81 'l8a.

Sabão

\?irgem Especialidade
da Cio. IBTZEL INDUSTRIAL-Joioville. (marca registrada�

Torna .

a roupa branqui·ssima

DR. JOSÉ rfAVARES IRACEMA
ESPECIALISTA

M.OLÉSTIAS NERVOsAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulató

rio de Higiene Mental em FloríànÔ'polis. Psiquiátra do Hospital
'Colônia Santa'Ana.

Convu lsoterupia pelo elHrochoque e cardiazoJ. Insulinoterapia
de Sakel, Malarioterapia. Psicoterapia .

Consultório Provisoriamente á: Rua Genel:al Bittencourt, Ilb

(esquina de Anita Garibaldi ).
Ho rár io : Das 16 às 17,3() horas

Reaidêucia r- Rua Bocaiuva, 139.
_.

---DR. I. LO»ATO�·Fg_.lio
Doença. de aparf!lt.o r�pn·atori'.
TV.,.ZRCULOS.

ItAl)IOGRAFIA J: RADIOSCOPIA' DOS PUL.O••

C:lrur�a do Toras

aHlaçlo e' Oflcinaa, • rua Conselheiro �a'n.....

Te], lOZ2 - Ca. Pt.. tal. US.

Diretor: RUBENS A, RAMOS.
.

Garente: DOMINGOS F, DH AQl1lNo.'
Repreaentante. :

Itepre.entaçõea A.' S, Lara, Ltda.

Raa' Senadur Dantas, 40 - 6° and ..l1,

TaL: 2!-'6924 - Rio de Janeiro,

Reprejor Ltda.
EllA Feli"e de Oliveira. n. 21 - S· en� >

T.l.1 1'-98'11' - São Paulo.

A8SINATU&A8

Na Capital
Aa. • Cr$ 171,"

'..ueiltre •. , ,. CrI •••••

AOMI�ISTItA(,,"&O

No hl'1:erior
.

Ali. . . . . . . . • .• ....•..• Cr$ f.8•••

ec..eatr. .. . . .. . . . . .. . . CTt 1n.H

AItÍlnciol mediant•• contdto.
O. oririrtai •.• meamo não 'pubJic'adoa, nA. _.....

4.'f0-lvido•.

A direçao nio n reaporu.bili.a p.l"............

.mitido. no. artiro, ... inadol.

ADVOGADOS,
--------_,.....__-------_.�------,"

DR. ·MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo Tri:t:ru.;_
nal Federal e Tribunal Federal, de Recursos.

ESCRITóRIOS

Florianópolis - EdifícÍo São Jorge, rua 'frajan(!.l:;.
12 - 1° andar - sala 1

Rfo de Janeiro - Edifício Borba Gato, Ave·n'idQ1\.

Antônio Carlos 207 - sala 1003.

DR. CLARNO G. GALLETTI
- ADVOGADO -

l1a. VItor Melrelle., 60. - FORe l.tltS. - FI-oria....JI..

Advocacia e' (ontab';lídad�
PR. ESTEVAM FREGAPÀNl

- Advoga.ro -

ACACIO GARIBALDI S. THIAGO
,

- Contabilista -:
..

;Edfficio. '�IPASE" - 50 andar,
.

, .�. '\ '

---L�_ [):R� JÓSÉ�MEDEIROS, .VIEl&<\"--

FOTlJtllldo pela Faculdade Nacional de Medicina, Ti.íol�ct.\a •
-

I

Tisíllcirurgíão do Hospital N.rêu Ramo•.
Cur.o d. especíalita\!ào p,ela S N. T. Es.-intenn> • Jb-•••tatt.lilie 'e

.,..·410 por eonc-no da Alai.tlDclá I I'.icopata. h Dflt,rlio

I C" P
,

(Rio).
.

.... ". " Irurgl8 d ... roí.. Uro Pinheí re Guimarãea
_�l. Oonaultôr!o : Rua Felipe Scbmidt n. 18.

1b:-lnt41rll� 40 Ho.pital Pliqnt'trico e .nlebuo 1.4iei'rie ,.
•

I
Diàriamente, du 16 àa 18 �oraa.•

IMpltal ...alral. .

,

. .

Ih-interno da Santa C..a 11' .1••ric6rdt. d41 &so I, lalietro. .
Res.: Rua São ,Torge n. 30.

CHllica Kjdica - Doença., N.rvo.... I
CeDnltórlo:. Jldificio Am#.lia N.to - 8.1a t. .,1 I)oen�lll de Criançaa
Itwlibda: Rua Bocaiuv.....

�,.lw: D.. 11 li l8 hora.,.
' Consultório: Rua Trajano s/no Edif. São Jorl'l - l- andar.

Sa14# 14 e 16.

Reaidência: Rua Brigadeiro Silva p�e&, a/n. - '0 andat� (ell.'-
cara do Espanha). Atende diàriamente das 14 h•. em diante..

I �-----------�---

M j D I'C O I DR. 1\1. S. CAVALCANTI

I
Clínlell eli:olUBlvamente de crianç..

CUniea Ger.1 - PI:DIATJlU. ltna Saldanha Marinb.o. 19. - Telefone (M.j 718.
&11& 11 de Maio. 1. - ltaJai

rO.lUOULT1lRA - PliDIATRIA - CLINICA GUAL 1 DR. JOSÉ ROSARIO ARA.UJO
.,....Itórl•• Ilealdência - Rua �Dlclo Viana n. 'I (Larro 11

... •ale) - J'lori.U.ÓPOUI.
_id.: • to. 111 Itoral. - Di�ri.Dlen'-.

OUlOS - OUVIDOS � NAal,Z • GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
DR. NEW1'ON D'AVILA

.oürna Aparelha,em. A t
' . " .. O' (- , us;>n e ate ,prmClpro ue utu-

IAmpada d. Fenda -- Refrator - V.rtometro .tc. Raio X. (r... b f d
.

d f
.

, ro, azen o curso e aper el-
� da Cabeça) :- Re1iirada d. Corpo••xtranhoa do P.lmio, I , t fi

'"

R'
AIofa I'

çOa'tllen o e CI rurglca. no 10
.. ,O,

.
_ de Janeiro.

Itoleeita para aio de Oculo..' ,

,. •
��·""_-� • ............."rv·�_"'�

c...ltóri. - Vlaeon�. de Ouro Pr.t6 D. I - (Alto. •• Ca.a I ---,------�-------------

.... BOrlSODW). SOLICITADORES

DR. ALVARO DE CARVALHO

Cliniea Médica - Doença! de crianças
(T::-atamento de Bronqwtes em adulto. e criançu) .

Contlultório: Vitor Meireles. 18 - 10 andar.
H'lrário: Du 10,36 às 1UlO e da. 2,36 às S.1I0 hora•.

RellldêDC�a: ÁV'enida Rio Branco, lI,ll - VOlle l.UO.

- A.VOGADO-

,_
Caiu Poetai liO - ltaJaí - Santa Cataria•

DR. TIIEOnOCIO MIGUEL ATHERlNO'"
- ADVOGADO - )(

'"

Rba TtaJallCI •• U. 1- ••dar...Ia n. 1 - Iditlcl. II. J-.'�-,
(.Iler. Dr. W.ldlr BuIlCIt).

Telefone - 1.140,

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

Viagens entre FLÕRIANóPOLIS e RIO DE JA.N,EIRO

:Escalas intermediárias em Itajaí fi �antos, sendo neste ú.Jtimo apenas

para I) movimento de passageiros.

PRÓXIMAS SAlDAS:
VOLTA

de SANTas-

20!Outu�r0
10INovembrG-
13/Novembro
25lNovemb'l.'o

S/Dezembro
2G/Dezembro

ROBERTO W. SCHMIDT
HEITOR STEINEIt

Advogacia COJllercial, Civil e Trabalhista

ESCRITÓRIO:
Praça 16 de Novembro n. 23 10 anda;r, sala "

I D A
de !TAJAI

1
db R[O

;'MES DE OUTuBRO
"' .á.rioming� Farmácia D�"j,,,
• Fé - Rua> Felipe S.ç:timidt.
\; }1! sábado Farmácia Mo.... ·

:derna - Rua João Pinto
'

,

12 domingo Fal'má:�ia Mo-·
dérna - E-ua João Pinto

18 domin.go Farlllá'cia MI»- .

d4lrna. - Rua J-oão Pinto
19 domingo Farmácia;,

.

Santo Antônio - R-ua Joã�" '

Pinto
25 sáoado Fal'1:r�á'Cia Ca- '

tarinense - Rua Tr,ajanG
26 domingo Farmácia Ca--·

ta.rinense .--:- Ru.::i·'l'rajano
30 quinta�feira Fármácia.. L

O' horário de Florianó-po!is será às 24 hotas das dataI! indíeadaa. Nóturna - Rua ,Trajano..
O serviço notu,ffio será.'

Para mais informações dirijam-se à
efétuàdo pelas Farmá�ias,

EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO'HOEPCKIl Sto. Antônio, :Moderna eNo--

Rua Deodor{) - Caixa ·Postal n. ,92 - Telefone: 1.212. 'UTna situadas às ruas J.

______________________________________ J \0 Pinto e Trajano' n. �'�

de FPOLIS.

l,4{Outubro
26/0utubro
7/NoVl3mbro
19/Novembro
2/Dezerubro
14/Dézembro

12/0utp.nro
24/0utubro

5/Novembro
17/Novembro "

M/Novembro
12/Dezeníbro

']i9/0utnbro
a'i!Ouütbro
12/Novembro
24/Novetnbro
7/DezeI11bro
19/Dezembro

irarmacias .

, .

! d'e ' Plantã�

I

I
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ESPLENDO,R E RARA ELEGANCIAFESTA DE

J

c;<'uW tirada logo após à cor oação da nova Rainha do CI .ibe da Colina, Srta. Laila
, � mim Helou, juntamente co m as respectivas princesas e seus pares .

-. Datllógtala-Cer
Agradece o Joroa- fespoldeRte
I,. I J ' V·I" Para tôda e qualquer cor-

, I� a ose I or1DO respondência. Contabilidade.
Do jornalista José

Vitori41
tiva e, por seu intermédio, Organização de fichários e

-�o recebeu o jornalista Gus- quero seja meu intérprete arquivos. Pessôa só, traba
'iavQ Neves, Presidente, em junto aos jornais catarinen- lhadora e assídua oferece-se

-exerciclo, da A. C. I., o se. ses, manifestando-lhes meu, para indústria ou' comércio

�uinte telegrama: desejo de tornar realidade do interior.· Carta para .An-

as aspiracões de todos os ca,
tônio Felipe Schmidt,

"Rio, 6 - Ao prezado con- tarinenses, através da cam-
192, nesta Capital.

