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Plorianópolís, Terça-feira, 11 de Novembro de 1952

No Colégio, Calarinense . Mil vêses mais poderosa· do
que a bomba atômica ..

WAShINGTON, 11 (U. vés de óculos tão escuros

P.) - A reportagem de um que antes da detonação
jornal declarando, segundo "absolutamente ,nada se

um "testemunho visuei", via". "Através dêsses ócu

que ós Estados Unidos ex- los, como do nada, surgiu
perimentaram sua bomba de uma enorme bola alaranja,
hidrogênio, em "Eninwetok, da, que foi crescendo cada

não provocou nem· conf ir- vez mais" e tornando-se tão

mação nem desmentido da brilhante que afinal 'parecia
Comissão de_ Energia Atô� que' o observador "hão ti

mica, hoje, Disse um fun-· nha óculo algum. Três mi
cíonário que a política da nutos após teria sido ouvido
CEA consiste em nada dizer como um "tiro de canhão",
.das experiências no campo seguido' de urna 'série de tu- ._ _••� _..:" •

de provas do Pacífico "cn- mores abafados. .Afirrna a

quanto as operações estive, testemunha que a explosão ·SubleV8I'a-0-rem em progresso", As ex- "vaporizou' o atol, conver- 'V
pertências de outuno estão tendo-o em "gás e pó", mas d

..

d" ri'em curso em Sn inwetok. essa assertiva é posta em e ln léen8S
desde há algum tempo, in- dúvida. LA PAZ 10 (U. P.) _
forma de Washington a U. Calcula-se que a bomba Sublevaram-se quatro mil
P. de hidrogênio será mil vê- indígenas na província de

O relato da testemunha zes mais poderosa que. a Chaparé, os quais, com ar

visual, citado pelo jornal atômica, e que também. a mas de fogo e armas bran
"Examiner", de Los, Ange- Rússia está trabalhando

I cas, atacaram
_

as proprie
les, parece -conf'irmar 2 nela, se bem que, ao que Idades, incendiando-se e sa

"crescente convicção de que se acredita, atrasada, rela, quean do-as.
a Bomba, H _ presumível- tivamente aos Estados Uni- Acentuam as primeiras in
-mente a primeira do 'mundo dos.i Se houve explosão, não formações que não houve ví,
---' já foi detonada em En in- }lerá possível esconde-r o f'a- timas em consequência da
wetok. Há muito se sabe to aos russos. oportuna fuga dos patrões

humano. Houve que a' experiência de bom,

O-···
.........

·-d·
...-..,..".....

t··
.... "_-." para Cochabamba, de onde!'Oll'O, sob vibrante salva de do saber . _ v r-

I S E R entre e es astrônomos, fi- ba de hidrogênio estava rave esas re foi enviada' ao local uma::,a mas, ' xa. evma., o

'r. Arcebispo Metropol íta-. lósofos, matemáticos e na- sendo preparada para êste

p f'b
missão policial.

no. turalistas, físicos e quími- �u,tono: �,l';portagem do na arai a Ignora-se, até este 11:0-No quarto ,pavimento,...em cos, músicos, poétas e Iite- -:Exammcl'. e. da,�ena. d.e I J, PESSnA 11 (V" A.I mente o_s pOl'menor�s �la 111-

.egu ída, foi, inaugurado o ratos; sábios' e santos. 'leu t:edatol' cientifico e ci-. � -G" Iess
'

tr ,�. _terv.ençao dessa rmssao,fi \

'd- ,"t t
'_ lave oesastre OCCI .• eu

O "'"'Salão Prof. Orlando Bra- No Brasil, o Jesuita, des- t.a carta e uma es emu- .

d I d S t Rit alarma atinglu rapida-r

[1 ha visual" que não iden ti- na Cl ac e e an a ita
mente Coohabamba, ondesil", cabendo ao sr, Joaquim de, primórdios da nossa his-

, neste estado. Um caminhãoVidal Ramos, em homena-
Brasil, irmão do ilustre ho- tória, vem acompanhando o

I
fica.

'

carregado de agave, em ex-
três mil operários de fáhri-

<rem, aos serviços que pres-' , ,

f
-

'

cas pedem o cumprimento de
IS

- menageado, descerrar o veu nasClment.o, � orrnaçao e o O autor descreve uma luz cessiva velocidade abalroou
.

,

,tou ao Colégio, desde quan- b
.

1 d b d 1 t d uma sentença arbitral.que co na a p_,aca e l'on- esenvo Vlillel1, o a
. noss.a I brilhante

c um estampido um comboio de, animais quen'Ü conseguiu instalá-lo aqui,
ze. tel'l'[t e da nossa naclOnah- como de canhão. Admitindo se ditigia para a feira-li- Teme-se urna segunda su-

em 1906,
N I d'd 1 1 J 'I N" A h' t I

- blevação de indigenas ,.emesse esp en I o oca, l .• :O (e. 1 'oorega e nc le a a autenticidade dos fatos vre. Em eonsequência duasAs solenidades de sábado
d f t t

,. -

f'
- .

\' outras regiões,oU .. e ,u 'lJramen e sera ms- '_,"�C Domes, qu, e l,car,ao gra- relatados pela carta, pare- pessoas faleceram, ficandoforam assistidas por eIeva- '. d 1talado o Museu do Colégio, va, Os para semple com e- ce que algum dos observa- feridas sete outras ..{lu número de autoridades, _

"

.

d l'
. .'

_"......_,.,_,......_--....-.foi servido saboros? coqui, "f'as In e evelS nos_ anaIS dores se expôs a urna in- 'Ambos os veículo:> fica--dentre as quais se destaca- tel aos convidados, 0'1 história da 'nossa civili- vestigação p01' violação das ram grandemente destroça,vaJ_TI SDE:X�. Revm�., �./o�- Às 16,30 horas, finalmen- z8C;âo.
'

-normas de segurança. Se dos, Os prejuízos materiais1}ll1m
.

ommgues � _

lveI-
te, sob a velha e tradicional, Ao lado destes existe um fôr um c<lngressista, provà- ,são enormes _ seis animaisl'a, e�mente ArcebISpo Me,-, f�gueira, foi encerrado o sem número de batalhado- veImente nada resultará do foram mortos e gêneros alitrop�htano, que proce�e� a

,'programa
das festas, com i'es humildes, obscuros e incidente. Mas se fôr outra mentícios que eram tambémbençao �do novel pa�Ilhao, suculenta churraseada, que c!e�wnhecidos' memb_ros da pessôa, a investigaçãô pare conduzidos pelo comboio se,dr. Nereu Ramos, presIdente, transcorreu num ambiente mf,Srtla ()rdem que lutaram ce plausível. - perderam:-<la qâmara Federal, que veiu de alegria,'entusiasnio e cor- h�\nihro a hombro, já entre O autor da carta teria di- Os feddos foram condu,. -especialmente a esta Capi-I dI·alI·daele. '

'

, ,,�lvícoJ.,� Q bravios e1,"s bt'e- t
.

1
-

t "d t 't 11 , '

u

"\ co que VIU a exp osao a 1'a- ZI os para es a capI a .ta repl'-es,entar seu vene- Damos, a seguir, o bri- "l.Jj8S, Ja !las grandes me-
,3:'a'lido,genItol" deputado Pl'O- lhante discurso do revmo h'\)poles, em postos avanéa- � _.w-.�...." .,..,.,_T """"'.:r ..,.....,."'iiI">o�.J' ,WA. ..,_.._..." - ..,..,..:-.;.:-.••''''t,õgenes Vie!:a, Pl'�side.nte Pc. João Alfredo Rohr, dil'e� des, como porbbandei;as P f d U·
·� d d B ·1

-
da AssembleIa LegIslativa, tor do Colégio: (12 ('ultura c da civilização. ro essores\ a DlverSlua e o rasl vaorepresentantes do sr.

Gover'j ,Dpl>de' muito cedo os fi_I •

F 1:1 d Dnador do Estado e do Tri- A cerimônia a que proce- IllúS de Santo Inácio de Loy- fxamloar na aeu u8 e de ireifohunal -de .Justiça, de�embar- ! den�os �esta hora é um ato

1'1.1 r.orneçantm a intcl'esa;'-
gadores, d-epu�ados, l�&peto- t de :Justlça, qu.e .se presta ao 'ln pela terra' cata::rlmlD�, de Forfaleza:res, e�a�. sras., alem dos

! e�lm�nt� catarlllense

,c.e1.1 dleantauos por certo, pela .,.

-corpos dIscente e docEÇ-nte do I Vldal Ramos, benemerlto 'Í(�l1eza e pelas belezas sem Viajando a bordo de um sa em assuntos que dizemi Na capital cearense, a dra.�stabelecimento. i J fnnClador
do Ginásio Cata- :):'\1' destas paragens.' Bandeirante da Panai1' do! respeito aos Direitos Civis,Romy Mede'iros d�3Verá pro-Em segui-da à solene ben- l'inense, Por meio desta ho- Brasil, seguem, amanhã, pa-l da Mulher, tendo, nesse sen- l1undar confel'ência.s sobreção, o Revmo. Pe. João AI- menagem singela, a Cia. de Há 400 anos atraz, em, ra Fortaleza, os professores tido, elaborado um projeto o momentoso tema.fl'edo Rohl', diretor do Colé-I Jesus, deseja desincumbir- 1553 encontramos na pes-! Pedro Calmon, reitor da recentemente debatido nu-glo, proferiu o aplaudido I se do d,ever de gratidão, pa� sôa do P. Leonardo Nunes, Universidade do Brasil, Te- ma "mesa redonda" realiza- .w.·......·._...�.........__."..,..,..,..

discurso qu-e abaixo inseri- ra com um dos seus maiores o 10 Jesuita a visitar a ilha mist()cles Cavalcanti, dire- da no Clube Monte Libano.
mos. t autores e benfeitores em de Santa Catarina. Desde tOl' da Faculdade de Ciên- "

__.._,........... oRISQDACIDADE•••

Cqn,.vi���o. a usar da ..pa- terras catal����:n..!le,�� deixan- aquele data em diante os I das Econômicas, Amoldo Vai a IIDla I DeDiavFf, 6 sr. ?,r, Ner�u Ra-I ?'()-�he consi�ado';6 nome Jesuit�s per�õd�ica�:nte em! Medei:os da �o�seca: .

ca- " •

mos pronuncIOU eloquente llllstr�, numa plae'a comemo- excursoes mlSSlOnanas vol- tedratIco de Dll'eIto CIvIl da lav.lde Lo'.,'lm4>f.QVijH), no qual, depois :rativa em melIlpria a todas taro a tel'l'as desterren&;es, Faculdade Nacional de Di-' tide ágrad'eêú a cadnhosa e; as gel:á,çp.eS'�'futul'as . q�le a8l>im, em 1579, os PP� :'A-, reito, ê Li-rieu d'e Albuquer- ,Passag,eiro de um ,Ba!)
>CO�oveRte how-en.a,gem� pres- ; pas.s�;ãO:, pOi' esta acrópol.e g(�Etinho Ma;tos e Gustód�o I <ltt,e Melo� prÜ'!essol' de Df-' deira;nté da Pílnair do Bra

ta:<Ut ao..;'aell,Nell:g�;pal""CeJ. -rde,',clen'cHl, e de sa-be1'. P,;j'l'S; em 1685 os,PP. 111a- l'erto InternaelOnal-cta mes- sil (�iagerii 269) seguil'ú;
VIdaL-Ramos, enalteceu a I' ,A Ordem ,dos Jesuitas, do Siqueira _ ":e

- Francisco ma faculdade, os quais vão na próxima quinta-feira�
�ontl'ib�ão' dos padres" d� ,:"fundada por: ln�do de Lo�- MO:'?is; outros ainda aqní J'integrar as bancas exami- para a cidade de Lima, Pe
Com�anhla>"d-e . .Teslls,,_,,�a,,;dl� 2o,ta.,com a i fmalIdade precl- e�llllfn'am nos anos de' 1662 , nadoras de concursos para rú: o dej)utado Euvaldo Lo-

_lfusão �o. ensino primário e pua 'de trabalhar enÜ'e to- e �6G3 e em 1711.
, ,I provimento de ca,dei.l'as na d�, presi.�en:e da �onfedel'�secundarlO do Estado, ten- das as naÇões do universo Encarregada por fIm a: Faculdade de DIreIto do ç�o NacIOnal,da::; I�(�u�tl1�.d�, a respeito, fejt� re.ferê�- sem pistillÇão de credos e' Co_:upanhia, da parte de D.

j Ce�rá. O. �rof. Arnoldô Me- i al,s: ? qu�l al�_ preSIdIra a
- �� �e. s.audade fiQS l1wIvl- !:I€, 1'.a,ca;3" pat"&, o ,p.l'og'l'.e._qSO Joao V, a atender as neces- : deu'os VIaJa acompanhado i pl'!,xIma lel.llll�O do Conse

'[1,aveI8 Pe. Schullel' e Mon- da religião, da cultura, das sidadp.s espirituais dos imi- de sua esposa, d. Romy Me- ! lho Inter-amencano do Co-
�enhol:" Topp; � ciências, letras e, artes, ja- j (Continúa na sa pág.) "I deiros da' Fonseca, estudío- mércio e Produção.

,Inaugurado o
','

novo pavilhão. HBmeUageos ao Cei.
, Vidal Ramos e ao' Prof. Orlando Brasil.,

Discursos. Outras Dotas.
Conforme estava anuncia- Depois de relembrar que, mais tem-se afastado da li-

do realizou-se sábado últi-! como assinalou ilustrado nha -inquebrantaval, traça
zno, pelas 15,30 horas, o ato' pensador, "a História do da pelo seu santo fundador.
'Solene da inauguração de Brasil pode ser escrita atra-I Em todos os tempos e em

mais uma ala do Colégio Ca- vés da história da Compa- todas as terras tem contado
tarirrense, com 5 pavimerr- nhia de Jesus", teve pala-] nas suas fileiras homens e

tos na parte central e 3 nas vras de estímulo para com minentes nos diversos ramos

a 1i'a::uldade de Filosofia

,Jemais. Essa vistosa ala,
flue vem completar o con

janto arquitetônico do mo

-delar educandário, recebeu
c nome do venerando CeI.