2f,ade os meus sinceros agra- [panha já iniciada pela re- C� 1IlB0B.AlIl& .....
:decim�ntos pela acolhida I denção econômica dêsse

ES-l' lta•••l'a.... &UIH "La.
-que a imprensa de seu Esta- tado. Abraços. (a) José Vi- 91,tol', .Al� nt.....
do dispensou à minha comi- I torino". a.a Ce I JIafn,

- <::,<:üuinen,;;e, encantando com sorrisos quantos pa.rtici
:p;!l';:,rn daquelas comemorações tão expressivas. Ali tam
'hém e�;t.avam representações das diversas sociedades bra
,,,ji0il'a::\, destacando-se os srs. Jofre Cabral da Silva e

�..e:,:.ma. sra., presidente do Clube Curitibano, de Curitiba,
;'-;-;. n. l\L Carlos Gomes, de Blumenau, A. E. E. Cruzeiro
,.!C SeI, de Joinvile, Clube 7 de Julho, de Tubarão, que

.cA Srta. Laila Amim Helou em ise especial para "O Es

tado", na residência de seus pais

'�"jeram saudar o aristocrático Clube aniversariante na

sua maior festa do ano. Também abrilhantaram as festi
-'v:dades o cantor Joaquim Pereira e Maria de Lourdes Re

zende, que, especialmente convidados, aqui vieram da
, Capital da República.

Dessas festividades, são os flagrantes que ilustram
esta página.
............................................

, -�. c. 1. .

'

AVENTURAS

"

.� - ...,_,.

Bes. Inocêncio
Borges

-

da Rosa
Encontra-se nesta Capital,

desde segunda-feira última,
o dr. Inocêncio Borges da

Rosa, desembargador apo
sentado do Tribunal de Jus

tiça do Rio Grande do Sul,
onde sempre se distinguiu
pelo seu notável saber e in-

tegridade. .

Cultor apaixonado do di

reito, o des. Inocêncio Bor

ges da Rosa tem publicado
vários livros que, pela sua

importância, são seguida
mente citados na jurispru
dência dos nossos tribunais,

O eminente jur-ista patrí
cio veio fi Florianópolis a

convite da Congregação da

Faculdade de Direito para
integrar a Comissão Julga
dora do concurso de Direito
Judiciário Penal, que hoje
terá início Jl0 nosso princi
pal estabelecimento deensi
no superior.
Recebido no Aeroporto

pelo diretor. Dr. Henrique
Rupp Júnior, professores e

alunos da Faculdade de Di

reito, o des, Inocêncio Bor
ges da Rosa acha-se hospe
dado no Hotel La Porta, 011-

de tem sido muito visitado.

Ontem, "ã noite, na Facul
dade de 'Direito, o des. Ino
cêncio Borges da Rosa, pro
'n unciou aplaudida conferên
cia sôbre: "Os novos rumos

da Justiça", assunto de sua

predileção.

A Srta. LAILA AMIM HEL OU dansando com o Snr. Jôfre Cabral Silva, presi
dente do Clube Curitibano, da Capital paranáense.

sOC ia I Quebra�Cabeça
O sr., Severo Simões, re-

ANIVERSÁRIOS . VIAJANTE presentante, nesta praça,
, 'I Dr. Arão Rebêlo das Refinações de Milho,
Sra. Jorge Lacerda Encontra-se, há dias, nes- com sede em São Paulo, dis-

Ocorre, hoje, o anÍYel'sá-: ta Capital, vindo para

par-,
tinguiu-nos com" a oferta de

rio natalicio da exma. sra.
I

ticipar do Concurso de Li- Cadernos de QUEBRA CA
d. Kirana Aterino Lacerda, ! vre Docente da Faculdade BEÇAS,. destinados à peti
esposa do sr. Dep. Jorge La- de Direito, o sr. dr. Arão Re- zada estudiosa.
cerda, integrante da banca-! bêlo, provecto advogado em I Gratos à oferta.
da catarinense na Câmara: Blumenau.
Federal.
À ilustre dama, que

reSi_1de na Capital Federal" se
rão prestadas expressivas.
homenagens, às quais O ES
TADO se associa, prazerosa
e respeitosamente.

Vida

VIAJANTE
Para trabalhar em importante Organização de

âmbito nacional, precisa-se de candidatos ao cargo

de Viajante, do sexo masculino, com experiência em

vendas e bôa redação em português, devendo ter no

mínimo 24 anos completos. Cartas para a redação
dêste Jornal, indicando: gráu de instrução, nacio

nalídade, idade, exper'iência, referências e ordena
do d��jadQ. As propostas serão-consideradas' em ca

ráter confidencial.

Sra. Aifredo Jorge I
Transcorre, hoje, o

ani-Iversár-io na ta.licio da exma.

sra. d, Matilde Dama Jorge,
esposa do sr.' Alfredo Jorge,

11do alto comércio 10êa1. ,

Desfrutando de gerais a-
I

mizades na sociedade local, \ _

,a ilustre dama an iversartan- '

te será alvo de carinhosas

•

BINGO DAS SRAS. DONAS DE CASA
Nos amplos salões do Lira Tenis Clube será le

vado a efeito hoje, à noite, Bingo promovido pelas
sras. donas de casa, por iniciativa da Sociedade de

Amparo à Velhice, a cêgos e aleijadõs, presidida pela
exma. sra, dona Newtonina Costa Bouret, dd. espôsa
do dr. Apollonio Theophilo Bouret, Presidente da

_ Menina Noemí filha I COAP, em benefício da velhice, de cêgos e de alei-

da exma. viúva Noemi Bra- jadbs, levando-se a sorteio, na oca'si�o,_ arfiaticos
:

e

glia Manso. valiosos prêmios em exposição em vitrine de casa

_ Menina Elza Ramos' comercial desta capita!." < ,:' --; r" � , '" '. ,

Moura, filha do sr, Manoel O�)'_'(>4IIIeo(>4IIIeo(>4IIIeo(�)""("_'�"_04III&
Moura. P R I M A V E R A
- Sra. Maria das Dores

Barbosa, esposa do sr, Ma
noel Alfredo Barbosa.
- Sra. Rosalina 'I'olenti-

110'- esposa do 81'. Ulisses
Carlos Tolentino.
- Sra. Dorotí Fraga, ea-

posa. do sr. João Fraga.
- Viúva Jandira Díoní

sia Pirath Manso Muniz.
- Sr. Guilherme Xavier

de Miranda, funcionário do
Ministério da Agricultura.

homenagens.
O ESTADO cumprimen-

ta-o.

F;A..zEl\'I ANOS, HOJE:

José Ramos Junior Florianópolis, como não.

Em todas as cidades do

I poderia
deixar de ser, tam

Brasil, tornou-se tradição a bem conta. em seu -camet
realização de bailes no mês s.ocial, por seus clubes, co

de Setembro, tendo por de- mo o 12 de Agôsto, o Lira

nominação "Bailes da Prí- etc. promove tambem a fes-"
mavéra"; conseguem, com ta da Primavera.
êsse pretexto, as sociedades O Lira Tênis Clube, jun
e grêmíos recreativos, atraí- tamente com a 'comemora

rem, á seus salões, "hígh li· ção de,mais um aniversário
fe" local. 'de fundação, levou á efeito

Para dar maior relevo ás ôntem o seu Grande Baile

festas, realizam com meses de Gala da Primavéra, em

de antecedência, eleições que foi coroada a Senhorita

para rainhas destes bailes; Laíla Amim Helou corno

Rainha, após vencer dos
mais brilhantes pleitos ele
gan tes da cidade. E' a colo
, :, <:: ii D em realce da mais

.usin. "O ESTADO"

DO ZE-MUTRETA • • •

-Iinda orquídea dos jardins
florianopolitanos, premian
do com inteira justiça, um'),

das mais
-

prendadas mo<;a:;
da capital, e jnst.if icand-.
assim o nome dado á qua

dra do ano: Primavera este

ção de flôres, alegria, moei
dade e beleza.

Florianópolis, 8 de Outu- I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O' ESTADO"
... '

X,,

,

,

l sagrador aqui na Capital
I quando em 11:)48 arrebatou
o certo máximo darrotando

o rnesrao Avaí.
,

Vamos revel' Aduci, Aré
nicas e físicas de verdadei- da Ilha", procurando me- cio, Gastão, Jalmo, Jueger,
ros malabaristas da bola. lho!" aquilatar suas condi-] Jonas Renê e outros esteios;
Na qualidade de líder in- ções através amistosos com; do qL:adro blumenaue�se.

victo do certame profíssio- os _mais credenciados esqua-! Aguardem o enconh·o' dos
nal. di' cidade e á medida drões do Estado, , \ conjuntos mais categor-iza
que _vai se aproximando ° O Grêmio Esportivo virá' dos de Blumenau e Floria

'ch�que .

com � �iguei:�en:e, I com sua �orça m�xi,�a, vi- � ?ó,polis, ��r:ado para hoje, i

tremara no maximo o Leão ] san do mais um tr-iunfe COl1- a lUZ art if icial l '

...."._..._.;,.-. ._.....-...�......,.. .."._.,...-_._·_...-.-.-_-.-á._...-.·_-.._-_.•-�-�-_-_._._-�.._..__-_-:....-_._-_-...." ,!, w
• "" ..........y�":...._._-.-_-_••••-_-_-_-.-.-_-_.._-_-_-_._.""....,..,..-_-_-.-.-.-...._...........,....-••_-_- ._••-••_-�-_-""

-�t·"',j�!�Jf�;,- ;ti- j'�.-;.:·h ;..,,,

Esportlvo
'Ir.._ _ � - -:,.. �•••••••- - .-._ 'oI _o{'_ _.; _ _ ..,;.. _- -.- o{' _- _._ - ..;,... __,_,_ __

Blumenau Séde dos Campeonatos de. Tiro ao VENCE���A�X�:���A��mIEIRA
,

Alvo e Tl8ro, aos Pr"a'10.\-'
,.. -Cnmprindo destacada a-' laurear-se na primeira re-

•• mação, os velejadores do gata da temporada premo-
Veleiros da lha conseguiram vida pela Federação de Ve-

JôdOSPARASÀBADÓ
....

·Ê ' la e Mot.Ol� �� San�a C�:�r�-
DOMINGO PELO CERTA.

na e dedicada ao ::'0 Distzí-.
.

ME A�IADOR
to Naval na pessoa. de seu.

comandante Carlos da Síl-: ,

veira Carneiro.
Ás, três. provas, que fo

ram" disputadas 11a' classe

Sharpie, sendo duas por e·

quipe e uma individual im
pressionaram pela perteía,

,

ro onze: dos vários timoneiros.
Sábado, á tarde - Treze ,Felicitamos o Velei-ros

I de Maio x' Iris, com inic io
pela explêndida v.itória e iI;..