•

._

que, no próximo' ano, come

"ará a funcionar no Colé
�"Ío, Em eloquente perora

(ião, recordou que os ho
-nen s que, mais ,'e assinalam

lU: vida cata rínense, através
Ias sucessivas gerações, e

r.os vários setores da ativi-

Os ex-governadores, Alf
M. Laudon e Ha rry Wo
clring deram a entender que
0" membros do Congr-esso
deviam pedir a Eisenhower
que desistisse de sua viagem
á Coréia, enviando em seu

lugar represelltan tes ele res

ponsabilidade.
C. L Moyer, presidente

republicano no Estado, dis
se que Eisenhower manterá
sua promessa e irá á zona

de guerra, já que ele feri
ria a moral dos soldados 11.-

lade humana, devem a sua

ormação àquele Colégio,
rara o qual pedia as. graças
, as bençãos mais escolhi
las do Criador.
Ao seu a-plaudido discur

so, seguiu-se o descerramen
to do véu que cobria, no pa
vimento térreo, a placa de
bronze com os dizeres : "Ala
Cel. Vidal Ramos". Descer-

Dep. Sanlo RalDls
Enconti'a-se entre nós,

desde sábado último, o sr.

-deputado Saulo Ramos, da

l'epresentaçio petebista n�
Câmara Federal, a quem a

presentamos boas-vindas,

- E saiba a sra, que
aqui mando eu. E man

do porque posso e por
que quero. Não pense

,que eu sou da maiOJ-ia!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 11 de Novembro de 1952 o ESTADO'

o ESTADO

,.81)1'00$
rio de Higiene Mental em Florianópolis. Psí qu íátrn do Hospital

CirllrKla-ntniea. Geral-Pano. Colônia. Santa'Ana.
&.l"I�4) completo ti eapecUllb.40 da. DOENÇAS Da SaMB(}·

Oonvulsoterapra pelo eletrochoque e .cardiasol. Insu linoterapis
.. "'lo, wm Illoderno. DJétodoJ d. dialtn6aticoa • tratam.nto. de Sakel. Malarioterapia. Psicoterapia.

.

IU?LPOSCOPlA - RISTI;RO - SALPINGOGRAFlA - ••TABO·, Con8.�ltório I'tfivisoriament; á: Rua General Bí tteneõu rt, SC>
.1...18.0 BASAL (esquina de Anita Gartbaldi ).

.

Ibdj<,tnapia por onda. cuttal-�I.t1'ocoaI'QI.ç,o aalol UJà'a

C"nan)tório: Ru. Trajano .in. Edif. Sã" J()rr. - t· andar

.
8a·le. 14 a 16.

Relidênr.ia: Jeua Brigadeiro Silva Pau. I/n. -- 'o anda•• (eU- Florianópolis - Edifício São Jorge,
cara do Bap;�nha ).. Atende, diàriamente da. 14 h•.•m diante

.. 112
.

_ 10. an dar - sala 1

DR. 1.\'1. S. CAVALCANTI
Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato,

Antônio Carlos 207 - sala 1903.

DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
.

�i E
DR. ANTÔNIO ma MUSSI

. �o.a"I�.iarIQ: R.ua Trajano.· a. 1. 1- àOdal" - .diflcl0 •• aoD-

" ..r."'.; D.I " .. 12 1I0ra. - Dr.....1.
.

Da. 1... '18 hor•• - Dra.•lIaú._
B..iclllleia A.....nI6. TrOJJlpow.Jd; ..

DR. A. �SANTAELA
'.)n!l&OO pII. raéõldad. N·."i.o ... l d•••diein. 'a U.l�.rat·

...... ao ·flt".n,.
"

. "Nteo (IO:r. COlIICllr&O da A•• l.attnrta li Pateopata. to DI.trtte

......."'.1

•:I-Iutemo d...Bo.pltal P,lquiitrteo • ,aaDlellllt. J.4Icf'rto 4a

. lI.;olul l'.edara1.
Ilt-int.rno da &lnta Ca.a da .1..rte6rdla ele alo •• laDalr..

eUOl'" .édica' - DClençaa N.no....

(À'luoltóriü! adi11eio Am4lUa Neto - Sala t.

&e.lclêDda: Ru. Bocatu�a. lU.

<'A"81tu; Da. 11 .. 18 llor... ·

T.l.fona: . .Àtn.alt6no: 1.aSS. &..ldIDel.: Us.,

DR. JOSÉ BAmA S. BITTENCOURT

M.DICO I. Clfalea Geral - .P:&DIAT.1A
a.a 11 d. Malo, II - 'Itajal

I�UaJtICULTURA - 'P.DlA�RlA - CLINICA GaJtAL

c.u.li6rt. • ltaldêncl. - Rua Bu)e!o "fua D. '1 (Lar.. 11 !

....lo) - J'lorlan6polia.
.••iri.: I li 12 'bora. -- Diàrl.DI.nta

OLlJO� - OUVIDOS - NA,a.'z • GAJtGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
EIPeelaUlta ••. II....U.I

•odtr..a Apal'llha,elll.
Lllllpa.da d. Fenda - ·a,trator - ....rtom.tro ete. h!o X. (u·

�ial d•. Cab.ça) - Retirada d. Corpo. htrall.o. do hImlo

,

:a.eeita para u.o drOcutol>

c.u.ltório - Vi.conde d_e Ouro Prate li.• - (Al� .a Caa...

.. Borbe.,,>, \ I
(

a.l4l..da - �.lip. Schmld&. !ln. - Tal. 1681.

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
CIRURGIA TIt.UIIATOLO&l6

Ortope4l.

Coualt6ri,o: 1010 Pinto. 18.

0.. 11 la 1'1 diàriamento•.

••no. 110. Sábado••
.... r Bocalu. li.. I'OD8 •• 'lU.

ALFREDO CREREMDR.
Carao Nadanal de 'oe� •••taIa

h-dir.tor do Bo.pital Col4n�' SaDtiA�••
..

. .-

Do8llçaa n."o... .. mental..

lmpotbcla Sexo.l.

•••'Ti�d.nk. a.••
. �',

, Con.ulta. dai 11 la li lIora..

rONÍI: •. '1118.
/'

!le•• : Jtu. S.nto. Sar.ln, ., - .amito. /

. DR. MÁRIO WENDHAUSEN
CU-.lea �édlea •• daI_ • moeu

.
c..�.li6rlo - Rua Joio Pillto, ie - Te). .. fa.
ce...ltu! D••• 1. e )lor... , .'

...I4Iiael.: :Ru•••;...... Jtnlor, 41. T.t. lia.

.

DR. ADIANDO'VALERIO DE.ASSIS
M:8DICO'

,. .

"

o. ••''''CM d. Clirdcà lDtantll d. Áaall'l..éI,. ..-.leI", ·ti· ...
pltal �e.C.rl....

'.. .

".': .

.

",
.

-

CLINICA .*DIC.� Da éJUANQAS • ADULTO.
.'. - AJertl.-
.' Couialtódo: Rua !,!u�a••achadO, 'I - Colllultaa ... 1... li

••••'15 la 1'1 lI.�rai. '.:.
.

CealdiBefa: Rua I[arecbal �uilhnm.. • - .J'o�.. ,.1.

I Lavando com Sabão

"�rgem Especia lidacle
dá Cia. WETZEL INDDSTRIAL-Joinville. (marca registrada)

. economiza-se tempo_ e dinbeiro

pR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

..

ADMINISTRAÇAO

ESPECIALISTA

. MOLÉSTIAS NERVOSÃS E 'MENTAIS. CLINICA GERAL

Do- Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulatô-

Horário.: Das 1J1 ·�s 17,3'0 horas

Residência: Rua Boeaiuva, 139 .

na, 'I. ·,LQBA"TO •. F1LUO
Di,enc,;.. do a"14reI1.o rnDiratórlo

T_ U B E R C U L O S I:

RJ\.UIOGRAFIA Il RADIOSCOPIA. DOS PUL.o.iI
Ci.rurll"la dft Tora:l-

forlu.de p.la F'aculdade .Nacional de Medicina. Tillolort'\a •

:riaioeil'uI'gião do Hospital NerlU :aamo•
ClIno de ul'.cializac.áo pela S N. T. B.'I.-inte.,rno ••1:-a..t&\.&.. · t•

Ci�urlria dI> PTO!, Viro ·Pinheiro Gulmari•• (Rio).
'CoDault6rio: Rua Felipe Schmid, n, U .

Uiàriamente, da. 16 à. 18 >Jor••.

Res.: Rua São .Torge n. 30.

.DR. ALVARO DE CARVALHO
Doenç.. de Criança.

Clinlca exdullvameD_te de ertaaça.
leua S.ldanha Mariuho, 111. -. T.lefon. (I.) '7M.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica Midica ...:. Doençaa de criança.

(Trat,mentQ de Bronquite. em adulto. e criança.).
Con.nlt6r�o: Vitor Meireles, 18 - }O andar.

Burário: Da. 10,30 'às 11.30 e da. 2.3(, ãs l,lIO hora •.

Keatdência: Annida Rio Branco, 1.112 _. Fone 1.1140.

&.4.e(lo e Ofteina., à rua ConeelbelJ'O »..ba

T.L 1822 - Cs, Poatal, U9.

Drretor ; RUBENS A. RAMOS.

G.rent.: DOMINGOS F. Da AQUlNU.

aeprelentantea:
&.pre.entaçõ.. A. S. lAr•. Ltda.

&11. Senador Dantas, ,o - JO .ndar.

T.l.: iZ-1I924 z: Rio d. Jan.iro .

Repl"ejor Ltda.

&aa Felipe de Oliveira. n. !iI .- 11° .D�.

Tet.1 b·9871 - São Paulo.
'

.

ASSINATUitAI!
Na C.,ital

••• • •.... , . . . . . . . . . .. Cri 17',"

, ......tr•.............. Cri ......
No lDterlor.

4.. ,......... CFS. 2,Q.'�
.....tr. . , . . . .. CI"$ n ..

Antllcio. mediante. contr'to:-
., O" ol:irinBi•• 'meaIDO não publiea<t"•.

·

Dto. :,--� ".

•••olvido•.

A direcao nlo te reapol'.abilisa palo. _.....-

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

DR. NEWTON D'AVILA
Clrareia ..era) - Doenças d� Senh�rall - Proet�loa1•

Eletricidade A-lédka
Conaultórlo: Rua 'vitor Meireles n. i8 - Teleton. 1.607.

Coa.alt.. : As 11,30 horas 'e à tarde daa 111 boraa em diant�.
R"'8i�êD�I.: Rua YidaJ lt�mo8. - 'Tel�fon\e 1.422.
,.

,

=;=.=::::r.
,...

e:-t::::=tC: - r:tt:=:=::Y-_�..........�.....-..---: _......

'\. ' .

ADVOCACIA' .
,

.

ROBERTO W S HMIDT
. HEITOR STEINER

SOLICITADORES

Advogaéia Comercial, Civil e Trabalhista

ESCR1TÓRÍO:
, Felipe Schmidt '_ 42-A 10 andar sala 1.

.mltido. DO. arti ..oa ."mado.
.---------------

ADVOGADOS
DR .. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo Triba-....

nal Federal e Tribunal Federal de Recursos.
-

ESCRITóRIOS
rua Tujalu.... ·

Avenid*,-,

DR. CLARNO G. GALLETTJ
- ADVOGADO-

loa Vitor Mel,.",II8&. 611. -_ Fone 1.468. - "Jorla.�l}a. ;

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

Advocacia e Cootab·ilídad{t
DR. ESTEVAM FREGAPANI

- .Advogado - .

ACACIO GARIBALDI S. THIAGO
- ContabilIsta -

Edifício "IPASE" - 60 andar.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- AIJVOGADO'- !

Caln Poatal 158 ...:. ltaJlI.i 1:.. Santa Catari...

0Ildu1ações, permanentes, manicuri, pedicuri, li_m-..�
peza de pele e tintura para cabelo.

. TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERF�
ÇOADA EM SÃO PAULO..

.

Mme. AUGUSTA - Rua Fernando Machado, 28�� .

VOLTA
cà SANTOS

.

..

�rmaClas

de Plantão·Navio-motor "Carl Hoe�cte" I

,," RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
-Viagéns �ntre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas inte.mnediãrías em Itajai e Santos, sendo neste último apenas

7/Novembro 12/Novembro 13/Novemoro
:;17/Novembro 19/Navembro 24/Novembro 25jNovembro
SO/Noveni.bro 2jDezembro 'UDezembro 8/Dezembro
la/Deze�bro 14/Dezembro 19/Dezembro 20/Dezemb'l'o

.

O h_9rãtio -de Florian6�ólis t\erã às 24 hóras dali datas indicada&.·
Pará mais informações. dirijam·se à

E�R8SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO JIOEPCKB
Rua D.eodoro - Caixa Postal D. 92 - Telefone: 1.212.

para o mov�mento de passa&,eiros .

PRóXIMAS SAlDAS:

I
de ITAJAJ

IDA
de Ji'POUS do RIO

l\i1l;S DE NOVEMBRO'

10 Sábado - Fa:rmáQlftl;.
Esperança - Ru� COllse-.
lheiro Mafra.

.

2 Domingo - Fannác.is",

Esperança. - Rua Conse
lheiro Mafra.

8 Sábado - 'Farmácia d...
Fé - Rua Felipe Scbmidt..:
9 Domingo - Farmá(}ia.; �

da Fé ...,.... Rua Felipe Sch....

mídt.
15 Sábado - Farmáei:a.o

Moderna - Rua João Pm
to.

16 Domingo '- Farmácia,
Moderna - Rua João Pin�.
to.
22 -Sábado - Farmácia

Santo Antônlo - Rua Joãe
Pinto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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&- .

-

-POR INCRIVEL -QUE PAREÇA OS PREÇOS ABAIXO SÃO ATUAIS -_SÃO-DE AGORA MESl\IO

I.'$a
-

. .

TAO BARATOS :MAIS PAREÇAM SER DE 10 ANOS ATRAZ OU

1...a
� - PREÇOS DA· MODELAR

.

Artigos PARA SENHORAS' Al·tigos de CAMA E MESA, I L inl lO paraternos de 43,00 até 195,00 o metro

-::-m maravilhoso sortimento de vestidos e tail- I Guarnições de chá, boas ii' ,.. . 31,00 "I'ernos de tropical.
Ieurs de ve ·ão. I G 'j'. '.

I ::.. 20
.

rt1l1r( anapos avu sos cuzra . . . . . . . . . • . . . . . ,00 .