I ás 13,30 horas, e Bangú x

I ' •
F.V.M.S.C. pelo sucesso de-

, Hercílio Luz, com Inicio as
sua primeira regata da tem-

15,30 horas. . porada 11)52-1953.
Festejou sua data nafàlí- ocasião de ser alvo de ine-· Domingo, pela manhã

da, domingo último, tendo quívocas demonstrações de Postal Telegráfico x Amé- _....�."........ ;("'.......-.......,""..__

___........_..._v........-__ simpatia e apreço, por par- rica, .COJIl início ás 8,30 ho- ,.,\;

NOVA,VITóRIA DE ,AD:E� -te de seus colegas e a:drni- ras, e Colegial x Flamengo,

MAR FERREIRA DA SIL- ràdores, o nos&O jovem cole- com início ás 10,30 horas.

VA ga' de imprensa esportista Este último o melhor eu-

GIFU; 6 ,_ Competindo Huberto Hubert, redator da centro da rodada.

ôntem nesta cidade, Adhe- Secção Esportiva da nossa!NIVALDÓ·m'
...

U,.._-;
....

--P,.._--,.._Ã
.....

R�!\
mar Ferreira da Silva sa- confreira "A GAZETA".. O MONTE ALEGRE
grou-se campeão japonês do "O ESTADO

. ESPORTI-! Curitiba, ti (v. A.) _ Ni-
.

salto triplo, obtendo na-pri- VO", embora. com atrazo,.
valdo, defensor' do Coritiba

meira tentativa 15,65, quei- abraça efUSIvamente o ta
1:<' C desce 1!-)4'l, transle-

nla,ll'do os outl'OS CI'I1CO' sal- lentQso colega, desejando-
. '.

Hriu residencia para armo-

,tos, alguns dos quais 'a.eima lhe nnÚtas felicidades.
'd

.

d f·n1a, on e passara a e en-,
15,90 met�·os, sob grandes

10
OPERARIÕ:"-"'"'CÃli'PÊÁo der o c. A. lHúnte Alegre,

aplausos de uma m.ultidãO· DO EX.;TRA nA LIGA MA- clube que conseguiu contra�
caleulada em 30 mil pes- '

. FRENSE tal' seus serviços pl'ofissio-
soas. Terminou, domingo últi- nais, por empréstimo, até o

O tempo 'muito quente,

I mo,'
um torneio Extra" de' final do presente campeo

impediu melhores perfor- Futebol, promovido pela Li- nato.
Banquete _e entrega dos mances. Em segundo lugar ga Mafrense de Despórtos O mais eficiente guardião

prêmios

I
classificou�se Sagawa, com

e disputa<lo entre os seus do Paran'á receberâ quatro
A' noite de domingo, com 15,36; em terceiro Kogake, quatr() filiados. mil cruzeiros mensa,is, d-e-

início ás �O horas, terá lu- com 15,1�_ e ma,is oifo salta-, Venceu-o o esquadrão do vendo, ainda, dirigir· a fi
gar grandIOSO banqqete ""0- l dores aC1ll1a de 14 metros. Operário, vindo em segulldo lial das Lojas Oduz, de-pr07

lugar o Ipii-unga. priedade do sr. Orlando

O Figueirense foi, o 30 Grassani, que será inaugu
colocado e em último II1gar rada brevemente.

clas�ificou-se o Perí. I Nivaldo resiQirá }1'O Hotel '

Prestou-nos a informa,ção' Alagôas, um dos mais l{l-
o sr. LisbórÍo Silva, nosso xuo�os da "cidade da pa·
estimado 'conteTrâneo que pel".
atualmente preside os des- Está concretizada, portan
tinos da Liga Mafrense {}e to, a grande aquisição do

Desportos. C.A.M.À., no corrente an;o.·

Deu entrada, ante-ôntem, H
-'

-

•
'

d"
-

d 'B
.. ....

I d IIena' Federação Catarinense I oJe, DO es a 10 a rua' ocaluva, a uz·. os re· e ...

.de Futebol, um .of'ício d°_p·"'a�-_I tores, o sent;:a'l'l-onal ma'l'h '-Olermunicipal..,'vai, solicitando Iicenca � " ....

entre a sua equipe de pro
fissionais e a do Grêmio Es.,

portivo Olímpico, de Blume-

.ra realizar um amistoso
entre duas grandes forças como Florianópolis, Blume-
do peból barriga-verde. nau, Brusque e .Joinville, o

A assistência deverá ser nosso público acorre em pe
das maiores, considerando a .50 ao estádio da rua Bo

n au, hoje, á noite, no está-
envergadura da peleja, caiuva para não perder :.es-dío da,F, C. F.

Q,
uando se trata de uma petáculos verdadeiramente

Tudo assentado, teremos I partida entre c_lu�es dos I empolgantes, onde é dado
hoje o tão esperado cotejo f maiores centres esportivos conhecer as qualidades téc-

]8stado

Atirado'res' de 12 .. oraanlzações Das interessantes competições de
s,abado e demioB3, promovidas pela 'GeT. OrganiZado o programa

��·�·.d�ri.·_......0.'=..:.... .

_ _:_";.IO",,,,,....d__ ." ••••u =_.
Com concurso dos diver- ao exmo, sr. Osvaldo Otte fereeido aos co-irmãos e ,

Decidiu a F.C,C.T. com o

sos grêmios de Caça e Tiro _ Carabina calibre 22 _ convidados especiais, no mo�umental- certame de .sá

espalhados pelo Estado, se· Nas três posições .s: 60 ti- Clube Blumenauense de Ca- bado e domingo.prestar uma
rá realizado sábado e do- ros a 50 metros - Alvo in- ça e Tiro, sendo na ocasião homenagem ao exmo, sr,

mingo próximos, na adian- ternacional. feita a entrega dos prêmios. lrineu B�rnhausen, chefe

tada cidade de Blurnenau, o 6a prova _ Homenagem Homenageado especial do Executivo' CaGrinense.
V 1 Campeonato Catarinen- ao exmo. sr. CeI. Osmar Soa-

se de T'iro ao Alvo e aos res Dutra, comandante do

Pratos, organizado pela ope- 230 R. J. _ Fuzil de Guer

rosa Federação Catarinell-, ra nas três posições _ 15

se de Caça e Tiro e patro- ii tiros a 150 metros - Alvo

cinado ,peJo Clube �lume-I internacíonal.nauerise de Caça e TIro. '

Pelo número de associa- Tiro aos Pratos

cões concor-rentes (12) e a Homenagem especial ao

julgar -pelos preparativos exmo. sr. Delegado da 'Cou
que estão se ,processando, federação Brasileira de Ca

pode.se desde já prever um ça e Tiro.

êxito sem precedente na A prova de tiro aos pra

história,
-

do tiro em Santa I tos será 'efetuada na manhã

Catarina. '
de domingo, com início ás
9 horas, sendo homenazea
do o exmo. sr. jornalista
.Jaime Arruda Ramos, presi
dente da Federação Catari

nçnse de Caça e Tiro..
3 má�uinas - 5 padanas

- 6-0 pratos a' 15 metros
em 6 séries alO.,

Em continuação ao Cam

peonato da segunda Divisão

(Amadores), para sábado e

domingo próximos, estão ta
belados os seguintes jogos,
constantes da rodada núme-

O·PROGRAMA

HUBERTO HUBERT

Está assim 9rganizado o

p'rograma da graildio'sa' com
pBtição que terá po.r .lo�al
o stand do clube, patrocina-
dor:

Tiro ao Alvo

Homenagem especial .ao

.exmo. sr. Hetcílio Deeke,
d.d. prefeito municipal de

. 'Blumenau
ia prova - Hõmenagem

ao exmo. sr. Arthur Moel

lmann __; Resolver 32 ou 38
- Tiro de precisão - 20 ti
ros a 25 metros - Alvo in

ternacional.
2a prova - Homenagem

no ,exmo. sr. Felix Hering
- Carabina calibre 22

Pósição deitada - 30 tiros
a 50 metros _ 30 til·os a

100 metros _: Alvo interna
cio11a1.

3a prova - Homenagem
ao exmo. sr. Udo Schadrack
-- Pistola 22 - Tiro de

precisão -:- 30 tiros a 50 me

tros, -;- Alvo internacional.
4a "prova (Extra) _ Ho

menag'em ao exmo'. sr, Emí
Íio DUl'ck _ Pistola ou re·

solver de defesa -15 tiros
:1. 25 metros, sob comando -

Alvo itnernacional.
5a prova - Homenagem

se e Paula Ramos, ,este que

o projetou no cenário gua
nabarino.

Na-da resolveu -ainda o

jovem e eficiente guardião.
E' amador e não sabemos

BOCAIUVA X GUARANi

Este o próximo encontro pelo certame de

profissionais
De

conformidade. com.
a

I
denciado a um novo e re

tabela de jogos dó Campeo- tumbante triunfo.
nato C,itadino de Profissio-,. O Bocaiuva que consegui
nais, domingo estarão fren- ,l'a o título de campeão do

te a frente dois dos tl-ês,vi- "initium''_ � posteriormente
ce-líderes: Bocaiuva e Gua'� abatera o Paula Ramos por
raní. 4 a O, não foi feliz frente ao

N,ão resta dúvida que se- Figueirense, pois sofreu

rá uma, partida sensacional contundente revés p.el0 es,

e que por certo levará ao core de 5 xl.

estádio da Práia de Fóra um
'

O auri--eeleste tem trei

público numeroso. nado afincamenfe, estando
Vindo de uma vitória ma- apto a conseguir ampla re·

gistral sôbre o Atlético, vi- habilitação.
tória essa Que acabou com Não percam o prélió
a invencibilidade do grêmio t?róx!mo do,yninQ'o ent':e

h'icolor, o "Bugre" está cre- "Garato" e o "Bugre"!

OS "TRÊS GRANDES" QUEREM TATÚ
.

.

Estamos seguramente in

formados que o guarda.vala
Silvio Costa Silva, mais co·

nhecido· por Tatú, mal che
gou a esta Capital de re

gresso da Capital Federal,
já comecou a i'eceber convi- ainda se reverterá à catego-

,
'

do res para integrar os clubes riJ't, de profissionaL
o ,rinripais da metropole ca-' Aguardemos ,õs aconteci

tarinense, Avaí, Figueiren- men tos.