,-;"tidoil desde ' ,'., .. , '... 48,00 I Maté'1'i.â':plástica para- toalhas metro ,. 33,00 :
(até c-s 2.000,00) I F'ínisaimas guarnições estampadas - IT:'.illeurs de seda . , , , '.' 390,00 "Idantrem" em belos desenhos. a ,.,.,.. 98,00-'
(até Cr$ 2.000,00) I Panos de mesa de veludo a ,,: , . , .. , , " 212,00 Um belíssimo sortimento de mais de 3.000 ca-

.B�usas de SUEDINI a '., ' , _ 33,00; Colchas Nubla a .,.", ,.', '.... 188,00 i rnisinhas esporte desde 20,00 a -., ..

ts�usas de cambraia bordada ",.,.... '�9 00
•

Colchas Se\·'111 17� C mis f radinhas a
.

iJ .

, i'_"" - < o
, 1 a a .','.' '.............. <l,OO a I as u •

. "."
.

::"lusas de seda a '.............. 48,00 ! Colchas brancas de solteiro a .,........... 50,00 Camisinhas de brim a .

29,00 Finíssimos .io�os de cretone, bordados casal, i Tern!�lhos .

de brim a , .

49,00 bem granues a _ . . . . . . . . . . . . . . . 1<15,00 . CalçO€s de banho a : .. �
.

55,.00 Fines Edredons de seda duplos a 595,00
I

Capinhas colegiais a', , .. , .. , ...•...

erc. ETC. i Mais de 5QO terninhos de Tropical
16,00 Artigos PARA HOMENS

� IBl'im e Casimir�!!!30,00 Pijamas bens a , ".,." ,...... 100,00

I
'

. ArtIg�s DE BANHO .

390,00 Cuecas a .' ', , .•.. , . , .. , , . . . . 17,00 Toalhas de rosto -a , .. , ,. .•••••••••

Camisas bem boas a "......... 45,�0 Toalhas 'de banho a' '
. .' .

Ternos meia lã bem confeccionados a 225,00 : Roupões de banho a r ••••••••••••• : ••••
Calças de tropical a ,' .. , , , _ , , .. .'. 118,00 M.L\J.I.LOTS - o maior, o mais lindo dos sor-

Calças de casimira a _
_ . _

' _ ... _ . ' . . 118,00 timentos járnais recebido!!!
25,00 Camisas esporte em .Iersei, seda ou alg-odão. Maillots de lã a ... ',' .•........

-

..........•.

20,00 I Conj�1l1tos Saragossi, Maillots de elastex desde ............•...

210,00
I Calções ele banho a .... _ .. , ..... , ..

� . , . . . . 60,00 Maillots para crianças pura lã desd-e .•....
68,00 Capas enl tôdas as qualidades. Calças de praia a .. .-. - � ..

20,00 Capas de. gabardine e chantung a ..... '-' . . 455';00 ETC. ETC.

EMBÕRA DE

._\lmisolas esJampadas a .,' .. " '" ..

_,:Hmisolas bordadas a .. , .. , _ '.'

�a-ias bon ita s des-de , , _ , .

(até o-s 600,00)
-30utiens desde , _ .. , , ,. , . , .. _

--Meias Nylon a _ , .. _ , , . , .

":::APAS nos mais Iindos modelos desde ,

_ E'tC. ETC.
Artigos PARA MENI�AS

.. .4.. MODELAR possue o mais completo sorti
mento de artigos infantis 1 ! !

.

(<,'stidinhos de algodão desde , . , .

'L'n.das blueinhas desde .. _ .

;��lpas para chuva a ../ , ..........•..

Aventais lindíssimos a ........•. ,., .

:Pcdsin has a . . . . • . . .. . .

nssrn ·VERÃO DE

SEJA, DE .

ETC. ETC.

Artigos PARA l\'IENINOS

75,00
30,06
23,00-
54,00
50,-00
121,00

'lÔ,oo
2:1,00
235.00

1,u,oo
385,00-
118,00
100,00

.' ?::'::�':!' Para N O I V A S
l\

.

maís seleta e magnifica variedade de artigos em Lingerie - Cama e Mesa

,ATENÇÃO: '. Tambéfn a casa de mobiliários A MODELAR (Trajano 33) acabou de receber os últimos tipos em mobiliários
de

.

quarto, salas de jantar e visita, copas, hools. TAPETES ...,.... CONGOLEUMS - PASSADEIRAS _;_ Tecidos para estoía-.
mentes e costuras, COLCHÕES DE MOLA DIVINO.

'.

e Enxovais Completos!

SecçãO Jurídica

Prorrogação da ·vigência
da lei do in.quilinato .'

Direçâo do r», ADÃO BERNARDES·

O. Presidente da República acaba de sancionar a

�iei que prorroga, até 31 de _dezembro de 1954, o-prazo da
''.lj.gência dã Lei n. 1.3001 de 26 de dezembro de 1,950( Lei
.0 Inquilinato).

Nenhum ato ,que mais de perto diga com os interes
ses de uma classe numerosíssima, presa a laços de rela-
fito ex-locato.: -

,

Corno J'á"é do conhecímento 'de tod s e I' tor grangeou, na sociedade 10-1', - o, ssa ei ornou
I

'

1 d
.

Ietra morta inúmeros dispositivos do Cód, Civ., eonsa-
cai, de vasto crrcu o e

aml-\
.

. rados., às' Iocações . residenciais, com o propósito de re-
zades.

.oSOtV'el' múltiplos' problemas relacionados com a crise de Domingo últímo, o aniver- J
:2:aoitaçfio."· ,.. 'sariante foi alvo' de hômena- r'

"

Houve tempo em que "os proprietârios, por meio de
I gens dos amigos e colegas,' I

1:,J;lúncios atraentes, ofereciam tôdas as vantagens aos que lhe testemunharam re

inquilinos, inclusive locação a qualquer prazo e a pre- gosij? pela passagem, do seu
.

",

;;0 qu�si à escôlha do .pretendente" (GO'DINHO). natalício, ensejo que se lhe "',,_

Depois ... ,0, mundo entrou em conturbações. ofereceu para <reeeber de- I·

'Com a primeira grande guerra, surgiram problemas
eeonêmicos de suma gravidade.

"

redime dessa injustiça, pela tonalidade salvadora com

I
Govêrno, repercutiu agrad.à�elmente nos cí:(!Ulos. jurídi-Nelell, 'estev.e p·resente o nosso paIS. que ela :vem sendo anunciada.,

.

cos e forenSes daquela ullldade da Federaçao, pOIS reve·

.Como {}ecorrência de uma organizaçãO: social falha Conquanto haja resolvido o problema pelo lado S04 la o em..�enho em qQ.e se encontram os dirigentes do pro·
� de uma organi,za.ç.ão econômica feita de imprevidências, eial, as sucessivas Leis do Inquilinato não tiveram a vir- gressista Estado, .no sentido do aprimoramento intelec·

� cris� entre nós redundou ,em avilt�nte desvaloriiação: tude de o solucional' pelo lado econômico: a úise de ha:- tual de duas classes que pugnam pela defesa. e aplieação
ua moeda;

I bitação continúà, agravada, agora, com a falta de estí- da lei.
Essa desvalorização. tem s�do constante. I mulo pára construção de casas residenciais destinadas a Aliás, a medida ora adQtada pelo Govêrno Parana·
A ela deve-se- o aumento, sempre crescente, do pre-

;

aluguél. .
" ense;' encontra precedente etn nqsso Estado-, verificado

1;0 das utilidades.
'

I E' decepCÍQnante Vel'.se congelado o .preço do alu- ao tempo do Govêrno do Dr. Nerêu Ramos, quando foram
Entre as utilidades, incluem-se os aluguéis de casa. 'guél e ao mesmo tempo lib;rado o poder de taxação de· tomadas assinaturas oficiais dessa mesma "REVISTA
Inegàvelme:nte, para os que vivem de vencimentos e impostos pelo Fisco Municipal.

. FORENSE", para distrib.uíção gratújta a{)s Ju�zes de
salários fixos, é essa a utilidade que maior peso faz no . O legislador procur.ou conter a revolta .do �enhodo,· �Dir�tp. ;" ,

' ,"
.,

D:rça�=nto �doméstico. ! impondo ao inquilino a obrigação de pagar, em presta- A med'ida foi suspel'ls�' pQsteriormente, por motivos
"Nao fosse o, congelamento da despe�a com os alu- ções, a importância correspondente ao aumento dos im- que �:ão 'vêm ao caso, mas 'seti�; êste,' momento op'ortun() •

�uel�, de difícil previsão seria o ponto a· que chegaria o postos (a rt, 80, § 10). , para a &uà restauràçã.�, QUa:!1J1o o vizinho Govêrno '1 do

€::J.CarecimeIitp 'da vida entre nÓS. I Solução antil;ática, incentivadora de taxações' astro- Paraná a instítui, com reais benefícios para a boa apli-.
'. Para impôr essa medida salvadOl'a, viu-se o legisla-' nômÍcas, como já se vem observa'n'do pelos últimos lán-, cação da" Jnstiçll'·

'

�?r lla contingência de esquecer os dispositivos do Cód. : çamentos que vêm viRdo à publicidade.
.'

Si a Megistl'atura d,o Paraná, regiamente paga, co
C1V., que regulam a locação de prédios, substituindo-os I Voltaremos a abordar outros aspectos da Lei do In- mo sabemos, é merecedora de tal liberalidade, o que di-

�or outros, de natureza transitória, mas que perduram quilinato.
"

zer da nossa, cujos venc1inelltos apenas bastain para a�

resde 1921 (com um período de oito anos de liberação), MEDIDA QUE MERECERIA' APLAUSOS tender as necessidades mais prementes da vida?
..;lata essa em que se fizeram sentir os primeiros sinto- A Magistratura e o Ministério Público do vizinho COLABORAÇÃO QUE SE FAZ NECESSARIA
:l:1a8 alarmantes. Estado do Paraná, acabam de ser contemplados com Ainda não recebemos nenhum trabalho do interior.

E', não resta dúvida, no fundo, uma legislação m'E)- uma assinatura da "REVISTA FORENSE", dádiva do
.

Juizes e Promotores, prezados. colegas, qQ-eir.am ·co�

�o.�ju_�ta�_de _vez qll_e origina situação désigual para os Govêl'l1o EsíadJ.wL laborar cono"co' nesta tentativa sadia de apdmoramente
"l!rDpt';etúrios de pr.édios residen'ciais, mas o sentimento a Tal gesto, digno de imitação pelo nosso. preclaro . ,Ie nnss.'" at:v:tl;:�es forenses.

�- -;--

LVIAJAN'l'E. FALECIMENTO,
Jorn, Menezes Filho IEncontra-se nesta Capi- -No Hospital de Caridade.

monstracões de estima e res- tal, desde sábado, chegado faleceu, ô�tem, a. exma. sra.
it

>

via aérea de São Paulo, o d. Oswaldina Climaco Sen-
pelO.

.

.

O ESTADO,' embora tár- nosso. prezado .colega-de-1m- na, tendo o sepultamento se

diamante felicita-o com prensa Jornalista Menezes realizado às 17 horas na
, ,

. Filho, que veio' a F'lorianó- Cemitério do Itacorobi.
prazer.

polis em visita a amigos e _� ...

parentes:
O Estado cumprimenta-o.

ANIVERSARIOS .
Dr. Clovis Deruiz Beduín
Decorreu, domingo últi

mo, o' aniversário natalício
do dr. Clovis Deruiz Beduin,
engenheiro agrônomo, atual
mente servindo no Serviço - -----------
de Defesa Vegetal, nesta Ca
pital.

b8m••'0 ESTADO"

'�'" PAIEIIONE ,900.Cidadão benquisto, cava-
•

Iheíro, pelas suas qualida
des de coração e de espírito,

DELICIoSo! '

I
SUPERNUTRITIVO!

INCOMPARA:\"EL!, .

-

o
Bisêoitos-,-"Cll8Jl1pagne;��'V�i�Í!�cf.�_,_'(�nÍ�re,tti"·;_"

1. p�tfts' Foúr-Gallará-íf
PRIMOR ABSOLUTO EM QUALIDADE!

PANETTONE 900' LTDA. - Rua Sacramento
Blake, 41/55 - Silo Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
' .

!:orianópo}is, 'I'erça-feíra, 11 de Novembro de 1952
------------------�--------------------------------�----------'

() .-rrAOO4

Ca "'_-'e60 O A-tI ó t'i C O
O CLUBE ATLÉTICO CATARINENSE SAGROUSE CAl\IPEÃO ESTADUAL DE ATLETISMO -MASCULINO. O OLIMPICO
DE BLUMENAU LEVANTOU_ O ESTADUALDJMoçAS.PELADIFERENÇA DE DOIS PONTOS O TROFÉUBLUMENAU,

FOI CONQUISTADO PELO OLIMPICO DE EMPOLGANTE DUELO cêM O CLUBE A1'LÉTICO CATARINENSE .

............................................................ ����.,�.�����••i ....

"O' ]�stado
·Ve'eia�ores '.' de

. �uatro fstados em .. Aguas Catar'inenses
Cariocas, Paulistas, Gaú- se "sharpie", os

trOféUS1
Dia 15 - Raia do ce. Do programa, "cuidadosa-

Ch06 e Catarinenses, dispu- "ANITA", SANTA
-,

CAT A- nião fIe vela os melhores !

;-,
As provas serão realiza- queiros Praia Clube, na mente elaborado, daremus

farão no" próximos' di:is 14, RINA", "JURERÉMIRIM" moneiros do país, alguns das nos seguintes Iocais : Baía Sul; notícias em nossas próximas
1.) e 16, em barcos da elas- e "AMIZADE".. _ até com brilhantes iáto'3 Dia 14 - Raia do Velei- Dia 16 - 'Raia do Iate edições.

Participarão dessa reu- em regatas internacionais. I ros da Ilha, na Baía Sul; Clube, na Baía Norte .

.,._·.,....•...w...w.-.·.........�.-.-�J'4./"\a-.·.....-_..·..............,._..._....,.J"..........,._• .,._,._,_....-" •.,....�......-.-.......................w........"..,..-.....,._..........._.._-.·..._w.w_-......•.....-_-....·_·_·."........
-
.....,.....--._._.��

Ainda não é conhecido o Campeão da' 2a. Divisão CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOL

.;

Não deu a conhecer a pe- Empatou o Colegial com o Treze de 'M�io: 2 P'" tos' perdidos; 20 lugar
:núltima roda-da o quadro - :lreze de .vIaio, 6; ?:.J lu-

-campeão da Segunda Divi- x-2 - Arrazado o .Amêrica pelo Il�is'- Postal 1:"<),)' :_ Hercílio Luz, i); 40
:si'ío de 1952.