"

,Parficipação
OSMAR SOARES DE OLl

VEIRA E SENHORA NlL
SA CARDOSO DE OLI

VEIRA

pa,rlicipam aos parentes e.

pessoas .de suas relações, G

nascimento' 90 seu fi1h�

JACSON LUIZ, ocorrido na

dia 6 do corrente, na �ater
nidade ''Dr. Carlos Corrêa'''",
nesta Capita1.

, O MELHOR. JURO

.�5%:··
, ,

.,

�

.'.
'
.... :

DEfOStTOS, POPULARes.

BANCO, : AGRiriOLA
_:. ' �, ; ': ',\-� �:

,

RUA TRAilANO,,16.-··
'

.. nORIAN6poL't
-� ._--__.

MOCA
_

Precisa-se d� uma moça..
solteira até 22 anos, com

oôa apresentação, para che,.

fiar nepartamento VendaS!

maquinas costura elétrica.
Ter conhecimento de cos.

tura e saber datilografia.
As interessadas deverão-,

dirigir-se pessoalmente à
'Rua Conselneiro 1VEfra; 6,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Comissão de Abastecimento
e Preços de Sta, Catarina
A Comissão de �'\bast��i-l �a no diár�o ,oficial da Uni

mento e Preços de Santa Cu- ao (la seção), de 28 de de

tarina, sediada nesta Capi- zembro de 1951, para en

tal, à rua Visconde de Ouro trar em vigor "trinta dias

Preto, n. 57, vem, com o depois de sua publicação",
presente lembrar aos Srs. não mais se justifica dei

Comerciantes estabelecidos xem de o cumprir as pes

em todo o território do Es

tado d-e Santa Catarína que
a lei federal n. 1.522, .de
26 de dezembro de 1951, diz,
textualmente, o seguinte:
"Art. 80 - Para efeito de

contrôle dos prêços a Cofap
as Coap e as Comap deter-

Doze milhõ_5� a herança d,e
Francisco AIYe�

mo, 6 (V. A.) - "Cal
eeulo em 12 milhões a for
::-tllna deixada por Chico AI
'iVe". E a sra. Perpétua po
,de considerar-se, desde já,
,r!olla dessa fabulosa rique
.za. O advogado Celso' do

_Nascimento, que nos faz es

�",a declaração, comenta de

:'p'oi;:; de uma pausa:
-"E"sa pobre mulher,

-q ue até agora viveu' quase
��a miséria, com os seus dois
�nlhos menores, poderá le
-'."ar doravante uma vida de
'",,-ain ha, podendo gastar até
-e ern mil cruzeiros mensais.

Na opinião do causídico,
"Que patrocinou a causa de
d. Perpétua, no processo de

�desquite do casal cem mil
-cruzeiros correspondem, 11-

''Penas, aos direitos autorais
'oe artísticos do cantor.

que n�o estava vivendo, com

I O�l dois anos devido. aos in
o mando, ao tempo de sua cidentes processuais, que
morte. sem dúvida surgirão..

INVENTÁRIO Um aspecto interessante
Outros esclarecimentos de a considerar é o pagamento
ordem ju ridíca foram pres- das dividas do falecido. E'
tados á reportagem pelo ad- natural que Francisco Al

vogado Celso Nascimento. ves tenha contraído dividas
O inventário e a partilha reais ou ficticias. De acôr

dos bens poderão ser feitos do com o artigo 1.-796 do
em três meses. No caso en- Código Civil, a herança res

tretanto, pr�vê-se que esse I ponde pelo pagamento des
prazo seja dilatado para U111 'sas dividas.

Fo'go também contra as

Gravacões de Chico Alves!'
,

, ,,'

CURITIBA, 7 (V.A.) rianópol ia.ac identou-se," ten-
Na localidade de. Ribeira, do sido dominado pelas cha
um caminhão procedente de mas. Em consequencia, do
São Paulo, conduzindo 1.800 fogo, toda a mercadoria foi

gravaç_?es do saudoso cantor destruída. O motorista con

Francisco Alves, destinadas seguiu salvar-se.
à praça de Clll'itiba ,e Flo-

.

. ,.'"

minarão que o vencedor de cimentos comerciais, dando

mercadorias de primeira aos responsáveis pelos mes

necessidade, cuja' importân- mos amplos esclarecimentos
cia exceda de Cr$ 10,00 sôbre a obrigatoriedade do

(dez cruzeiros
í

- ou forne- cumprimento do disposto
cer de serviços .'€::\::;enCIaIS, na aludida lei federal 11.

quando a prestação de, ser- 1.522.--

viço ultrapassar de Cr$ .,.
Para os infratores prevê

15,00 - (quinze cruzeiros) a dita lei o seguinte:
- entreguem a comprado? 'ART. 14 - Fica sujeita
ou ao freguês fatura ou no-: à multa de Cr$ 500,00 (qui
ta ou caderno de venda, se- nhentos cruzeiros) a .....

ja esta a vista ou a' prazo, Cr$ 100.000,00 (cem mil cru
assinado peJõ vendedor ou zeiros), sem prejuízo de ou

fornecedor ou pelo ernpre- tras sanções penais que

gado. couberem' na forma da Lei:
Parágrafo único - A Ia- aquela que:

'

tura ou nota ou caderno de a) vender ou expuser à
venda conterá: a) indica- venda de mercadorias, ou
ção da quantidade e do prê- oferecer serviços por pre

;';0 da mercadoria vendida cos superiores aos tabela
ou do serviço prestado; b) dos; bi sonegar gêneros ou

) nome e o' endereço do es- ,merc:1doó�s, recusar ven

tabelecimento; c) o nome dê-Ias ou as retirar com fins
da' firma ou' do responsá- de especulação : c) não man

vel : d) data e local da tre,n- tiver afixada em lugar vi

sação", sível e de fácil leitura a

Foi o trecho acima men- tabela de preços (los gêne
clonado publicado, em agôs-I 1'OS e mercadorias serviços
to do corrente ano, pela im- ou diversões públi�as po�u
prensa de Florianópolis e,

.tendo sido dita lei publica-

tura ou nota, ou caderno de

venda, quando obrigatório;
f) produzir mercadorias
cuja embalagem, pêso ou

composição transgrida de
terminações legais; g) efe

tuar, vendas ou ofertas de

venda, e compras ou 'ofer
tas dê compra, que incluam,
sob qualquer forma, uma

prestação oculta; h) efe
tuar vendas ou ofertas de
venda e compras ou oferta.
de compra que prevejam a

entrega de produtos inferio
res, em quantidade ou qua
lidade aos faturados ou, a

fatura; i) subordinar a ven

da de um produto a compra
simultânea de outros pro
dutos 'Ou ii compra de uma

quantidade imposta; j) es

torvar ou impedir a obser
vância das resoluções que
forem baixadas pela COFAP
no uso de suas atribuições;
k) sonegar documentos e

comprovantes exigidos para

apuração do custo de pro

dução e 'de venda, ou impe
dir ou dificultar exame CO'Th-_

tâbeis- que forem julgados
necessários, ou deixar de

'fornecer esclarecime n tos

que forem e�igit!()s, obser
vado sempre ó disposto no

art. 34 desta Lei. § 20 -

lares: d) favorecer ou pre- Respo n d e r ã o, solídaría,

ferir comprador ou freguês, mente, pelo pagamento da

em detrimento de outros, multa, os proprietários, os

ressalvados os sistemas de administradores, os geren

entrega ao consumo por in- tes e õs signatários da ia

termêdio de distribuidores tura ou nota ou do caderno

ou revendedores; e) negar de vendá, quando exigido,
ou deixar de fornecer a fa- ou quem efetuar- a venda".

soas que "vendem gêneros
de prímeir« necessidade" e

que "fornecem serviços es

senciais", mesmo, por que,
desde meados de agõsto úl

timo, vêm os Srs. Fiscais
desta COAP visi t a n d o,

amiudadamente, os estabele-

,:!REGISTRO DOS FILHOS
- DESQUITE

Adiantou o advogadg:
- "Embora a viúva não

<seja mais minha constituiu

"te, posso assegurar, pelo
-qu.e sei, que d. Perpétua fi·
-eará pelo menos, com a me-

-tade de tudo que pertenceu
.ao famoso, cantor. Oonfor
.me se sabe está sendo dis

-cutida na Jpstiça a questão
-da paternidade, porque Chi-
''CO Alves negava ser pai das
-ouas cr ianças. Teresa e

"":ristíauo. O registro dos,
'1neninos foi anulado em

-primeira ínstancia. Houve

.;:>.p.elação e esta ainda não
.:foi j.;llgada. Caso a senten

-ça seja reformada e o juiz
-cons idere válido o registro
'llS crianças receberão meta

-de da, fortuna. Anulado o

registro, os bens ficarão pa-
.ra a viuva, porque não há

.ascendentes do falecido. D.

.Perpêtua, porém, não pode
J"'á ficar imediatamente de

}lasse da herança, isto por-

Aluga-se
Aluga-se um quarto para

casal sem filhos ou para
moças.
Fornece marmitas.
Tratar à rua Conselheiro

Mafrall. 108.
•••••••eeua•••••••••••�••••••••••••••••..•

UM ACIDENTE
IISEM

IMPORTÂNCIAIl

Clube 12 de Agosto
Dia 11 - Sábado - "Soirée" em homenagem ao De-

partamento de Xadrez do Clube ; , .

.

.

Dia 18 - Sábado - Audi�o de piano dos alunos

da professora d. Gilda I:1jgocki Lopes.
Dia 19 - Domingo - "Soirêe" com início às 21 ho-

um traumatismo, um arguei
ro, a fumaça e a poeira 1'0"
dem afetar a saúde dos
seus olhos. Evite os riscos de ,

('inflamaçãol ardência e dôr,
.

com a aplicação de algu- ,

mas gotas de lAVO LHO.
Usado diàriamente,
LAVO.LHO conforta e faz

bem aos olhos.

Participação
OSl1i Laus e Regina Magda Simões Latis, partici

pam aos parentes e pessôas amigas, o nascimento de seu

:primogenito, RENATO, ocorrido dia 4 do corrente, . na

,Maternidade "Dr. Carlos. Corrêa".
Fpolís., 4 de outubro' de 1952, raso

Dia 25 � SÁbado - Grande "Soirée".
As '''Soiré€s'' aos sábados se iniciam às 21,30 horá"'s.

Tôdas às segundas-feira8, às 19,.w horas� SesMo Ci-

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

Valiosos prêmios e ót.imos filmes da "Warner Bros" .

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADI,OL

�tOÇAS DESANlHA0.&81
HOMENS SEM ENERGIA.

.. . Não é sua culpa!
t a fraqueza que o deixa canslldo, ptlido,
rom moleza DO eorpo e olhos sem b,Uho.
,A fraqÍle1.a atrlllla a vida porque rouba

a� fõrça� para I) tra'oalho.
VANADIOL

allmenta os glMmlos sanguineos � VITALIZA o S8Dgtlt eD-'
f"aquf'cirio F" dI.' !losfo deiiclOIlO e pode ser usado eu. tod.E

u Idade.

Laler concordou com a ta
bela Mário AlUDO

RIO, 7 (v. A.) - Informa,-se que o Ministro Horá
cio l,afer concordára com a tabela apresentada pelo sr.

Mário Altino, encaminhada ao sr. Presidente da Repú
blica, para que, recebesse a sua aprovação.

Assim, espera-se que, dentro de alguns dias, em fa
ce da notícia de que o. Ministro Lafer pretende apenas
algumas modificações na tabela de aumento do funcio
nalismo, o sr. Getúlio Vargas a encaminhe, quanto antes,
ao Congresso, para que venha ser votada e posta em

,execução anlda no corrente exercíció de 1952.

I'
BAHCOdeCRfr,ITO porULA11.

e AGRíCOLA .

�

t.
Rv..o, d . .16

' '. ,

.�
FLORIANOPOLIS ;.. 5tô.. eÓrô.rln6.

ÓTIOA MODi:LO
• I _

·��Lentes Zeiss e: Ray-Ban
ARMAÇOES MODERNAS PARA CAVALHEIROS, SENHORAS.-- ARTIGOS FOTOGRAFfCOS

ULTIMl\S NOVIDADES PARA' PRESENTES
RUA. FELIPE SCHMIDT - (EdIfício ADlélia Neto)

.....�i_i'l"t%GStS*"d.::;;:2QJ_lQ.<""'P'Hd8!:M, ;,u.•t5W"+'< _.
G:í!tili'WAC �""-,.."..-,..,,�..:��,�=-;:-...
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Os pesse Iístas da Praia dos
Ingleses prestam uma

homenagem
Domingo último, a popu

lação pessedista da séde do

Distrito de Ingleses viveu

horas de intenso júbilo, nu

ma demonstração de pujan

ça, e un idade de vista parti
dárias.
Não fôra a circunstância

do tempo, propício à pesca,

o que motivou a ausência de

grande número de pescado
res, todos êles obrigados a

anrove itar as, raras oportu
)1 idades que o mar lhes ofe

):ece, nesta quadra difícil

que os moradores da Práia

dos Ingleses vem sentindo,
pela crescente concorrência

que lhes fazem elementos

de outras paragens,

teria excedido à espectativa
mais otimista a expontânea
ieunião dos humildes mas

leais e valorosos homens-do

mar daquele aprazível re

canto do norte da ilha.

Assim, naquele dia, em

que a manhã era tôda hlZ e

I) mar um lago azul, a visita
costumeira ao distrito que o

seguida, a srta, Iracema da

Silva em belas palavras; fez
uma saudação ao homena

geado e sua exma. senhora,
dizendo d� reconhecimento

e gratidão de todos pelas a

tenções com que vem sendo

distinguidos, para afirmar

que os moradores do distri

to estão satisfeitos com o

seu representante na Câma

ra Municipal, sempre com o

espírito voltado para os, in

terêsses distritais, Agrade
c�ndo, o vereador Antônio

Apostolo esclareceu que na

da mais vinha fazendo do

que cumprir com o dever

que se impuzera e -O pro

grama traçado pelo seu par

tido, o que bem demonstra

va que êle sempre se acha

va voltado para as boas cau

sas e à frente de quanto dis

sesse respeito à coletivida

de ilhôa, para tanto lem

brando as figuras dos S1'S.

Nerêu Ramos e Aderbal Ra

mos da Silva, quando à fren

te do Govêrno do Estado,

elegeu, foi uma surpresa pa- Finalizando, renovou os

ra o vereador Antônio A- �eus agradecimentos pela
póstolo, que se fizera acom- expressiva manifestação dos

panhar de sua dileta esposa seus amigos e correl igioná
e do sr. Manuel Ferreira de rios, afirmando que não me

Melo, surpreendido por uma diria esforços, com o seu

agradável manifestação de partido, para continuar lu

seus correligionários e ami- tando pelos altos interesses.

gos,- como uma demonstra- do distrito que lhe acolheu

c;ão de reconhecimento pelo nas últimas eleições, não só

muito que tem feito por na Câmara Municipal como

quantos tem a ventura de em qualquer outro setor,
conhecer os seus incansâ- pois assim cumpria um de

veis préstimos. ver de consciência e de 11'a-

sileíro, Suas expressivas pa-À frente de quase uma
lavras foram bem recebidas

centena de pessoas, encon-

trava-se o sr. Manoel Arlin

do, coadjuvado pelo sr. João

da Cruz e muitos outros

prestigiosos elementos, com

a participação de muitas se

nhoritas e crianças.
Modesta embora, a recep

ção teve cunho de ainceri
dade e de expontânea ale

gria, bem marcando o espí
rito e o sentimento inato de
bondade e gratidão de ho
mens calejados pelas duras
lides 110 mar, em busca do
pão de cada dia, cada vez

mais escasso e difícil, por.
fatores que sentem e vêm,
mas que não puderam ainda
superar, porque além de
suas fôrças.
'I'odavia, essa gente hu

mílde ainda não perdeu as

esperanças nos dias melho
l'es, em que a 'fartura ofe
recida pelo mar era um con

tínuo alento e o melhor pa
liativo para novas lutas e

empreendimentos, com ,a, pe
rene felicidade da família

que construíram. "

Depois dos naturais cum

primentos, seg'uil'am todos
�nio Apostolo, que teve ainda
o ensejo de verificar a uni-

para a séde do clube local, .

b I f d t·
dade e a crescente pUjança trução de núcleos l'esiden-' so pa mas e ogos e ar 1- •

fl'CI'O De t d b' I
do pessedlsmo naquela zo- dais nas cidades de Iguape. n 1'0 e um am leu-

te de franca camaradagem,
na
__

. e_P_i_n_d_3_m_0_n_h__an_g_3_b_a_,_n�o_E_s-
com a troca de imp'ressóes I
sôbre os fatos ocorrentes e

-a sugestão de medidas capa
zes de equacionar os dife
:rentes problemas daquela
gente humi1de mas traba
lhadora, servü;am-se finas
bebidas :lOR l'll'esentes. Em

dentro do modesto mundo

tarina.
Na mesma sessão, esse

órgão colegiado fez retornar
ao Departamento de Enge
nharia os processos referen
tes à construção de casas

I populares nas cidades de
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA I Gioània, no Estado de Goiás

DR. GUERREIRO DA FONSECA I
e de lVfaceió, no Estado de

Especialista do Hospital jAlagoas, para que Re proc·e-

Receita de Oculos - Exame de Fundo de Olho par� r da. a um reestudo·, vis�n�o à

Classificação da Pressão Arterial.' \ baIxa dos preços das ulllda-

Moderna Aparelhagem. I des residenciais cree aí 'serão
Consultório - Visconde de Ouro Preto, 2. I levantadas.

.

por todos os presentes .. Lo

go' depois, realizou-se o al

moço, que compreendeu uma

peixada à moda da localida

de, bem apreciada pelos par
ticipantes. Durante todo
transcurso da mesma, fez
se presente a atenção do o

fertante, o conhecido Biel

Leonardo, prestigiosa e ·es

timada figura da Praia dos

Ingleses, o que muito sensí
bitizou ainda mais os visi
tantes. Várias chapas foto
gráficas foram batidas, após
o ágape, para registrarem o

feliz acontecimento.
À tarde, a visita se exten

deu à localidade de Rio Ver-

melho, quando o vereador
Antônio Apostolo teve tam

bém oportunidade de verifí-.
cal' o que ocorre naquela
zona, sentir as neeessida.des
reclamadas pelos lavrado
res e os problemas que cha
mam. \l atenção partidária e

dos poderes públicos.
Feliz e proveitosa, por

tanto, a visita que fez ao

Distrito de Ingleses do Rio
Vermelho o vereador Antô-

. .Ir,...,� ......**. �� . ��_
..

Grêmio «Pedro J. " frassatt,)
• • • DEPARTAMÉNTO DE Cr$ 12.810,00.

ASSIST1;NCIA I Govêrno do Estado -
.••

una cegueira doentia. É ser, sobretudo, um Irresponeá- Mais uma vez apresenta-
. Cr$ 5.000,00.

vel. , . mos ao público, pelas colu- Industrial sr. Charles Ed-

Eis a luminosa pergunta: Qual será melhor, cons-
nas deste bemquisto Jornal, gard Moritz - Cr$ 200,00.

truir uma residência para os Governadores (pois será
a relação das pessoas que Dr. Vitor A. Peluso _ .•

para os futuros Governadores também) ou não construir
contribuíram, tomando par- Cr$ 100,00.

nada, absolutamente nada, como nos Covêrnos passados'?
te nesta grande "CAMPA- Dr. AIvaro Bittencourt

O povo que o diga. NHA DO LIVRO DE OU- Lobo Filho _, Cr$ 100,00 -.

O povo que diga, sim, sôbre tamanha sandice.
S G t d Fúbrica deRO", lançado nesta Capital r. eren e a.L' '.�

E não irá, ainda, o DIÁRIO receber um bilhetíuho
B d d "TI"

e nas cidades de Araranguá, Rendas e or a os ,- oep-
:10 81'. Adolfo Konder, que, no passado, também foi GQ- C <" 100Santo Amaro e Palhoça. cke" - r,$ ,00.
remador d-e Santa Catarina?

OA essas pessoas, cuja com- Total: Cr$ 18.31 ,00.Por sôbre isso, não enxergou, afinal, o autor de ta-

manha sem-razão as obras de assistência social e de edu. preensão alcança a miséria i N t.eacão que foram erguidas nesta cidade e por todo o in- em que vivem muitos dos' OVOS aqolgra-
'.erioI' do Estado'! Ainda não'? Estão o caso é de oculista nossos caboclos .d� �LHA e'. foslU psiquiatra. . . restante do mnn icrpro e que

E não será o próprio diretor do DIÁRIO, funcionário ainda' veem, a poss'ibilidade A profissão de taquígrafo,
do Abrigo de Menores, obra construída no Govêrno pas- de uma vida melhor para cuja importância está se im

sado, do sr, Nerêu Ramos? 'Ou ·será que não sabe o que esses desgraçados, o cum- pondo cada dia mais, vem

se passa e a sandice que se escreve no jornal sob sua res- primento _ Gepefista, o encontrando em F'lorianópo.,
ponsabilidade? nosso "DEUS LHES PA- •. l is, o interesse de numero-

O que difere nas obras dos govêrnos passados e do GUE". I sos jovens.
atual é, apenas, únicamente, singularmente, o fato de Quantia publ icada _

'
. .:.' Para melhor atender-lhes

aquêles terem levado 11 efejto�REALIZAÇõES para os
os desejos, a sra. Ester da

simples e humildes, o que vale dizer" para o POVO, e o
Melo Lentz instalou, anexe

atual, do sr. Irineu Bornhausen, para os ricos, com o pró-

C·oe OI-arl·O ao Curso Dom Bosco, um.