.

11g;1r - Postal 'I'elegrúf ico,
Enfrentando a equipe vi- e Hercílio Luz superados pelo Bangú e Fla- ;:J; 50 lugar -- Iris, 14; :'>0

-ce-Iíder do Treze de �\1aiot o lugar - .Flamengo e Bun-
'''onze'' do Colegial sómenre mengo g'ct 18 e 70 lugar - Amé ri-
-:poude manter a lideránçn, 'a, 21.

'"

após movimentada e SeU3;')- lc escore de 8 x 1,. víngan- rie�:Cílio Luz' diante d.i F.a- Jogos restantes CLASSIFICACÃO DO 10 TURNO
-e ional luta que' terminou �(10-Se .asstm da golead: ,'v- mengo por 5 x 2. "

.

Sábado -América -c F!«-
�..

d
.

t
'

T
.

d 1 t ''''0 do 10 lugar, - Ava í e
:sem vence 01', IS o e, com f'rida no peimeiro turno, Com essas derrotas, Hcr- mergo e 'I'reze de Ma:0 x ermma o o o. UI_.,

um empate, de dois temos. Os jogos de sábado cíj:o Luz e Postal TeL�grá- B;,eg�. Campeonato da Divisão de

Sem ser a melhor partida [áb-ado á tade foram ("te- f'rco perderam as poss'l)�\i- Domingo - Iris x lJercf- Profissionais, damos a se-

-do certame amador ista. o �ü;tclos dois prélios, te.uio

I
dades de conquistar o vice- ii,) Luz e Colegial x Po,;tal' .

.

jogo disputado na manhã de sdc derrotados os favorrtes, �2mpeonato. _.
.

.

_I 'I'elegráfíco.
.'

I'
guir a cla�sificação rios

domingo agradou em eheio o Postal T:legráfico,. f'reú- Classif'ieaçãç
. �ia 15 ou !� � Treze de ���co�l"entes porpontos per.-.ao numeroso . . público. que te ao Bangu por 2 x 1 e o 1,0 lugar _; Çoleglal,. 5 Mino x Hercilio Luz. didos :

. _ ,

-e ompareceu ao estádio da
.Práia d€ Fôra.

.

.. Não foram poucas a"J jo
gadas .. de vulto .

.

Foi a peleja da tér.n'::" a

purada dos coleg ialin os. con

t.ra a fibra do. 'pelotão gre-
n â. A vitória -custou à ehe- Vencido o Guarani na-última rodada do turno'Hou';·e lanêes 'bruscos, re- '{ar, mas veio. Muito lutou. .

sujtando sair��.:: .contundi- ) Paula Ramos para conse- põr 2 X O _'Vitoriosos ·.os aspirantes bubri�
idos Helio; Ildefonso e Subi· 'ruFIa neste certàme·· pr,o- 110S
�10.

'. '.
,_ . qss.iop.alista ,de 52 que an-. Damm: hoje u· j,u;c g-rama da sensacional regatli de..

C�; J���tfntos '_, .' t'e�ontem teve"encerra,do seu' Um
.
espetllCülo as �d,.II'· PAULA. RAMOS ___:. .rai- I hadó prõximp em (.�. lil,:ta �do Campeonato Catarlil�h"'E!'-

� ii! �iíiJlaoéira fas;� 'Q: l:lf,t-ul.: primeiro turno. intervenções. A zaga, sem me I; Itamar e Jaim,,, 11;' de Remo de Ü\52,' pi" lr0ddo pela Federação Aquilti!·!t!. r

ta<Íe'::{'i;)t trê 1 a 1,. ..sentb-au- O ,trícolor praíano duran- Kateipis, não oferecel1 müi- Astrogildo, Valério, Val�l'io de Santa Catarina:
tores dos tentos Dosny, lla- te todó o transcurso'd9pré- :.ta.- segurança,' m,as" n;;\ mar.- e Jij.cv· Wilson Luiz l\Ioa- .10 rf1co - A's 8,30 horas - Homenag-em ao exm(õ·.

1"a O Co1egial. .' .
,
.. " fio "cavou" o triunfo qui cação andou certí�si.m&. O cir, Da�ga e "v'almii·: . si,.

; Gõ\\t�'l'fiad�i: ·.do. Estatlo· ---:-.: T��-;':G_oyêt))q;·tt9-,;E,s,!a.-
rN{) período., ç,<?q,'pl<!nie:l}� tinàlrilénte vt;!io, premiat trio-médio continúa fendo. "<;mARANI _ LeIo,

. Aní- do' -- Medalhas de ouro, prata e bronze - 'Classe A-

tf+r,. }l.�wn falha :4�; ,�e.fffla ,';eU8' esforços, dartdo
.

vida' em Valério seu valor mai:'1 b:tl' e Papico; Zézinhü, Or-' bel'tn -� C:alliM<m:..to - out-riggers a 4 rem{)s com pa.-.

tJiizi8tà}SabinQ...cYei;e�pàtó)':1 ,{ova á "torcida" que redtÍ- p6sitivo. No. ataq� gQsta- lal1do e Chel"ubini; Vito,·, hão·- 2.(J(JO metros.
.

.

'

. .

com .uql ;!�(i:rQ" ;flPtentjSg�in(j) '�idi:�iwa' iCOrtlparece,uaw:eS': mos mais de Lut:{:'·
.

OS11i Danil', Jaime·, e Lan:' .. : ',� l5alis;;l. 1, ---: C. N. ,Atlân:ticC? T LOlll'i-vill, S���oeder-.. ,

.

_ n1a8·Jnsiªnte.� ,depois ;; .:.ex:� ;tálli'Q; d�· rlla,i�ocaiova'- .
'ó� re�tahtes e� �lano rê- roo � ..

'

patrão; Manfl·edo B'aêéhrold; veg.ffi;.
_ H;ei.t�r, ;:úlijÍi�l').' sn-

tremitiféi'io ,conSeguiti'iilla� " o. ,Q}\lbe Atlético �Guara guIar. >:'"
;

_ ,ta-voga; Lourival, Czernay; sota-proa e· Simão Stuepp"
lar a contágéril com'um g(iàr 'lÍ não foi o esquadrão dp ,-

-

Téntos e quadro" Juiz e preliminar -

iprôa..
.

'. ,-'

doe b�la feitu!,a" ''1empl'e. No primeir'" período) não ' Dirigiu a partida o sr. Balis_a 2 J- C. N. América - Heinz Guenther'Woes.-
Os melhores 'Paree-eu-n08 apático, seUi 'lou\'e >.altei'ação ao 111nl'Ca- �Ianoer--dã"-p.aixão�P1Jl'irfhQ: telrofí,-pat.r,�t-Edga:".�Il!Hl-Be-ek,- vQg.a;_ ,Waldem::r Ànzm- .

Na'equipe g'rená, destr.c3- vida, o.:"BUgre", .desfalcado dor. Na face final, com os Sua energia fOI um dos seek, Bota-proa; Antõmo "Pedro ASSIm, sota-proa e Ad-
moS Viláin, Natalino; Hél:o, 'éomo estava, de seus dois oa-ulaínos 'na ofensiv<l, fo- fatores do bom andaméto ga-r Germel', pl"ôa. "

Dosny e' Ildefonso! como (i;;j ;maipres �st-ejos: Eras�o e t"am marcados dois lindo;; iisciplinar da porfia.' Boa I Balisa 3 - C. N. Riaéhuelo ...;_ Ernani Assis, lla
melhores.. [saJas. Não obstante,.foram telltos por intermédi,) (fe atuação.

.

_ trão; Nilson .Pirath, voga; O-smar Jesuíno, !lota-voga.;;
.

No' Colegial todos. atua- !)s craques acima muÜ;o bem' Moacir e Wilson. 2 a O a A preliminar foi venc.ida Wil:mar de Sousa Lopes� sbta-prôa �. Osni Hermógenes
rOam hem, exceção do arquei� �ub�tituidos por Aníbal

.

e contagem favorável a0 qu�- fac'ilmente pelo "onze" hu-I da Silva, prôa.
.

.
.' ,

.

r'o que não' revelou l1wita .Lel0, justam:ente os que dl:O orie.nt:;tdo por Armando I gTino pelo escore de 7 x l.!. Balig� 4 .- C. N. !.raJiciséo Martin,eHi - Acio:i .Vi--:-,
·firmesa. mais se empeylharam no ,Martins (Mandieo). ,

.,

.

Aliás essa a primeira vi_jclra, patrao; Walmor ':llela,-yoga; J"O{le Azeve?o Vleu·a!'Os q1,1lldros qua,dro, dirigido. pelo coach
.

h.As duas equi'pes obedeee� tória: dó. G�arallí no certa-! s�ta-vQga: E�lon Perelra� dos Sa�tos,. sota-proa _

e Jos.e

Colegial � Collaco, Adl- "l'ewton Garcês. .

.

ram as formações ahai::w: me dos aSpIrantes. .
C. Tolentmo de Sou8a� proa., :'.

t�n 'e Baiãó; Egídi�, Cllea O ataque'esteve irreco- IIIM��)'_'("",(��()·__()� I Balisa .5 - c. R. Aldo Luz - Moacir Iguatemy da:,
t' Aníbal;' ZÓ; B;rlíta, Sim- nhecível, apenas· saindo-se

. '.
," Silveira, patrão; João Artur Vasconcelos, voga; Fran.-

" tiago, _Sabino e Nado: bem·o extrema Vitor qu<'! Com'u n' -I'C'a:ç'
.

'alflttlO" ICsia��l?BSecr·hbme·ri,dtp'r·o:oat.a-�voga; EdS�H Westp�al, sota:.prô� e

Treze de Maio - Vilaill, na distribuição esteve mag- \l

Plínio e �atalino; AlnHtH'i, nífico.
.

.
.

.

Balisa S ___:_ Soc_ Esp. e- Ree. Ipiranga - Ivo Willer-

Dosny e Ildefonso;' H�l;:>, Não gostamos da peleja. O dr. Wilmar Dias,. advogadQ,I. comunica aos deig, patrão; Heinz Stejmann, voga; Hans Fuhrmann.
Edtgar, Guedes; Cabelo e B�- Disciplinarm'ente, esteve seus clientes que, de 3 de 'novembr.-Ô;. p; vindu,til"o,. sota-vo,ga; Gerd Hoenning, sota-prôa. ,

:dnho. bem, o que representa· um reabrirá o seu escritório de advocacia; Edifício 2_o páreo - A's 8,50 horas - Homenagem ao exnlQ.

O juiz detl:\lhe importante, Técni- Montepio, sala 3, 4ó andar, atenijendo das 10 à� 12 sr. Presidente d� Assembléiá Legislativa - Taça Su-
Na direção do prélio con- camente, um fracasso. horas, laeap - Medalhas' de prata dourada, prata e bronze _.-

cuziu-se mu.ito .bem � ,sr. O Campeão de 47 e 48 ,,_
Estreantes - Campeonato - Iole franche - 1.00Q me-

,José �_ilyá.. ,. tuoli,mai� 14ffl:).e�baraçada. "Oartl·'C' l- a�a'-O tros.

IrIS X AmerlCa .

mente q'ue seu antagonista r' .'. p y' � B�tlisa 1 - C. N. Atlântico �'Demétrio Leimann.
,

Pl'elimiilarmente jogara,�nl daí nascendo seu primeiro E'd' "0 ,t'" F d·'

.

S h t'
. _c patrão; Germano B,âgheer,' voga; Horst -Werner, sota-

10 r 19a e rIO'O e en ora par IClpam aos pa- u l' II'
� 1\6 H'll A'

as equipes do Iris e Améri-. triunfo. O goleiro Jaime 1 t' �õ·
D .

_
_

• ,I voga; va ter . � Oel'1ll,llg, sota-pl'oa e marcos 1 e, proa.

I
ren eR e _pe'L as de "uas relacoes o .nascImento da sua n,l··',-, n C R Al' L" ]1"-,' I t·· dc, a,' ,partida que fO.i,·v!'._'1citta cOll.stituiu-se no melh"l' ho- 'f'lh El' b th 'd d

.o,.. L,<. '" -- .).,. .ao clZ - .h(.aCl1' gua emy à
'- .1 a ,Isa. e , ocorrI o" ia 2 de N.ovembl'o na Matel�- I -

.

_

.

.raeilmente pelo pnmei1'1 Pé- .mC1 em campo: nidade "Dr. Carlos Corrêa''.
-' I (-Continúa na :.a pág.)

Começou, domingo, o 1'10-

turno do Campeonato . Ca
rioca de Futebol.

dos últimos colocados.
Os resultados:

Todos os favoritos vence

ram muito bem com exceção
do Botafogo que perdeu um

pontinho diante 00 modesto

quadro do Canto do Rio, um

Vasco' 3 x São Cr-istóvão 1

Botafogo 3 x Canto do Rio �

América 5 x Olai-ia 2 .,

Flamengo 2 x Madureira o.

Bangú 3 x Bansucesso. 1

. "
guelrense, ú.
20 lugar � Bocaiuva iI

30 lugar � Atlético, 5

40' lugar � Guarani, 7
50 lugar - Paula Ramos,
s .