:�:é:�::. do povo, qtle paga todo êsse luxo. " e muitas I .,
.

.

curso de taq-uigrafia que te-

ve o melhor acolhimento, a:

RITZ ponto de registrar auspicio-
Às 5 =: 7,45hs. sa matricula.

ODEON A aprendizagem, entre-
Às 8h8. tanto, Hão é um mar de ro-

Lea PANDOVANIL sas como poderia parecer,
A família de Luiz Batista Wagner, profundamente San WANANMARK Requer gosto, propensão,

comovida, agradece a todos que externaram seu pesar em: 'fôrça de vontade e persía-
pelo falecimento de seu q-uerido chefe, e aproveitando o O PREÇO DE UMA VIDA tênc ia.
ensêjo, convida os parentes e amigos para asaistírem a No programa: O Esporte Dai terem desistido da-
missa de sétimo dia que será celebrada em intenção à na Tela. Nac. jornada, diversos alunos.
sua alma, na Catedral Metr.opolitana, às sete (7) horas Preços: 5,00 - 3,20 Mas houve- os heroís. Os
do dia 14 de outubro, terça-feira próxima, antecipando Irnp, até 14 anos. que tiveram 'personal idade e

desde já o agradecimento a todos que comparecerem a ROXY souberam mostrar que que-
êsse ato de fé cristã. Às 7,45h8. rer é poder.

Randolph SCOTT - M-ar- 'É verdade que em número

guerite CHAPMAN . d-e quatro, apenas, mas eles
em: concluíram brilhantemente

TESOURO DOS BANDO- o curso e hoje, em bela ce-

LEIROS rímonia, às 19 horas, no-

No programa : Cinelandia Grupo' Eoco1ar Dias Velho.
Jo1'11a1. Nac. receberão festivamente (I

Preços: 5,00 - 3,20 seu diploma de taquigrafo.
Imp. até 14 anos. . São os seguintes os diplo-

RITZ - Aa partir de Sába mandos: Waldemir Menna

AMNESIAS?

tAgradecimento eMissa

Missa de r Dia
Palmira Vieira, genro e filhos, convidam a todos os

parentes e pessoas de suas relações, para assistirem a

missa de 7° dia, que mandam celebrar na Igreja Santo
Antônio, dia 10, às 7 horas, em sufrágio a alma de seu

espôso, sogro e pai, HENRIQUE BOAVENTURA VIEIRA.
Antecipadamente, agradecemos a todos que compa

recerem a este ato de fé cristã,
do
DUELO AO SOL
Com: Gregory PECK

Jenn ífer JONES - Josel-lh
COTTEN-

IMPERIAL

As 7,%,hs.
E o sucesso continua.

Mario LANZA Ann

BLYTH Dorothy KIRS-
THEN

Barreto, Silvio Gouvêa, Van
da Ferreira de Melo e Yara
Lentz.
Pormenor interessante:
Yara Lentz é uma menina

de treze anos incompletos,
extraordinàiiamente inteli
gente, que absorveu as li
ções com admirável aproveí.,
tamento e com o pergami
nho de hoje à noite, será G

taquígrafo mais novo d()
Brasil e, quiçá, do mundo.
Por proposital coinclden

cía da exíminia diretora do
Curso, a entrega dos diplo
mas se faz hoje, que é jus
tamente o "Dia do Taqui
grafo".
Para o ato, recebemos'

gentil convite da exma. sra,

Professora Ester Lentz, a
que� cumprimentamos pela
acontecimento, ainda. mais

pelo fato de ser a primeira.
tUI'ma de taquigrafos que se

forma em Florianópolis.

Oficina de Bicicleta Nely
Acha-se aparelhada para qualqu�r serviço em Bí

ctcletas e Bicicletas a motor - TicicJo ...... Tico-Tico _
Carrinho - Berço, etc.

Pacae e Acessórios Novo! e Usados,
Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica.
Serviços Rápidos e Garantido, Executado! por pel'

!Jo�l ,esp�jaVz'ados.
, ..

_;'Rua Padre Roma. 50 -

CALDEIREmOS
CRAVADoltES

Precisa-se no Estaleiro Arataca

em:

O GRANDE CARUSD
No programa Noticias da

Semana«. Nac,

Preços: 6,20 - 3,20
Imp. até 14 anos.

IMPERIO
Às 7,45hs.

Mario LANZA ,

BLYTH
Ann

IGeleos de casas DOllolares 811
São Paulo 8 S'aota Catarloa '.

'

RIO, 8 (V.A.) - O Con- tado d€ São Paulo e de La
se1ho Técnico da Fundação jes, no Estado de Santa Ca
da Casa Popular, em sua úl
tima sessão, aprovou a eons-

em:

-o GRANDE -CARUSO
No programa: Cine Jor

nal. Nac.

Preços: 5,00 _; 3,20
Imp. até 14 :;tnos ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flortenõpuiís, Quinta·feira. 9 de Outubro de 1952

Nova explosão atômica Linha ltaia!
LONUES, 7 (U. P.l. - Foram trocadas mensagens

de rádio, durante a noite de ôntem, entre Londres e o

navio "Campan ia", quarte-general da equipe atômica

britânica, ao largo das costas australianas, a propósito
da p.róxima explosão atômica que se realizará

S.Ob'
a I'água, segundo o redator militar do "Daily Herald".

Acrescenta o informante que essa nova explosão po

derá ocorrer dentro de oito dias, a menos que seja re

tardada pela viagem a Londres do doutor W. C. Penney,
cientista 'atômico encarregado da direção das experiên
cias atômicas em curso.

BOI\'IB� DE HIDROGÊNIO

PER'!" Austratia, 7 (U. P.) - Cientistas disseram que

a arma atômica que os britânicos fizeram explodir on

tem nas ilhas Monte Bello talvez tenha sido uma bom

b�' de hidrogênio.
A. Bailey, professor de física da Universidade de

'Sydney, declarou que a dupla explosão "possivelmente
.indique que tenha sido uma bomba de hidrogênio".

O f'iaico William Mangins observou a explosão de

uma distância de 89 quilômetros e disse: "Não excluo
.� .posslbil idade de que tenha sido uma-bomba de hidre
,gênio". Acrescentou que "a cor da nuvem desprendida
-€ seu t�manho diferem materialmente das descrições e

fotografias das nuvens formadas das bombas de plu
tônio".

SANTOS & BATISTA
antiga "CEZARIO"
CAMINHONETE:

IDA:
Saída de ltaja1
Chegada Fpolis.
VOLTA:
Saída Fpolis
Chegada Itajai

7,15 horas

9,45 "

16,00 horas
1,7,00 "

(Aos sábados e feriados a saída d.
Fpo-1iIl, é às 13,80 b. e a chera.da à Ia

iai U Uh.).

f •.

ONIBUS

7 �ora.
11 "

Rua
AG&NCIA

Alvaro de Carvalho n. 19

I IMPORTANTE [$flIfRmolNOTA

I
I
I

A Companhia Telefônica Catarinense, avi

sa aos seus assinantes de Florianópolis que
todos os telefônes mudarão de número a partir
das dezesseis horas do dia 11 (onze) do corren

te (sábado), quando entrará em funcionamen

to, em caráter experimen tal, á nova Central
Automática.

Solicita portanto que procurem sem falta
ém seu Escritório, sito á Praça Quinze número
8 (oito), o novo guia telefônico, com todos os

números novos.

Florianópolis, l° de outubro de 1952.
A DIRETORIA.'

Congresso Nacional
dos Municípios

que.
As sessões serão realiza

-das. no grande edifício do

-eassino localizado na ilha de
P-erchat. Ali, os partícípan
-:tes do Congresso en\ontra�
_:}'ão todo o confôrto. Estão

os trabalhos de instalação
..em sua fase finaL No dia

:12, às 20' horas, o Congres-
410 será inaugurado com a

.'pl'esença do sr. Getúlio Var

gas,. dos governadores Lu
-oCas Garcez e de 15 Clutros
.Estados, do prefeito_ de Chi

�ag{), do grande municipa
lista cubano, Carlos Moran,
.500 Congressistas ,e deze

;iJlas de estudiosos dos pro
blemas municipais.

. Até ontem já haviam sido
registradas 95 teses, espe-
:rando-se que êsse número

caso
.;se eleve a muito mais.

O diretor dos Correios e

'Telégrafôs de .São Paulo de
tel'mi11�'u a' instal�ção

.

no

recinto do Congi'esso de'
uma agência especjal de
.correio e telégrafo. Por sua

Ivez a Phillips ·Íl1staJará um'l.

emissora em ondas longas e 1- .cuxtas. para41'.radia·r-os-tr-a-- _.' .

balhos, sendo qU? r0r eh

Uma casa á Rua

Cruz, 613.
Tratar com Mario Vieira

da Rosa, em São José, na

Rua Antônio Carlos, 1.056..

Vencl·e--se

para gllrage.

Informações na Ileqnena ea..

ao lado .

CASA

ver e trn,tar na mesma.

nam_ iiõlíi'rII••
• RAGU aD'lI.rfl....

Elllir de,NoQuetra
......... /.utIIu ....
......... Ilfl!h

7

varandão, etc. . ••.••....•.•••••...•••••••••.••

rRINDADE - com 73,50x600 mts. e uma caEla com

5 quartos, s/jantar, copa, cosinha, banheiro, vn-

randão, etc. , •..•......
'

•... - ....•..•.........

SACO DOS. L�OES - com 27x1.500 mts. e uma casa

res.idencial •.•.•••••......•......• , •..••....•

SACO DOS LIMõES - com 33x600 mts. .., .. , ....•

-,0--

COMPRA DE TERRENOS, CASAS, CHACARAS E SITIOSl
Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos, clI"-

QU4 IIt'QtJDIIO �
. .J.5

rI.DllMwOllQ'-I$ ·3ANTA CA ,.".mltA

CASAS A VENDA

ÉSTREITO CANTO - 4 casa{, sendo 2 residenciais e

2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana)

i:WA TENENf�":>SILVEmA - 5. quartos, s/visita, s/

jantar, copa, coainha, etc. .
.