. FinalmeDle O Paula Ramos cODheceu a·· vil6ria
,

PROGRAMA DA REGATA DE 15 DE NO
-

'VEMBRO
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,

..Pelos M'uni-=ipios
-,

De
-:

Orleães'
�;nELATóRIO DO

PREFEI-, l�êle evidênte má vontade
,

1'0 .' , 'pal'a com a administração
Com regular atraso veio- anterior a qual não nos ca·

-;nos ás mãos um, exemplar be defender, e, concordamos
·zlo substancioso Relatório ter apresentado, .realment.e,
-corn o sr. ,Prefeito Munici-, falhas imperdoáveis. Mas,
Jxll pTOCUl'a prestar contas se falhas imperdoáveis a

-da sua .gestão atinente ao presentou a adminjstração
.-allO de, 1951, seu primnero passada, de certo modo, os'

,:<'l,10 á frente dos negocies homens que hoje a colocam,
, municipais. no pelourmho, são' igual-

Trabalho bem elaborado, mente responsáveis, bastare
-exaustico, abordando, nu- do, para-isso, espanar um

ma síntese apreciável, as- pouco ,a memória 'para vêr
,:€:?étos importantes e'-de in- de onde partiu a imposição
lé:J.:l;sse geral da Comuna, do ex-Prefeito ás' eleições,

, retocado de 'dados estatísti- com surpresa geral e até cio
-

'CDS e gráficos elucidativos são no partido então do
impressionantes da poten- minante ,

"

.-

cialidade econômica do mu- Mas concordamos com a
.r

., n icinio, representa assim .justiça da crítica feita ao

um real esfôrço da atual ,ex-edil orleanense, pelo a

,�(hninistraçã,o e um dos atual, seu ex-correl ig ionâ
xnais completos 119 gênero, .rio.«
"il.urante os 64 anos de vida Queremos, porem, .ressal-
,�;t1.itôn(lrru1 de nossa terra. tar, é. que falece autor ida-

" As poucas falhas que a- de moral para essa' crítica
':,notamos ria defeituosa ob- implacável ao ex-prefeito;
jetivaçâo da- matéria ex- inquinando sua administra-
1)Osta. correm á conta .das .ção de desôriesta, a quem,
":iifíCL;ldarles técnica-�' e ma- 'linhas adiante, tem palavras
�:terjais. de louvor e passa verdadeí-

Não deixa, todavia; de ro atestado de honorabili
"conter, infeiismente, certa dade ao Inspetor Escolar,
.. ,rlem!J,gogia, mais por artes o'mesmo que, denunciado
�"rlo político do que do ad-, pelo clamor, público, res

",'ministrador, procura n d o pendeu a Inquérito, Adrni
: impressi.onal'. , , nistrativo. Mais coerênte te-

Usando' do direito de ria sido o sr. Prefeito se

critica, querernô-Ia; contu- houvesse -ailencíado -quanto
'd,Q, imparcial e justa, come- ao "zêIo" do Inspetor Esco
_-<lida e construtiva e as ob- lar. Mais coerênte ainda é
-servações que aqui fizer- demonstrando alta dose de

espírito público, teria o Iilustre Prefeito, se junto ao 1'Exmo. sr. Governador. ,'ob-
tivesse a solução do refer ido

I'Inquérito, inexplicavelmen-
te paralisado até hoje, quan-
do sabidamente houve prí
var icação e abuso de auto
rídade por parte daquele
funcionário. EstalZja .

assim

5

Aplique, seu capital.da moneíro
mais' proveitoso

Í

AS DEBÊNTURES"LIR BRASilEIRO"
, "

pagam inensalmente 'juros de

mos, correrão á nossa pró
-pria conta, sem segundas
.íntenções, como é do nosso

:f�"t:o" seja na vida pública,
seáa na particular, maxírné
-quando visamos firme e de-'
-cididamente, como filho a-

, .marrtísaírno da terra que nos.
'viu nascer, cóoperar para

.' ''9 seu progresso, para o seu

.soerguimento :geral na 01;- saneando o €nsino primário
-dem material, moral e cul- no município, tão avãcalha�,
"tum!. '

do, tão fértil de escândalos
. Só exercitando objetiva e sob a direção negligênte e

"Construtivamente a f'aculda- interesseira do sr. Figueiró.
,>de de crítica estaremos fa- Prosseguiremos eu outros
::zeudo democracia. Só com números, nossa análise do \
-essa prátlcasalutar nos' re- Relatório de 1951 do edil
,:gimes livres é que poderá orleanense, que 110S acêna

�ay�r mérito para as. admí- com um vasto programa.
:�t�rlJç®..s; públicas i bem in- ,ç�Il\, t�l,programa, 110S80
tencionádas. povo está reaimén.te de' pa-

.

Só com a reiteração dessa r�bens com o, dinámico Pre
'p:nática em t�rreno' alto e feito,n�o pelo pouco 'que'
�(}fpreénàiio, '".estará nosso consegüiu realizar, 'ma.s p�_

, .elelft)fu' di) 'segltro-icdo Dicer- lo�'nJ,tilto ql:je promete.
�to ou-desa�erto dó s.eu voto. Oxalá o consiga. Tem o

, .

,. Esta é a válvula pela qual nosso aplauso ,e o nosso a�
'respü'a e se revigora o' 1'e- pôio, sempr€ dentro da mís-

.

�ime dos ,homens livres e" tica: Orleães_para à fl'enté 301>áreo - A�s 9,'1u horas ::....:;' -.H.omenagem aó 'exmo:
'

,responsáveis; e para o alto! ' sr. Presidente do Conselho 'Regional de Desportos -

. Com eílsa preliminar, vol- Orleães, 11-1Q-52. Bronze Adolfo KoÍl<ler - Medalhás de Our'o, prata e

�taremos' ao' Relatório. Há' ,(Do Correspondente) bronze - Classe Aberta - Campeonato - Single-
,

'
, seuIl - 2.000 metros.

,

., ProgJama da Regata' }3alisa 1 - C. N. Riaehuelo - Remador Antônio
,

.'" FalIaS.
�iIveh�a, patrão; Agenor Mario .Sant�s, voga; J o·sé GuaI-' Balisa ,2 - C. R. '�ldo Luz - Remador Hamilton
berto Tramatin, sota-voga; Jolio Darci Marasehin, so- Cordeiro.
-t.a-prôa e Laurilo Scremim, próa., -Balisa 3 - Q.,N. Francisco Mal;tillelli - 'Remador

Balisa 3 - C. N. Cachoeira _-'- Osmar Plothó1v, pa, Manoel Silveira.
"'. :trão; Moacir França, voga; Oscar Plothow, sota-voga;

? 40 páreo _' A's 9,30 horas - HOll1ena'gem ao exmo.Oscar Elling, sota-prôa e Lf!opoldo Go?-lniclc, pl'ôa. "

sr. Presidente da Câmara Municipal _ Taça Conselho,Balisa 4 - C, '.N. Francisco Martinelli - Ariltol1 Regi'onal de Desportos - Medalhas de' ouro, prata e·B I /I·t' de 1 a 'Ordem'

Vieira, patrão; Pedro Bosco, voga; Manoel Arí da Silv�, bronze - Classe Aberta -:- Campeonato- Out-riggers· a con IS as' ,'.
"so�a-voga; Jubal de Deus Guimarães, sota-prôa e Theo- a-2e reInoS eom pat�'ão - 2.000 metros. Com prática de casa d� n;lOdas.·dorico' Espirito Santo, prôa. '_,.,

.
Balis,a 1 - C. N. Francisco lVfal'tinelli _:__ Alcioli Precisa-se na A MODELARBalisa 5' - C. N. América - Odilon Castro, patr�o;, Vieira, patrão; Orildo Lisbôa, coga e Alfredo' dos San-Ilarry Weisembúg, voga; Pedro Cur15ani,' soía-vog'a..,· t

-

'C os, proa.,

urt R. Schlinwein, ,sota-próa e Orhmdo 'da Silv.a, pl·ôa. Balisa, 2 _ O. R. Aldo Luz ---, Nlvaro Elpo, patr-ão;
.

'

Balisa 6 _.:.. C, N. Riachuelo - Spyro Nicolau Spy- Antôl1io Boabaid, voga- e Kali! oBabaid, prôa. _J'ldes, patrão ;_Fioravante Chirighini Filho, ,voga; oBa- Balisá 3 _ ç. N. Riachuelo· - Spyro Nicolau Spy-.•ventura Vieira, soía-voga; Werges Araujo Duarte; sota- rides, patrão; Ernesto Tremei, voga e Kurt Angelo
.
Pl"'Ôa e Ari Wolff de Castro, prôa. Kupka, prôá.

"

Balisa 7 - _S. E. R. Ipiranga � Ivo Willerding, pa- Balisa 4· _ C. N, Atlântico _ Lourival Scro'edev,hão; João Brockwelt, Yoga; Manfredo Augenstein, sota� patrão; Norberto Ha.ritsch,' voga e Geraldo �Werner,Voga; Rinaldo Starosta, sota-prôa e Lindolfo Ehrat, pl'ôa.::p:rõa.
,

'

, Uma sólida aplicG(ã,o de tapita', com a
-

,..' I' l'

maxlma segurança - e o que repre-
sentam as Debên1ures .tILar Brasilei.rol.l

Esta nova emissão de Debêntures "Lar
Brasileiro" (Série C) do Banco Hipotecá
rio Lar Brasileiro S.' A. oferece condições
excepcionais: juros de 8.04 % ao ano,

pagos mensalmente, na localidade em qUt:
os títulos forem adquiridos. As Debêntures
"La!' Brasileiro" são obrigações preíeren
cíaís, garanttdas pelo' patrimônio (avalia
do em 6 bilhões de cruzeiros) do jnaíor
banco hípotecârío do Brasil,

----------

• É' fAcíLIMA A TRANSFERÊNCIA das
Debêntures "Lar Brasileiro". Sendo ao

.

portador! com o valor nominal de. Crs-
1000,OO,dispensam formalidades, despe
sas com' selos; e· constituem uma dis

ponibilidade, à qual se' pode recorrer
em' �ualquer m��nto.

•
O PRÓPRIO IIlAR BRASILEIROu fará.

resgates anilais ná forma do contrato
de emissão e facilitará aos portadores
a revenda de -suas obrigações.

• AS SÉRIES ANTERIORES (A • B), das
Debêntures "Lar Brasileiro" foram in

tegralmente subscritas.

..

,

" ('IS, ti flUE É O BINCD. .ft'PDJ�-ciRIO UlR QRASI,UI,RO S. I.

Em 1951 entregou aos conipradores 706 novos ímõveís,
avaliados em mais de 185 rnílhões de cruzeiros,
"As garantias que oferece. baseadas em pedra e cal,
são as mais sólidas, <ÓÓr

Dos nove Diretores do "Lar Brasileiro" cinco o são da
"Sul Àrilerica". ::_ Companhta Nacional de Seguros de
Vida. O Presidente de Honra, ó Presidente, e o Vice
Presidente são, respectivamente, Presidente e 1.· e 2.·
Vice-Presidentes da "Sul America".

'

,

Os corretores do "Lar Brasileiro" sio agentes da
"Sul Ameríca". '

Sua rede de eorrespondentea 8e eiitencle· a quas.
tôdas' 1\8.locaUdlldes do Brasil"

, ".>. \ , �f.· :" .

SUlfic�Yq o�riici�õ�s, O qucinto antes, "com os có�,,�
autorla.dós, ou �om Machado & Cla. S. A. C��érc� • Aeln-

, clâ./ Colxa cP,ostal, 37, Flori,-nópoUs, cQrre..p�ndénte. do
.. ,'.

' �

, .. l� ....

"Lir ,Irasil••,ro" : ',' ,," , ...

É o maior banco. hipoteeá,r;o do.Brasil, fazendo par
te do grupo "SUL AMEI�ICA".

,

Seu capital social e reservas ascendem li 163 mil;hões'
de cruzeiros.

80,000 pessoas lhe�éonfi8ralU depósitos no total de 1
bilhão e 500 mil cruzeiros. '., .

'.

, '

A sua especialidade é Il' construção e vendade aparo
�

tamentos e Imõveís, com empréstimos hipotecários a

'/ longo prazo. Só durante 1951 contratou novas obra8
no Rio, São Psulo, S:mt09." SalvadoI:. Pôrto Alegre.
Befo Horizonte e Recife, em importância. superior a

550 milhões de crtlZeiros;

I
'

/

"

(Continua no próximo nÍlme,ro)

AG.KADt;CJM�NTO. ...

Antônio Joaquim Santos e família, consternados pelo
ialecinlento do filho e irmão, agradecem ,aos abnegados
m�dicos drs. Wilson. Paulo Mendonça e Artúr·Penira".e
Oliveira, áos parentes, vizinhos e amigos, 'os' esforços,
prestados ao querido filho e irmãozinho EDll� ANTO-
NIO, durante 8'U� doença. ,

"

Agradec€m especi,almente aos ex-colegas ao saudoso
filho e frnião. aluno.s da la. série ginasial, aos congrega
dos da Cruzada, aos par€ntes, enfim, a todos que com

pareceram, €nviaram fIarei, telegramas,' cartões, etc.,
3t)av�san(lo as.sim ôó\ ,ii t:m(\s

.

e dolorosos:momentos,

AVISO
A DIRETORIA DE OBRAS PÚBL1CAS - Seniço

de Luz e Fôrça _ avisa que durante o mês de Novembl'o

av�rá interrupção no fornecimento de energia elétrica
aos domingos e feriados, !lO período das 7 (sete) às 14

(catorze) hor�s.'
F.\oriánópol is, 5 de Novembro de 1952.
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� Florianópolis, Terça-feira, 11 de Novembro de 1952
....----------------------------------------._-------------------- ---------------------.---------------------------------------------

L I R A T E N I S C L U B,E HOJE DIA 11 - GRANDE_ BINGO SOCIAL
MOSCÁ - UMA ENCERADEIRA ELÉTRICA .

INICIO 20,30 HORAS. - BINCO""-
. -

Comovente 1
'-I No Colégio Catarinense Impressionante e

grantss açor-ianos e catequi-
.

de quem não simpatizava Os prédios t) as instala- de gratidão. Era Hercílío I zação, os automóveis, eami- que desta feita, merecem os
-

M h d d s h- camíonetes, etc à dir-igentes daquêle Serviço;z'ar os indígenas na ilha de com a farda negra e humíl- ções do Colégio, in icialmen- ac a o; que, em nome o n oes,.., "

SUllta Catarina, foram des- de dos filhos de Inácio- de te modestos aos poucos f'o- hansenianos, externava ex- saída, não sofreram atrope- de justiça, encômios de '

d t ârd t L I t ram sendo aumentadas e a- pressões de agradecimentcs, lamentos e todos
'

puderam

I
quantos foralu favorecidostuca os para. es a ar ua a- o)' a; sem encon rarern o

f pp F
.

F' 11'a "

d
.

t perf'eiçoadae procurando ca- a quantos -alí se achavam, deixar aquêle local, altas pela organização a que p�o-1'e a os . .
• ranClSCO· cl· apOlO necessano a par e 4

_

e-Bento Nogueira que aos 18 das autoridades, os Jesui- da novo Reitor "eontribuír superlotando todo a�uêle.lo-. horas �a noite, sem acíden- c�eram os guardas de trãu-
d M I 17 "8 d .

f' com a sua. parcela paI';' ele- cal. E.• outra voz, comovida, te. Registramos o fato, por- síte, -e Harço (e I., Bsem- tas VIram-se orç.aoos. a " •• s: ••

barcararn na ilha de Anha- cena r as portas do seu Co- var o prestigio do seu Co- louvando a quantos traba-
t

,.

'e idê aia do então ['
.

.

d 18"0 ti lég io. lhal'àin, a quantos se esfor-ormrrm, 1 pIe< _TIl: c 1 egro 110 ano e ',re 1-

Governador José da Silva ran do-se parte dos pro- A. construção . do lanço .çaram para ,8 efetivação da�'
Pa is> Dois anos mais tar- tessores p a r a o famoso principal. foi iniciada .eJ;{ quêle espetáculo, que e�a,
de, em 17fíO, foi passada Colégio de Itú em São Pau- 1919 sob a Reitoria do Efk no momento. o seu maior

1·""0 1€)'('1·' para a ft1n' t d t Lu iz Zuber sendo ac ,.<tc'e:11" ideal: o piedoso Frei Da-
d

..

1 d C '.,>1 de Videiraprovisar "6 a ,H -
.

Io, en .regan o-se os res ano ,. limll
urn

.

esserV1ç{J que os (epu- povo e ,açh�or, ""
____'dUlJO do 1° Colégio da Cia. te:; apostólicos nas paró- tada de um novo lance pe- niel, tãõ já noss? �onh�i. tados que apoiam o Governo s de P,ôrtc> União, beneficios

lU Ilha do Desterro, Este quías de Nova Trento e Boa- 10 P. Walter Hofer, do, pelo trabalho grandioso
estão prestando ao povo. 'lue_ não poderão -ser conce-

('o'égio abriu suas portas a teburgo.
_

P. Braun construiu ,.8 de- que vem realizando, na Co- '

A ausência do C:eputado didos, porque os deputados(

d 1 o lônia Santa Terêsa.21){) anos-atraz em 1751 com Passaram 35 anos e em pendências a atua csecre- Olintho Campos, que repre- da 'situação desertaram dOo
1 R' . E, sob intensa emoeão -dos-2, matrícula de ·50 a unos: 1905 o então 'Governador taria de e ito ria, a porta- ,..

senta o povo de Lajes, pre- seu posto de honra."

d I assistentes, desde as mais ,"Todos de exímia ln' o e e em exercício, CeI. Vidal Ra- t'il!, bem como os campos cisamente quando o povo de Prosseguindo, acentua a-.,
I t· �raduadas autoridades, a03 'propensos por SI mesmos h, mos que f'ôra aluno do Co- uespor lVOS. Lajes que. o elegeu, precisa- oposição singular em que-

S E' mais humildes homens dopiedade", conforme reza a lég io dos Jesuitas Nossa Em 1948, na, XCHl. o
va de seu apoio; bem Cf}lUO ficaram os representantes.crônica do Reitor daquele Senhora da Conceição em Dr. Nerêu Ramos; qu-e -&em- �}(}\'o, ,9· .drama do Calvánic
t ausencTa dos' deputados do Partido "I'rabàlhista, os

tempo, Pe. Paulo Teixeira. São Leopoldo, Rio Grande pre tem sido amigo rlecla- se foi realizando, vestindo
Celso Ramos Bran-co. tam- quais por um compromissoc 'A d' 1 f Iest t Lodos os personagens, as

d rfídáEfêmera, porem, e e pou- do Sul, teve ensejo de acer- raao e pro esso nes e es -a- bérn traz.ído a esta Casa pe- exqueaito de 01' 'em pa 1 u--

f d d 1 mais ,ricas e as mais caras,�a duração foi a vida deste tal' com o R. P, Provincial, -belecimento un a- o pe o Ia soberania popula� de ria com o atual partido do-O t b 1, t d
-

,
-

d it rOU)laO'ens, dignas da época. -

1
.

d-
1 e8 a e eClmen o e enS1-' Carlos Schaeffer e P. Luiz Se'l venel'an o progenl 01', "'- Princeza. da 8el-ra, e a au- minanie, estao egan o o se--.

I
. , i d

.

1 1 f Ninguem cansava, mesmo .

1 d
-ll{) JesUlta em F orlanopo- Schuler, de saudosa memó- oeupan o as e eVR{ as . un- sencia do deputado Enedino gundo plano, os postu a 09

7 7 1 'p ·d t d S pOl'flUe, à maneira perfeita .

G-
-lis, Já em 1 5 ,,6 anos apoz ria, os planos para funda- Ç-Ões (e re81 en 'e o ena- Ribeii'o, eleito por São Joa-

.

sóciais do presIdente etu-
d d V· '1 t d e corrda, daquêles que re- .;, sua fundação os compo- çã-ó de um novo Colegio de o e e Ice-preSlcen e fi qnim constituja verdadeira lio Vargas., '

R 'bl' d'd memoraram os episódios da -ncn tes do corpo docente do ,IeRuitas em Florianópolis.' epu lca, a pe 1 o 1I0SSO, traj,_õ'ão' ao mandato, por- Por último diz não ser devida e do sacrifício do Sal-, �,{:nlégio nas pessôas dos PP. -Uma. particularidade in- conseguiu, fossem incluidos quanto � voto desses deputa- surpreender a atitude da
1. .utônio Simões e 'Diogo Tei- teressante é que o plano no orçamento da República vad.,r; prendia a �tenção e, dos seria decisivo para a a- banc::,tia udenista, porque:xeira, por ordem do Minis- rnicial da Ordem era fun- Cr� 600.000,00, como p, por vezes" tocava a alma.

provação das emendas. Por em n03�:Q Estado, os corre1i--
'ÜO Pombal, foram presos e dar um Colégio, não em parcela de um auxílio fe-' AS C:t:.:�AS. (:ausa desses deputados que giOllá!'ios do Brigadeil'e E-
.(!xilados.

.

Santa Cataria,a, mas no Pa� deral de um _J!lilhão trezen- As ('_enas que tI.vemos ano
Lajes investiu das funções duardo Gomes estão decj;)f)-.

Passaram-se 83 anos e l'aná. Ao passarem, porém, tos' e cinquenta mil cruzei- t� os {I�ares, que impres. de legislad(H'cs, perde aque- cionanno os próprios COnl-
J.l0vamente os "filhos d(\. 001' Florianópolis a acoI-bldâ '(rpooss·s'l'vCeolmde�sdtoebsl'aml'ea.io.·Sfa<c·l11e�a� ��:::�:�:e:��n::�::;riin�: :le' niíúÜcipio �c 6- tnunicip1o' 'Ínhih'eii'oB db luk.s polítids.

"

:Santo Inácio de'Loyla, fu- da parte de todas as auto- _

- " de Sãb Joaquim, beneficios E' de surpreender, sim, a a
gindo da tirania de Rosas, l'idades foi tão cordial, as do do Colégio, dando-lhe a ()rd�m: 1 - ANUNCIAÇÃO; dos mais importantes e dos titude dos demais partidós.;.aportaraln às praias Gatari- c'-:'ldições tão favoráveis e imponência que atualmente 2 - NATAl. (nascimento

mais urgentes. púrque essa atitude está em
nénses. A pedido do GOVêl"- nromissoras 'que resolveram apresenta e demolindo os do, Mell,ino Jesus); 3 - JE- 'Eles negaram o seu eleito.: flagrante contradição com

d 184� pre'd-l'oS antigos' qlle ob�,_-. SUS ANTE OS DOUTO-' ,

d· t' .' 'd
- ..J1 o e o povo, em 0, a fixar-�e nesta cidade, sendo - -� l'ado e llcgara:'!l o scu mU::2i- as Ire 1'1ZeS e suas grelshril'am outro Colégio na que o Paraná, apezar de tl'uiam os páteos. RES DA I�EI; 4 - SERlUAO

cípio. /' polítÍ<'as.Ilha do Desterro quecome_- ·t
..

t t .].' Em nome da Cia. quero
DA MONTANHA: 5 - �N. 'A_ pa.lavra do deputado Si. Condui dizendo que uma.respe1 o· e mSIS en es pe'.ll-
TRAVA E.lH JERUSALÉM',çou a funcionar na câmara 1.' 01'

<l

a·· 1':0 deixar consignados aqui de queira Be11o/ maioria que foge, <iue a--. os, apenas ag a, qu. SI O·
fi _ A ÜLTliUA C:t:.:IA; 7 _l'rovincial. Este estabeleci- mos depois f-ierá contem núblico, os nOSSO<l, agrade- Seguiu•.se na tribuna, o bandona o campo da !,utamento teve a honrosa .visita'

i

-I· � 'cC '},'.
•

J-
-

-:imentos a Sua Excia, o Dr. A PRISÃO DE JESUS.;-.8 'dep- u-ta-a-o' Siq- '·lei'·a. Bello'-,�- numa hota decisiva pal·a. a.D ano com 11m ,o eglO e-
_ JESUS NO PRETóRIO',

• • .._

d" Sua Magestade o Impe- ul·ta em Cur·tl·ba Nerêu Ramos cujo nome fí- leito pelo povo de Caçador estwbilidade do regime de-�s I.
-

9 _ REMOSO DE JUDAS', -l'�d-Ol' qu>c tratou professo- ",Pelo contrato de 4 de No- cará consignando nos anaia
'.0 _ A CAMINHO DO CAL-

e de outros municipios do mocrático, essa maioria está
Tes e alunos com grande a- b d 1(l0� C· d da ordem como um dos Oeste. chamádo sôbre si, a conde-v�m 1'0 e ., <>, a la.' e

VARIO (Encontro e crucifi.fabilidade. Em 1848, 3 anos ,Iesus se c-omprometia a a- maiores benfeitores de to-
. Em brilhante discurso, nnçáo ue opinião púhlica de"

depois, o Qolégio é transfe- bl'Íl' '-as aulas em 15 de 1\1a1'- dos os tempos. Deus lhe cação) e 'lI - CRUCIFICA-
descreveu a situação do de- E�tad(f e do' país.rido para um prédio MVO ço de 1906. pague. ç.�O.
primente c'onstrallgimen�o Na tdbuna o deputado ,Var-

<lue ficava situado na atual O Govêrno do Estado con-- A gratidão nos impõe, ou- Os melhores quadros, que em que se encontra o Poder gas Ferreira
Praç.a Getúlio Vargas. cedia ao Colégio a subven- trossim, o grande dever d·e mais impressionar�m, fo- Legislativo diante da ausen- Novamente se fez ouvir�As perspectivas eram as ;;ão anua.l de 15 contos re- lembar um nome humilde, -r.am: NATAL, SERMÃO DA cia dos deputados da União ontem, a voz eloquente dtt.
nais risonhas e promisso- :;ervando-se em troca certo mas de grande mérito que MONTANHA, ENTRADA Democrática Nacional, que dl'putado -Vargas Ferreira,
i·as. número de vagas para alu- é do ex-deputado Professor EM JERUSALÉM, CRUCI- levaram com eles, o apolo re{H'esentante de ChapecóAcorriam alunos de todos nos gratuitos, Orlando Brasil que na Co- FICAÇAO e RESSURREI- inexplicável das demais b,an- pelo PSD.

.

(1S recantos, desqe Buenos Dona Tereza Ramos, Da. missão 'de Firianças da Cã- ç.�O. cadas favoráveis ao Gover- Com palavras canoentes
Aires e Montevidéu, até ao Esposa do Governador CeI. .mar_a F�deral" muitíssimo Não há. na, represeiÍtaç�o �o, ---:- a.ll&eI}ç_ia que-está im- mais LITlIt vez critica a 're-
,Rio de Janeiro, VidaI Ramos, dama de no� tem ,feito pelo Colégio Ca.,. d�ssas" magníficas' cênás: â pedindo a aprovação do 01'- s()H,..:ão' a&:'n1áioria�"qü�':"eln''Em 1853, porem, sobre;. bre' cói'ação e prendada de' tarinense, bem como, para.' quém 'ressaita'r pelo melhor çamento de 1953. re'Hl;ãt. palaciana, teria de-,: "eh}, $, f"ebl'e ama,rela, viti- l:fenerosidade, cristã, cede- mumeras outras institui- desempenhó. Todos, sem e�- Com êsse expediente cri- 0i·hk.:i debandada em mas-"marrd'o .;. professores Jesui- xia a própria residência, a

.

ções do seu 'E'�taao nitaI. ceçlo,'" souberam incarnar minoso se joga grave .ofen- ati Ht'im de -qão dar ao'pov() .

tas e 3 ::ii:lunos do .cólégió. então Vila dos Painplonas, Com, os; nossos agradeci- OS" personagens, havendo-se sa à Assembléia Legislativa,· de Silnta iê'atilri'na)':os �b-éne-
.