Ii:STREITO RUA SANTOS SARAIVA - ó quartos, s/

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

lUA BOCAIUVA -- 4 quartos, s/vistta, s/jantar,

copa,: cosinha, dispença, entrada para automóvel

por duas ruas (situada em esquina, grande quin-

tal) .........................••..............

mA MONSENHOR 1'OPP - 3 quartos, s/visita, s/

jantar, cosinha, depósito, copa, terreno 10x30 mts,

�UA CONSELHEIRO MAFRA - 4 quartos, s/Visita,

s/jantar, copa, eosínha, situada em esquina; ótimo

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

gSTREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, ant-sala,

sala de. visita, copa; coainha, instalação sanitária

completa, com duas pequenas casas nos fundos

\V. MAURO RAMOS - 3 quartos, cosí nha, sala jan

tar, a/víaita, etc. (casa isolada ótimo 'local) .. ,.

RUA DUARTE SCHUTEL - 2 casas, uma com 4 quar

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

quartos, sala, varanda, cosinha, etc ,

:J:STREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA _. 5 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 .

ii:S'l'REITO AV. SANTA CA'l'ARINA - :3 quartos, s/
visita, s/j·antar, copa, cosi nha, etc, terreno 20x40

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

ESTREITO RUA SÃO PEDRO -- 3 quartos, s/jantar,

600.00�oo

160.000;00

1100.000,00

260.(100,00

1110.000.00

26O.000,oe

180.000,01)

180.000,00

160.000,00

155.000,00

11S0.000,OQ

110.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

90.000,00

90.000,00

80.000,00

80.000,00 .

65.000,o!)

60.0€10,00

60.000,00

'6.000,oq·
•

120.000,00

80.000,00

116.000,00

215.000,00
12.000,000

1)00.OOO,o�

1l30.000,o�·

100.000,00'

21S.000,0Cl>'
18.000,00>

HIPOTECAS

Rece�em08 e aplicamos qualquer importânciã com garantia hi-

RUA BOCAIUVA - 3 quartos, s/ para negócio, varan-
\VASHINGTON, 6 (U. da, casinha. ótimo ponto, perto da Av. Trom-

--P.) - A Biblioteca do Con- powsky •.• '" ....••........•..................

gresso dos EE. UU.

anun-l
RUA RUI BARBOSA (defronte o' Abrigo de Menores)

ciou que devolverá à Espa- - 2 quartos, a/vístta, s/jantar, cosinha, etc...

Ilha a carta manuscrita de A.V_ RIO BRANCO - 2 quartos, sala, varanda, cosi-

Cristovão Colombo que de- I nha, etc. .
.

sapareceu da Academia de
I
RUA JOSÉ BOITEUX - 2 quartos, s/visita, varanda,

História de Madri durante I cosinha .

"1' I' COQUEIROS - 3 quartos, sala, varanda, cosinha, ba-a guerra C1VI "

. .

O Centro' -'-doe lrr"-a'd''laç-.a-o Ess'R' carta dó próprio pu-
nheiro, etc. . ........•. : .....•..

'.' :
.......•. "

.' RUA JO:SÉ BOITEUX - 2 quartos, s/viaita, varanda,Mental "Amor e Luz" realiza nho de Colombo, tem a data .'

.

sessões-�s?téri�s, todas �s.se·- de Sevilha, 28 .de �e::�bl'o' CAB����:S ���: .������ .�. �:i������ .���
..

�
gundas feiras, as 20,30 a rua . de 1504, e a biblIoteca a

quartos, s/negócio, a/vislta, . s/jautar, eoainha,Conselheiro Mafra, 33 - '2° adquiriu em 1945 por 60
etc. terrene 72x.33 mts., ótima para veraneio. _.

andar. I dólares, julgando tratar-se RUA RUI BAI\BOSA - 2 quartos, sala visita, cosi
lo ENTRADA FRANCA

I
de uma cópia. nha, etc. . ......•........................... ,

Informa a biblioteca que SERVIDAO FRANZONI - 3 quartos; sala, varanda,

V cI Don Antônio Ballesteros costnha,' etc., terreno 9x63 mts. . .

en ·e-se Berteta, erudito columbista ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi

e bibliotecário perpétuo da sita, s/jantar. cosínha, despensa, etc...•......•Osvaldo
Academia Espanhola de RUA FRANCISCO TOLENTINO - 2 quartos, sala,

História, escreveu um arti- varanda, eosínha, etc. . .....•..•.•......•••..

go pouco antes de sua mor- ESTREITO. RUA TER�ZA CRISTINA - � .quartos,
t

. .

ti d t t" sala varanda, cosínha, sala para negOCIO •....

e, IllSIS 111 o na au en lCl- .'.

'

. . .' .

d d d d t' /BARREIROS - 3 quartos, sfvlslta, sIJnntar, cosmhaa.e o ocumen o e que grande, terreno ...•.. '...•.....••..•........•
os paleógrafos norte-ameri- .

canos estão convictos de que I --o--

se trata provàvelmente da E- outras que por moti·vo de fôrça maior não são anunciadas;
mesma carta do descobridor I algu�as d�stas são aceita transferência pelos Instítutos, !otontepi()
desaparecido de Madri em! e Caixa Eco�ômica.
1936. AV. MAURO RAMOS - Lote de 16x45 mts. (neg-o-

IDA:
Saida de Haja!
Chegada .Fpulís.
VOLTA;
Saída Fpp!is. 15 horas
Chegada Hajai 19"

(Aos sãbados e feriados a 8aída dt
Fpolis. é às 13 horas e a cherada à lta.
raí às 17l't.).

-::ANASVIEIRAS - eom 4.344,728 m2 e uma ótima

B ICICL'ETA casa residencial de 2 pavimentos •••..•••••.••

Vende-se uma bicicleta CAPOEIRAS - (no principio) - com 9Sx250 mta.,

casa co� 4 quartos, 3 salas, cosinha, banheirQ,

APear.a de
Colombo

A Biblioteca do. Congres
so consel'Val'á cópias fotos
táticas, e entregará a carta
ao embaixador espanhol, Fe
lix Lequerica, a 12 do cor

rente, como parte das co

memorações do Dia da Ra

ça.

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

marca. "KLOU" em perfei�
to estado, para moça .

.

Ver e tratar à Travessa
Abílio de Oliveira, 8.

SÃO VICENTE, 6 (U. P.) os congressistas poderão
._ No próximo dia, 12, ins- tambem se comunicar com

talar-se-á nesta cidade o II as suas famílias. Será ins

Congresso Nacional dos Mu- talada também uma sala de

-n icíp ÍOs, acontecimento da! imprensa, enquanto oito

grande relevância e que tra- taquígrafos farão a repro
zá a esta cidade milhares de dação dos debates. Na sala

-delegados de todos os Esta- das sessões plenárias está

..rios, assim como personal i- sendo construída uma trí

dádes estrangeiras de desta- buna de honra, com 50 lu

gares. 'Em São Paulo, as

estações ferroviárias e ro

doviárias, nas estradas e

aero-portos, serão instala- VENDE-SE um terreno
dos postos de informações I na Rua Germano Wendhau·

para os congressistas e vi- sen, medin,do 12x26.

sitantes. Tratar na Rua Vito!' Mei·
relles 28 das 14 às 16,30hs.

1-VENt���- ".
da Rua BocaiuY8, �om tenenfl

ALUGA-SE uma casa em

Coqueiros "Praia do Meio"
na chácara da A FLORI

. Alugar':se na rua Curiti. ,CULTURA. . Preferindo�se
banos 11. 78 - fundos, 5 pe- um casal com poucos filhos,

NUNC� EXISTIU IGURl"' ...............� , • ....".,,� õHiS7t.",,_....-,......--:�.._....., ......

PAR'A FE-RIDAS,
E C Z E MAS,
IN Fl AMAÇÓES,
COCE'IRAS,
f R.I E I R AS,
ESPINHAS, ETC.

\::::==- ..__._..._

/

15x40

copa, cosínha, varandão, dispensa etc; terreno

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

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - Es<t. com Rua.

São Pedro - 40x25 mts. . •...••••.••• , .••..•

COQUEIROS RUA SÃO CRISTOVÃO - 22x550, tendo
umas pequenas casas ......•.••.•••....•..•..

BSTREITO RUA SANTA LUZIA - late CoIU 10x40

mta. . .•............... _ ...................•.

BARREmOS - lote de 12x50 mts. • .

---0,-

CHACARAS E FAZRNDA Ã VENDA

•

:ar8S e sitios.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Festa de Esplendor e Rara Elegância
A COROAÇAO DA RAINHA DO LIRA TENIS CLUBE CONSTITUIU A NOTA DE ••••••8 ,,,••"•••••••116.

DESTAQUE NAS FESTIVIDADES COMEl\'IORATIVAS DO 260 ANIVERSÁRIO DES- \

F It aSAARISTOCRATICA SOCIEDADE CATARINENSE - A NOVA RAINH�, A FORMA- ,

.

neG · .Qn . �
SA E INTELIGENTE SENHORINHA LAILA AMIM HELOU, EXPRESSA0 DE BELE- 1.. . �
ZA DA MOCIDADE BARRIGA-VERDE, RECEBEU VERDADEIRA CONSAGRAÇÃO A razão ainda está no livro de Alexis C�HTel. (}:,

" DOS SEUS SUDITOS. homem é êsse desconhecido.
Festa de esplendor e de rara elegância, não há con

testar, a que o simpático Lira Tenis Clube mareou em

sua vida social à noite de ante-ontem, em cujos salões,
iluminados feericamente e ornamentados a carater, a alta

sociedade de Florianópolis, comemorou o seu 26° an íver
rio de fundação.

Ali, entre a alegria da mocidade que surge, a elevada

elegância e a arlstocratíca distinção das mais expressivas
I ..

[representantes do nosso grand-monde há a destacar, sem

dúvida, a solene coroação da Rainha do Lira Tenis Clube,
encantadora e elegante senhorinha Laila Amim Helou, or
namento da sociedade local e prendada filha' do 'conceitua
do capitalista Dahíl Amim Helou, pela graciosa senhori
nha Teresa Fialho, que passou a corôa à sua substituta.

Os momentos vividos então, de beleza sem par e ele
gancia sem precedentes, nas grandes noitadas' do Clube
da Colina, marcaram época na sua vida social, nêsses
vinte-e- seis anos de existência. Alí, nessa festa de alta
elegância, desfilaram ;.IS representantes da juventude

i.Cuntinúa na :ta pág.I

AMNESIAS? • • •

o pior cego é aquêle que não quer ver, reza o refrão
com que 05 nossos antepassados ditavam as suas senten

ças, quando o absurdo, a vesguice, os irritava. De fato, é

supinamente irritante para os catarinenses, para os que
têm olhos para ver e sentidos para ouvir e discernir, para
os que não têm cálculos na mente nem reticências nos

propósito", o que o DIÁRIO DA TARDE, de ante-ontem,
publicou, i:rresponsàvelmente. Custa a crêr, mesmo" que
c atual diretor daquêle órgão, funcionário público esta

I dual, nomeado, quando o sr. Nerêu Ramos era Interven-

I tor l�ederal, tenha consentido que, sob sua responsabili
dade, fosse publicado tão enervante quão obtuso dispa

I rate, como aquêle que defende a construção de luxuosas
residências para os governadores, sôbre levantar grossa
calúnia e tôrpe mentira ...