',,'Na. intpossibilidade abso- para que nela se instalasse 'mentos dedicarêmos' ao no- 'impósto;"póf 'isso, à admlra- porque se a proibida de' fidos '�l:(:,' � "viglfã'iiMâ"";pa':'"luta de se' cons'eguir substi- () novel educandário que to- me de sua Excia. um salão ção e à simpatia de quantos cumprir o seu dever. tdótic&. dos deputados do,tutos' para os' professores mou o nome de Ginásio Ca- de honra. do 4° piso. ali estiveram. Com efeito, se a proposta P;d-tido Social Demoorátie»
@*tintos, em 1854, fIcaram tarinense. São êstãs algumas notas OS TRABALHOS orçamentária do' Govêrno lhe havia outorgado poreerradas as. portas deste Este quarto Colégio _ da esparsas da hjstó_ria ,da_Ci�. DA COMISSAO ,pÓllde�se..dispensar IJ exame mcic, �Ie n_umero-ª��_eJllend�s2° Colégio da Cia,. na Ilha Cia. de Jesus na Cidade de de Jesus na Ilha de Santa Os membros da Comissão do Poder Legislativo, então à Pl'o[,m,t.a orçamentária.de Santa Catarinà. Entre Florianópólis, favorec i d o Catarina. Os nossos votos qrganizad9ra trabalharam a Lei não exigiria que essa I·al'f:,t�e que o govern-o ven
os ex-aJunos daquele 2° Co- desde o ano de sua funda- são que, mercê de Deus, este

em perfeita harmonia; o que proposta fosse encaminhada do fugir-lhe dia a dia o preslégio sobressaem os nomes, ção até a presente data por tO Colégio da Cia, continue possibilitou a maior ordem a êle. tigi0 no l'eio das massas, edo Marechal Fraitc'i§-co Car� todos os Exmos. e benemé- cada vez mais próspero e
na distribuiçio dos lugares O nobre orador, mais· adi- para Impedir que continue

Jos da Luz, Almirante João ritos Governadores do Esta- eficiente para o progresso à assistência. Graças às pro- ante, qualifica de clamorosa a avoi�Jmar-se o pr--estigio daJustino Proença e Des. José do, vivendo p'erenemente em .la ciência e do saber e pa- vidências acertadas, não injustiça o fato de terem si': valol'il!,;a grel dirigida porMaria do Valle. regime de c.ontrato com o ra a grandeza e orgulho da h�uve quem, reclamasse. do, esquecidos, no orçamen- Nerfu Ramos, deliberQU as-
Passados apenas 10 anos, Govêrno, gozando durante cidade de' Florianópolis, As vinte mil pessoas que aR to ·os mun.icipios de Pôrto fixiar df'finitivamente o p�

::t pErdido do Sr. Presidente longos. anos dos privilégios hem como de todo ,o Estado foram se ouvidas" uma -á União: Videira e Caçador. der Le�islativo.da Província. Dr. Alexan- 'de Ginãsio Oficial do Esta- de Santa Catarina e da
uma, não deixariam, �sta- E' inacreditável que o sr. E' 'f,O, entretanto, o pro-. d1'e José Rodrigvei' Chaves do, tem prõsperad� ,muito 'l9Ssa grande pátria o Bra-::
mos certos; ,d� IO'Qvar "a ,or- lrineu Bornhausen, hOIlle_m p"sito" dí::,cricionário do E-

_em 1864 a Companhia de Je-lalem do que ousavam espé� siI.
IZ'ani?iacão dessa Comissão. dé negócios, tenha prh-;àrlt' úClliivo.�llS abre (> seu 30 Colégio l'ar os seus lOs. fundadores, . DISSE. �u:i� <p';esiaên-cia coube . ao de q�alql;er beneficio Ól:,Çª,� Os Cf !lutados do PSD. es-

Jla Ilha de Santa Catarina, contando entre seus ex-alu- .diret.�r da Colônia, dr. Adal. mentário, comunas de im'1 :];ii(, !l pc'stos e a postos se
(jue fL111ciona'no mesmQ

pré-I'
nos homens eminentes e

I
-

berto"",olentino de Carvalho. portáneia economica daque- ,ilih�·trva�ã� até o düi 15 dodio do Colégio anterioi· na. Ú,-"stres em todos' os secto-

p'
'

" , .,.
-

. _ O TRmSI'r,O' [as. Essa exclusão odiosa, ni�s �
em CU1'SO, qata que aatual Praça Getúlio Vargas.' res' do palco nacional.

.

ar'lc'paçao Nota 'd� destaque cabe à só pode ter uma explicação: Lei 'fIxe.lI para ser entregueEm 1865 pela proclama- Como é do conhecimento .

Inspetoria de Veículos e é que o Chefe do Executivo 1.1.:, (;0\,€:1[10, devidamente 3;-
�ão solene de notas e dis- públieo, no ano de 1953, de- . Waldyr de Oliveira Santos Trânsito Público, que orga. encaminh9u à Casa a pro- prcvada a Lei de Meios,',mos-tribuição de prêmios consta verá funcionar no recillto e ,nizou o !rânsit� de veículos posta Orçamentária elabo-I troando. desta fOl:ma, ,qua'f.(Uê havia matriculados nes- deste Colégio a Faculdade Zilá Mendonça &:o.tos- , de maneIra a nao se estabe. l'ada 'Por outros e -·sem an- 11ao se rendem as mvestJdast� 3° Colégio 110 alunos, Catarinense de Filosofia,.. participam a seliS pa'ren-' tecer cOllfusão e anarquia,e tas' e:x:amin-á�la detidamente" dos inimigos da Democracia.Mas' era desígnio da Provi- fundada em fins do ano pas- tes e pessoas de suas re1a- 'possibilitar, no menor espa- Enumera, após, o

depU_j
dência Divina ql1e tambem sado, por um grupo de pro- ções, o nascimento de seu ço de tempo' possível, ao des. tado Siqueira Belo, as emen- CASA 1IlJ5C:.LAJIlA .....este 3° Colégio não logras- fessores da Faculdade de filho Paulo 'l'adeu, ocorrido con'_'!'estio!la�ento dos v.eí. das a�)l'es�ntadas por el,e, e ".1'01'. '01 U.... ......lOP 'longos anos de exiRtê11- Direito e do COlégio Cata ri- -

dia 'I do corrente, na -Matel:-' culos, em -numero supenor que VIsa \7am a' dai' -benef1c10 -vtfte1'. V-6I..........Dt8....- �c'ia. 'Hostilizados por parte 11ense. nidade "Dr. Cados Corrêa". , a 500. Mercê dessa organi- I há mu�to reclamados pelo �•• C..Hllleln ..,..)

................... 11 .

Ma . a s se I�-Ieia .. LeOiS'!'i tiva

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, ADI'IlIIISIVACÃO t'l"�'�F"",=r'!l:---,,:O:ClA�Dr�O�DO::'!D�O�',':':,--.--......
DI: IIIOVEIS M. 1.. ",0I11A,.dPOtl5 ..._rA CATAR"'fA

1ft

•

CASAS, A VENDA

ESTREITO CANTO - 4 casas, sendo 2 re-sidenciais •

2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana)
�UA TENENTE SILVEIRA - 6 quarto., a/"isita, s/

jantar, copa, casinha, etc. . .

:tlliTREITO RUA SANTOS SARAIVA +: & q�arto8, 8/
jantar, s /vialta, copa, quarto de banho, garllje, 80-
t�o, situada em esquina 1 •. ."•.•••

.iltiA :SOCAIUVA - 4 quartos, s/visita, s!jàntar,
copa, casinha, dispença, entrada para automóvel

PI)!' duas ruas (situada em uquina, �l'ande quino
tal) ,

..•. - .

EVA MONSENHOR TOPP - II quartos, s/visita, s/
jantar. eostnha, depósito, copa, terreno lOx30 mts.

lUJA CONSELHEIRO MAFR.A - 4 quartos, s/visita,
s/jantar, copa, cosinha, situada em 'esquina .. 9timo
ponto •.......••..••.• , , ,.

ESTREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, ant'sala,
. ..ala- de �8ita, CG-pa, .rosinha,. i.nstalação sanitiJ:ia..

completa, com duas pequenas casa. nos fundos

AV. MAURO RAMOS - li quartos, cosinha, sala jan
tar, S/Visita, etc. (casa isolada Mimo local) ...•

)tUA DUARTE SCHUTEL - 2 casas, uma com 4 quar

tos, s/jantar, e/visita, coeinha, ete.; outra com II

quartos, sala, varanda, cosinha, etc. ,

......•..•

ESTREITO RUA JOÃO CRUZ ,SILVA -'5 quartos, s/
visita, s/jantar, cosinha,. banheiro, etc., terreno

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

506% à vista e 50% à '1.200-;00 'mensais .

ESTREITO AV. 'SANTA CATARINA - ,3 quartos, s/
visita, s/jantar, copa, oosinba, etc. terreno 20%40

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

ESTREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, s/jant�r,
, copa, cosinha, varandão,' .dispensa etc. terreno

1�x43 ' •• ' .•• , ••.•...• , .••••••...••.••........ � ..

nÚA, BOCAIUVA - li quartos, s/ para negócio, varan
da, eoainha, ótimo ponto, perto da' Av. Trom-

powsky ••• , .

.c

RUA RUI BA�BOSA (defronte o AbrigQ de Me�rea)
- 2 quartos, a/visita, s/jantar, cosinha, etc. .•

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

nba, etc. . .•.............. , .........•.........

llUA JOSÉ BOITEUX - 2 quartos, a/vísíta, varanda,
cosinba •........••.•.•..•..••............• ,.,

{;OQUEIROS - 8' quartos, sala, varanda, cosinha, ba-
nheiro, etc. . ..... , •.......•....•...........•.

:il:UA, JJst BOITEUX .::... 2_ quartos, a/vlsrta, varanda,
cosinha ..•.•••... , •.........................

CABEÇUDAS MUN..LAGUNA - Beira-mar com' •
quartos, s/neg6cio, s/visita, s/jantar, cosinha,
etc. terreno 72x33 mts .• ótima para veraneio ...

llUA RUI BARBOSA - 2 quartos, sala vis,Ha, cosi.

nha, etc. • •. '." .'..•..•... , , .

,SERVIDÃO FRANZONI - 3 quarto!, sala, varanda,
cosinha, etc., teneno 9x63 mts. . .

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

ltUA FRANCISCO TOLENTINO - SI quartos, aala, �

varanda, cosinha, etc. ..
'

••..•.....•.....•....

J:STREITO RUA TERÉZA CRISTINA - 2 quar�oa,
sala, varanda, Casinha, sala para negõcio .....

.BARREIROS - 3 quartos, s/visita, s/jantar, cosinha
. grande, terreno '. .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . ..

�
•

--o--

Câmbio' Negro com a Fe-.
rinha· de Trigo 1

RIO, 8 (V. A.) - Ag ra- O sr. Benjamin Cabello,
va-sa a situação das. pada- ouvido a respeito da falta
rias em consequência da de f'arjnha, disse apenas
falta de trigo.. que tudo ,é, consequência

O sr. José Línnfo, presi- dum atraso natural dos na-

dente do Sindicato dos Pro- vios que transportam o pro- -:- --;

pr ietarips de Pâdarias, 'dis- duto uruguaio, ficando o re-

CI-oe DI-aFI·O i'V' dse que, se o abastecimento mossa retida 110S armazena- '.. \' en e-se
não for normalizado, den- de Montevidéu há mais d€

,

.' '. ,- C�no� e motor de po�a(:1'0 em breve, muitas casas 20 dias, por motivo das chu- RITZ Jhonson 5 h. p., vê e tratarsofrerão grandes prejuizos. vás que impediram os em- Às 5 - 7,45hs. com o sr. José Torres, ã.Disse mais que, como con- barques. ODEON Rua 14 de julho 595. Estra-
'

sequência do fechamenfo Expressou o' sr. Benja-" Às 8hs. '

do Moinho Guanabara, gran- min CabelIo que o Brasil .in- ROXY
de fornecedor, está lhe pa- teiro luta contra a falta de Às 8,15hs.
recendo que a farinha está farinha, devendo as remes- Olivia de HAV.JLLAND
sendo vendida agora no sas esperadas nos próximos - MO!l_t�ery CI.,IFF
cambio negro. quinze dfas ser" distribui-' em:

O sr. José Linnfo in for- das, eqüitativamente. TARDE DEMAIS
mou, respondendo a uma Concluindo suas declara- No programa: Cinelandia '

pergunta do reporter, que cões, falou o sr. Benjamin JornaI. Nac.
_

os mandioqueiros estão de Cabello com referência à Preços:' 1,50 - 2,00 - 3,20
,)lhos abertos, sendo possí- sua recente viagem ao Nor- Censura Livre.

.

'el de uma hora para outra te, de onde voltou impres- IMPERIAL
-1 'autoriaaoão das autorida- sionado com tudo o que ali

I Às 7,45hs.
eles para adicionar mandío- presenciou, tendo pedido ao Humphrey BOGART
�a à farinha fie tr-igo usada presidente 'Vargas uma au- :- Katharine HEPBURN
para a fabricação do pão diência para relatar a gra-I em: _

'to carioca. ve s ituacão.> 1 UMA AVENTURA NA
166.000,00-----------------------

l
•

.

'AFRICA

,Já pr�VOl! "acarajé"?

660.000,00

OLHOS ..- OUVIDOS - NARlZ .E GARGANTA

DR. GUERREIRO IJA' FONSE.CA
Especialista do Hospital

Recaiu.. de Oeuloa - Exame de Fundo de Olho para
Classificação da Pressão Arterial:

'

I

'Moderna Aparelharem.'00.000,00
......."'uue de (juro Preto, :t

160.000,00

100.000,00

21>0.000,0.41

·1i0.000,00 J'BID_ umu.,...
. nA.. IlftIftleM

BUlir de Nogl8lra
..........uIItu ......
........allfll..

-

260.000,00

180.000,00

180.000,00 Editai
160.000,00

ESTADO DE SANTA CA�
TARINA

JUIZO· DE DIREITO DA

COMARCA D� SÃO JOSF1

150.000,00

Edital de citação, com o

prazo de sessenta (60) dias.:
O doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Di
reito da Comarca de São
José, Estado de Santa Ca
.tarína, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o pre
sente edital, com o prazo
de sessenta dias (60) dias,
virem, ou dele conhecimen
to tiverem, que por este
Juizo e cartório do Escri
vão que este subserece, se

'processa aos termos do inv
,

ventário dios bens que fi
�à.ram por falecimento de
D. Etelvina Rebelo de Bri
to, e como se encontra em

lugar incerto e não sabida
o Sr. Pl'udencio Wolf ca

sado com a herdeira Celina
Brito.Wolf, conforme co'ns
ta das declarações do in-
ventariante no termo res

pectivo
�

pelo' presente edi
tal cito-o e chamo-o a com

parecer ou fazer·se repre
sentar por procurador \. -le
galmente habilit:::do;,no pn- .

zo acima citado, peran-te es-

te Juizo, depois de decorri •
do o dito prazo, ou no de
,curso deste" para todos, os

termos. e atos do inventá-
rio até final, sob pena' de
revelia, notificando-se mais
aG dito herdeiro que ·as au�

diências deste Juizo, são
dadas diariamente no edifí
cio da Pl'eféitura '

Munici
pal, na sala das audiências.,
E, pal:a que chegue ao :CO- ..

'nhecimento de todos 'quan-
tos interessar pós.sa,'

.

mâ.h�!·, . < ,

dei laVrar o presente edita:!
que �erá afixádo e 'l:mb1tc,à:" ,

do na forma da lei. 'Dado" e:""
passado nesta', cidade; : fie;
São José, aos· desesseis ·dia::l

.

do mês· de ouhl'bro de mil' ;.

novecento,S e cinquenta e

dois. Jj�n, Juvenal Fontes.
Domingues, Escrivão de Or-
fãos, Ique 1l1ándei datilogra�, .'_;_ .. :, .

'far e subscl'evL (Ass.) Jose
Pedro Mendes 'de Almeida,.
TlIiz' de Direito. Selo Afí�'
na1. Confere com o orÍg:inâl
afixado no local de costu.
n,p e, dou fé. Dada supra.
,Escrivã,o: Jú\;enal Fontes
Domingues.
'São Jos� IS'de Outubro

de 1952.
JuvenaJ Fontes Dom'in-

No programa: O Esporte
na Tela. Nac.