Dizer o que alí está em letra de fôrma; é não conhe
cer Santa Catarina ,e os seus homens. É -ser possuido de

I (Contillúa na 6a pág.}

() flagrante acima mostra o momento em que a Srta.
I...aila Amím Helou recebia a faixa de Rainha do Lira
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PRÓXI,MO Á JAGUARUNA
, {

da Catarlaense, sendo ,os passageí-]
Hospital de 'Tubarão, sem gravidad'�1

Tombou um ônibus
ros pensados no
Lamentávelo ae iden te veri - ........_••--. ,.·.....•...•...�....wJ-'_...-J".·_,.• .,.-...",..·_.....,.",.._....•......,._........•••....,i"·....,,,._·...·,.·....Qr.·.r.·.....�...

ficou-se, na manhã de ante

ôntem, na estrada Jaguaru
na-Tubarão, com o ônibus
da Emprêsa Auto Viação
Catarinense, daqui saído às •

6 horas, com 18 passageí- 22 réus serao·, lulgadDS 8 5 de
:�\::el����l�:e.com destí-

novembro, em Pôr.a União.
-

o veículo, qué tinha co- PORTO UNIÃO, 4 (pelo
' A grande chacina de Cha- I

os seus responsáveis, que
mo motcrísta Leliz Souza e correio) - Segundo il!for�· .pecó, que foi um verdadei- i são indignos do convívio em

condutor Walfrídes .Mar- mações colhidas pela r-epor- 1'0 atentado á civilização, I sociedade, receberão a pu
tina, teve a ponta de eixo de tagem acaba de ser marca- será julgada pela Justiça e nição da Lei.
uma das rodas partida, o da pelo Juiz de Direito des- ..

que provocou o seu tomba- ta Comarca da data de 5 de G�EVE DA FOMEmento e, em consequência, novembro p, entrante, para- " . ".
ferimentos não graves, bem julgamento dos réus da DUm Sanaforiopaulisfavários passageiros. I gr.ande. chacina de. C,hape- .

_ RIO, 8 (V. A.) - Falan- Informou o parlamentar
Desta Capital embarca- co, cUJO nefando crrme nao

do na Assembléia Leg ialat.i- que as queixas, em grandesó causou pavor em todo oram no ônibus acidentado, va de São Paulo, (I deputa- numero, envolvem denun-Brasil, mas também 110 'ex-as seguintes pessôas - Pa- do Janio Quadros declarou das graves, acusando fun-
T b

� terior, onde foram feitos co-ra U aF80, Augusto da, Sil- que os 'enfermos internados cionários de descuido ou dementários que muito dva Filho, Emilio Borges, -
. e-

no Sanat.ório de Tuberculo- eonvivencia em relação ao
Alice Quint, João da 'Silva, P?e:n cont.ra as nossas tra-

se de Mandaqui, face ao desvio de generos alimentí
Agenor de tal, Dionísio Cae. dlçoe� de um povo cristão h'atamento estão dispostos cios destinados aos doentes
tal1:o, João Luiz, Aquilino r�s.peltador e sobretudo ci- à fazer a greve da fome.

' daquele nosocomio,
Veiga, Antônio C. l<"'ilho. _I vlllzado. ,,' ". -_.,. .., T T "" IIl'_.,. -_.,. �

;���, Pôg:W�ll:�e'L�;:;.�na� da�:�:�:�-s:nv!�:sm�.!��� Seguiu, ontem, a Caravana da
Nor�erto Cm;ta,\Juiieta Coe- tere,!?_ que vários jornais e' I.acuidade de CIAoelas' IJlloDômlc'aslho, JQSé Spadon<i, Maria t'evistas de São Paulo e Rio r ti ti"
Neuhanheur e Neliza Mau- ·ie Janeiro, .afim de acompa- Via.-;i,él'ea seguiu, ontem;". e João Dias Ferrari, todos
1....

' cum destino à Buenos Aires, diplomandos de 1952.... :lharem o maior e mais moo,

Felizment � • .

t d
".,,' r da, embaixada da Faculdade Na Capital pOl'tenha os

pas"ageI'l' e,] naofre�eoeu I vltnesn at
o JCUlt'I J� l'ea lza o de Ciêlicias Econômicas de futuros economistas eatal'i-

, " o a gum erlmen- em U11 a a arma e um S t C'
.'

.

t d
.

..' i d . .

an a atarma, cheilada pe- ,nenses entregar-se-ão a umo." ,e maIOr gIavu a e, sen- dos raros no BrasIl, pOIS 10 'Dr. Roberto Mundel La-
'

sério estudo de intercâmbio
O? .todos pensa�os no

ROS_,
confOl'm� apUl'Ol; a reporta- cerd;1, professor de Estatís- conH�rcial entre o Brasil eJHtal de TUQarao, p.al'a 011- gem í)el'ao em numero de 22 tica da referida Faculdade aquele país amigo E"tt 1.ã r· r ' '. . .

. ::; l( an-
e ola:n, �vados atraves os presos Julgados. ll1;cIal- e constitui?a dos seguintes do

Pl'Oble.m.
as que

SãO.
de in-

d� provl,�enclas to:na:l�s p:"- m,ente, o que por .SI so nos

l
alunp.s :'y WIlson Abl'ah�m, teresse mútuo dos dois paíla Emplesa proprletána aa �a uma idéia da Importan- .José Ne'wton Szpog_alllcz, ses",com o,trigo, a madeira.

lillhn, ('ia. desse _ julgamento, Rubens Silva, Mauro Brisk e outros mais.

A Tragedía de Chapecó
--------------------------------------------�

Acreditava eu que nada tinha de sadista, -no aig
.n if'icado que, por extensão, se dá hoje ao termo, de.'

gôzo com o sofrimento alheio.

Começo agora de mudar de opinião, porque mal{

o dia amanhece, eu, sem razão, quero logo ir para .m:.

Faculdade de Direito ouvir defesas de tese.,.

x

Nessas defesas de tese, os examinadores sao.,

por ofício, autênticos advogados do diabo.
Pelo direito canônico, nos processos de sauí.Ifi- ..

cação, os, canonizandos, mesmo depois de beatifica- .. ,

dos, têm a sua inclusão na lista dos santos impugna-..

da por êsses promotores públicos lá do reino escure

de Sumano, como diria Camões.
Se o ilustre Pro{ Aliomar .. Baleeiro . .porventura,

fôsse para o Vaticano, como advogado do diabo, nó" ,.

neste século, não teríamos mais santos ...
E se, por azar, ca ísse ·em suas gaH'R,S, algum

processo de pai de pobre, a reconvenção seria fataL,
E o Prof. Baleeiro, com a mais requintada fi-,

dalguia e a mais lama rtineana das cardaras, des···
ceda almas seráficas das pretensões da glória, para,
os castigos do fogo eterno".

x

Não faço concurso porque não dou a n inguerrs
p direito de tripudiar sôbre a .minha curtura.,.

x

Anunciam que vai ser criada, 'nas faculdades, "'"

cátedra de Direito Penitenciário. Desse riscado cuc.

entendõ um pedaço, que já cumpri 12 a110S de pena..
como diretor da Penitenciária catarinense. NáG'�

ignoro a que seja individualização da pena, a<:_:redi
to nas vantagens das classificações de Kraetschrner
e Sheldon, sustento que o direito de punir esteja na

defesa social, tenho na memória os diversos regíme!';;c
e modelos penitenciários, conheço pessoalmente o
ii ustre pen itenc iai-ista brasileiro, dr. José María de

Alkimin, não percebo, na prática, a diferença entres

reclusão e detenção e, com Guiau, sustento que nss ,

execução da pena devemos casar o máxime" de defe-
sa social com o mínimo de sofrimento individual.

Seria muito difícil fazer aqui uma síntese sm.,
tícamente .sintétiêa da minha sabença, a respeito;
Creio que além de .saber suficientemente para 0<'

gasto, sei, sem falsa modéstia, a metade do que se"

deve saber da matéria,
Disse-me um dos candidatos, ora em concUJ'so"._

que a gente quando se assenta naquela cadeira fa-,

tídica, fica de tal jeito obliterada, que se esquece
exatamente da metade do que sabe.

Ora, se eu, 'para princípio de conversa, sómente-,
sei a' metade do que devia saber, e, se, sentando-mo-,

I

naquela cadeira, esquecerei a metade, axiomática--
mente não sobra nada para a indústria extrativa;
dos examinadores ...

Explico, assim, a tout le monde, porque não com-

pareço, de viseira erguida, ao desafio de uma banca. ..
examinadora. (Na citação do tout. Ie monde, ahol�_
o et son pére, que habitualmente usava junto e ane-,

xo. O ilustrado Prof. Pereira, Lima, acredite quem..

quiser, não influiu nessa amputação citatória, corra,

a lição que deu na Faculdade),
x

Uma situação tôda especial poderia levar-me, al
gum dia, a um concurso, aqní mesmo, ou na Bahia.c,
no Rio Grande, em São, Paulo ou no Rio. Bastariam.;
tão apenas, duas condições:

la - que fôsse candidato único;
2a -, que da comissão examinadol'a, alémr"
dos dois professores exigidos por lei, fi-..:
zesscm parte' três membros da Coap ,ou d82,�
Cofap.

�

Garantido dessas garantias, a classifieação se-,

ria ceita, pois acredjto, que a minha 'ousadia, diante,
do espÍl'ito cristão dos dois lentes, de fato, merece-·
ria gráu 5. Pôste que nota l'e,provadora, ela, por h�
nestidade profissional dos caapianos ou cofapianos.. ,

seria de imediato elevada pelo 'menos no dôbro, iato»
é, para lO,

x·,

Tudo na vida'é repetição 'enfadonha, segun�o (Y'
Conselheiro Acâcio.

Na Faculdade de 'Direito, ôntem, pür exemplo,..
ouvi três aulas seguiâàs, dê 50 minutos eada u�a. '

sôbre abm:tamento ou ab'ôlto. Fiquei cheio! Até hã:,
'pouco tempo o que me enchia, 110 rádio, ·era justa.;-�
mente o mesmo assunto, sob' forma de novela: o di-,·
reito de Ilascet!

GUILHERME TAL

T.
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