I; ;

Se V. aprecia a comida regional, deve saber qUL o "aea- Preços: 6,20 _:_ 3,20
rajé" ou "acará" é uma iguaria de massa de feijão cezíde, Irnp. até 14 anos.

frita. no azeite de dendê. O tempêro generoso é uma t!as ca- IMPERIO
110.000,00 racterísticas dêsse delicioso prato da cozinha brasíleíra. Ali Às 7,45hs.

digerir alimento's enrtquecídos de condimentos ou de gordu- Sessão das Moças
100.OOO�oo. ra, o estômago realiza intenso trabalho; surgindo, não raro, James CRAIG

os sintomas comuns de flatulência, azia e dores após as re- em:
100:600,00 feicões. Neste.caso, é sempre bom tomar "Carboleno". O anti- O GRANDE BABE RUTH

ácido' e digestivo "Carboleno" contém ingredientes que aeal- No programa: Filme J01'-
100.000,00

.

mam as irritações da mucosa estomacal e facilitam a cliges- naI. Nac.
.

tão dos alimentos gordurosos OIJ condimentados. Preços: 1,00 - 2,00 - 3,20
ílmp. até 14 anos.

110.000,00
l-

. ,-

90.000,00 Viagem com segurança
80.000.00 e rapidez
80.000,OtJ SO NOS CONFORTAVEIS· holICRO-ONIBUS DO

86,000,0<: ,I RA�IDO «SUL-BRASILBIRO>;
. Florianópolis - Itajai' - Joinyille - Curitiba

&O,OOO,oc :1
=

Agência: n.ua Deodo.ro esquina da
80.000,00 Rua Tenen�e Silveira

,
,

·1 N G L E S-A
[f) ;r;'�'i' III]
.r O 'N I C A . A P E R I T J V A

NAS CONVALESCENÇAS

:::::_Oficina de Bicicleta Nely c A 5 A
Acha"se aparefhada para qualquer selVíço em Bt. Aluga-se ótima r�siden-'

cieIetas e Bicicletas a motor .;_ Ticiclo ......; Tieo-Ti�. cia, á rua General Liberato.
Carrinho - B�rço, etc... Bittencoul't, 279, esquina

P�a.s e Acess6rios Novos e Usados, da. rua Arací Vaz, (Bairro
Pinturas, Soldagens e Parte MJcâniea. de Na. sa, da Fátima), Es.
Serviços �ápidos e Garantido, Exeeutados -por peJo tl'eito.U!o.ooo,oo soaI especializados.. A tratar com o pl'oprietá-.

....:.. Rua Padre Roma� 60 - rio Eduardo Nader, names-

fi outraa que' por motivo de fô'rça mal9r não .fio anunciada••
algumas destas são ac�ta transferência pelos Instituto., .ontepio
e Caixa Econômica;

,

AV. MAURO RAMOS - Lote de 16x46 mta. (nece--

.

,cio urgente) � •••.•.•...••.•••..•...•.•.•.••.

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - Esq. com Rua
São Pedro-. ,- 40:s:26 mts. . .

.cOQUEIROS RUA' SAO CRISTOVÃO - 22x650, tendo-

--':: _'- ..
_ ._-. .

-3>-,-
- -_ '. � .. _

Umaa peq.uenall casal .•.•. : ...••....•...•.• _ .

ESTREITO RUA SANTA LUZIÁa - lote com lOdO'
, mte. . .••. , .•.•......... , . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • .....1&.000,00

,:BARREIROS - lote de 12x50 rotll. • •...•• , . . • • • • l!.OOO,oo
COMPRA DE TERRENOS, CASAS, CHÁCARAS E 'SITIOS'

,

Temos sempre interessados em comprar Cllsas, _terrenos, c}l'.

-CAN-AS'VIEIRAS - com 4.,344,728 m2 e uma ótim.
�asa r.esídencial de 2 paviment'o! ••.......•..•

CAPOEIRAS - (no principio) - c�m 98x.21>O mt• .,
"'-�j·J".;,;�!!�,,<em- 4 quart!!",;l- 611-1a6, cosinha;"'b&;.bti�l'O,"',,.,- t -i. --

."'r ��;..�á�(lã�,'�;tlé.,:,�·:�;'.;� '.-0:::'�.. �',.: .. ;".� ... :" .. .-; :. ,�.�, '11(l.,t)()ti;o�

:"y,. ;j�;�'*�!tt���t;:1��:;;�;�::tr:;e: .," '�;" ,"
. -,. '"', ""��l)dão, etc. . ....... : ... : .•. : .. .. .. .. . . .. . . .. 101\.000,00

j3ACO DOS LIMOES, - com 27x1.500 mta. e -u.ma casa

Qrall e sitios.

--0-,-

CHACARAS E FAZENDA A VENDA

résidenclal õ ', .. ; .' ..

SACO DOS' LIMõES -:- co� 83x600 rnts, •.........•

--0--

HIPOTECAS

86.000,00

&8A� ...�
!f.ft.m'" UjIH "LI.
gtner.V'lftl Dt....
.... (Je ..;.. .... -

ma casa .

a.r;.000.00

C::UltITle... 1�CR""A:' PAOSJ!'BRA.

I'

gues. Escrivão.'

60�.OOO,00

IUI.OOO,oo
18.000,00

!'Re-cehemocs e aplieamos qualquer importância com garantia hi- I�tecária. t

Mafra, 6

fL.O�IANOPOtJ�

I' /

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IMPRESSIONANTE 'E COMOVENTE!

vinte mil almas
para aplaudir 350

ctpats quadros

na grandiosa concentração nos terrenas da Colô'ni:a< S'lal."
hansenianos que r-eviveram, cemevederamente, os

da «,Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo».

pertou, desta feita, a mais tada para as cênas que se 'de que um milagre se ope- mento para sentir, na ínter-,
f,ranca repercussão; não só desenrolavam. rára, na concretização de pretação dos hanseníanss..
em Santa Catarina, como a· Não resta a menor dúvida um grande ideal daquele as mais comovedoras cêuas ,

lém fronteiras barrigas-ver- que aqueles que conjugaram bondoso Frei Daniel, cuja do maior drama cristão, h;r- ..

des, o OBERAMMERGAU esfurcos para o êxito alcan- vida tem ligada à dôr e ii veria de sentir, também, ti}':"
BRASILIENSIS, que é a çado, 'aqueles que dirigíram, alegria daqueles que o Es- da a beleza que I) espetâculos
prova do espírito organiza- semanas a fio, os ensaios e tado isolou da cidade para oferecia. Haveria de sentir
dor e essencialmente píedo- devolvê-los, curados. após, que, os que vivem cá Iõra,
so de Frei Daniel, concen- organiza-ram todo o material

tratamento adequado, ao· vivendo êsse mundo' contur-;
trou, em palco armado fron- necessário àquele espetáculo lar. bado por acontecímentos de'

,

ib d impressionante e comóven- d
' .teiro a sarqui anca as para E, nisso, nessa grandiosa or em políttca, social e eco-.

te, venceram em toda a Ii- 1manifestação de solidarie- nonuca, evaram àquelasW mil pessoas, cêrca de o nha uma grande batalha," .

dade aos que sofrem, está o crraturas, resignadas e fer
lobro de assistentes, saben-

I
qual seja a de manifestar ao verdadeiro principio da dou. V01'08aS, um pouco de ale-

do-se que 15 mil entradas- Mundo que, naquela cidade
trina que inspirou quantos gria, de solidariedade, na-.. ·

foram vendidas e que, nos I à parte e diferente, corações trabalharam para o hr ilhan- quele gesto do coração.
arsedores, nas escalpas dos pulsam de entusiasmo e de .

'Etismo daquela festa, t.ão vi- , enquanto as cênas se-
morros que enfeitam aquêle i, fé, na certêsa de que, os que, -

va em sentimentos e tão con- desenrolavam, uma a uma,
cenário. várias centenas de' alí foram ...... aplaudí-los, ou-

" fortadora para os nossos co- tôda a assistência '

parecia-espectadores ali se encoo.; vindo-os e sentindo as suas
I rações.

-

querer descer os degráns-
travam, com a atenção vnl- '

vozes, dali saíram convictos
Precisamente às 17 horas, das escadas, atravessar a:,

Frei Daniel dava início ao cêrca que os isolava, para

grandioso espetáculo, 'ante braçal' um a um, num emo

.assistência que superlotava tivo gesto de amizade e de
não só as arquibancadas ar- c,ristandade,.,
madas frente ao palco ar·, O DRAMA DO

mado, como as suas redon- GALVARIO
dezas. Quem olhasse, de um Antes da representação",
ponto de estrada geral, pa- ansiosamente esperada, UInat
ra aquelas arquibancadas, voz se fez ouvir, de agrade
onde milhares de pessoas, cimento, de reconhecimento;
sentadas, aguardavam o mo. Continúa, n.a 6& pág,

Cêrca de
Terêsa

A segunda representação
do maior drama da Humani
dade cristã, nos terrenos da
modelar Colônia Santa 'I'e-

mos que ali se encontram em

busca de tratamento especi
alizado, constituiu, como em

51, o maior espetáculo tea
tral que temos assistido,
nestes derradeiros anos.

Acontecimento que des
'

.....
"' ..

Jesus ao sofrer as angustiantes marteladas

rêsa, às últimas horas da
tarde de domingo último, le·
-vada a efeito por 350 enfer-

Florianópolis, Terça-feira, 11 de Novembro de 1952

lalo·h. do Trigo
._

Escolhida a Senhorifa
Maria Luiia _da Nova

JOAÇABA, 10 (O Esta-, senhorinha Jurema Paluc)o,
do) Após memorável: com 14.013 votos. No próxí
campanha para o Consurso mo dia' 15 do corrente, será
de Rainha do Trigo', foi in- realizado o julgamento fi
dicada a graciosa senhorí- nal "Para a Rainha do Tri
nha Maria Luiza de Nova, go na Primeira Exposição
fino ornamento da socieda-
'de local e filha do sr. Dep. Estadual de Trigo de 1952,
Oscar Rodrigues da Nova, devendo -part.icipar dêsse
para representante dêste certame representantes de

município, com 18.61õ vo- vários municípios do oeste
tos. Em segundo lugar, a : cata.rin ense.

Assembléia' -Legislativa
Avíso à Maioria: hoje nao baverá

votação do Orçamenfo .••

Fala o deputado R�bas Trabalhista,?o Partido �..?·l de lei. que regula a ap�s:n.
-, Ramos cial Progressista e da União tadoría dos

.
serventuárfos

Foi primeiro orador da Democrática Nacional, elei- de Justiça, o qual está len

tarde, 'o deputado Ribas Ra- tos pelo povo de Lajes, cujo do sua votação prejudicada
mos, nobre representante de voto somado aos votos da por falta de número. E' mais

Lajes pelo PSD. bancada do Partido Social Continúa na 6&, pág.
Refere-se o bravo parla- Democrático daria o total'

'

�.-..---_...

_-:.-.....---�.....";.-::.:,,,...-�....mentar, às emendas apresen-' necessário para aprovação
tadas à proposta orçamentá- da emenda. Fogem, portan
ria e com as quais se visa- to, aqueles representantes
va a conceder reclamados do povo, precisamente quan- Fazendo a natural e mes

beneficios à classe operária do o povo mais está recla- mo necessarra propaganda
de Lajes. mando sua presença e seu de um baile de beneficência,
Estranha o orador, não se voto. '8 realízar-se na séde do

encontrem na Casa, os re- E' em virtude dessa au- Govêrno, mediante ingres
presentantes do Partido sencia, notadamente dos, sos pagos, foi alegado o

deputados trabalhistas é "exemplo da "Organização
............................................. que os operários da Prince- de Voluntárias", que real í-

I , za da Sena não poderão ser za, anualmente, em benefí-

,l�·sU,,·I.�o d
.. ,e A�ose,.DI�d,o.ria 'e atendidos suas justas aspi- cio dos polires, um 'grande

_,

rações. baile nos belíssimos salões

PeD�OeS do merClarlOS Em aparte,' o deputado do Palácio Guanabara, que
�
,'- ,

O 2:stivalet Pires considera por muito tempo foi a re-
DELEGACIA EM SANTA CATARINA profundamente lamentável sidêncía do. Presidente da

E D I -T A L que os operários de Lajes República". '

De ordem do Sr. Presidente, levamos ao conhecimen- não consigam o apoio dos Há evidente engano nessa Ito dos interessados, que o Exmo. Sr. Presidente da Re- representantes petebistas, Mirma-ção. A benemérita
pública, ·em despacho proferido no processo n."" :MTIC que nesta Casa tanto procla- instituição das Voluntárias
11�.467/52, determinou a suspensão, nos meses de No- mam sua missão de delega· tem, no Palácio Guanabara,
v��bro"e Dezembro .. dos qescpntos em fôlh� de pagamen- d(}� çlas classes

trabalhado-I:
uma sala qUe l-'e foi 'cedida

tÔ·I"Fel:à:t�vos.. às 'i>t'estações de �!!lpréstimos simples das ,f'l.'\s. ". para o fim especial de ali
classes I'E" e "C'·� e de empréstimos imobHiários nos Pla- A seguir, o orador refe- fuitdonar a sua secção de
l·,_';,�,...<'-í(,A�' e "B". I

.. .

t
..

d
.

t A f t tv, ",.
I

'

:,; l'e-s� � ou ras emell as, em COI;! ur�. �s es a�. que : e�
Assim, as emprêsas avetbádoras 'de empréstimós' b�nE!ficio da construção d� . promovido, inçlusive os bai.

simples não devem, em hipótes.e alguma, descontar dos, uma enfermaria para gente les, realizaram-se no par
salários dos mutuários, as. prestações relativas aos cita- ! pobre de Sã:>. Joaquim, e- que 'do Palácio, em tablado
dos meses, cujo recolhimento sOmente será aceito nesta, mendas que, como os de· especialmente co.,stru1 d o
Delegada depois de paga a_ última prestação contratual I mais, não logrará aprova- para tal fim. O último de
ou em casos de reform'a do contrato,

'

Irão j)orque aqueles que se les, -al�s, em virtude
.

do
Nos- casos de empréstimos imobiliários dos Planos dizem defensores dos pobres mau tempo anunciado pela

"A" e "E", as, prestações dos meses de Novembro e ,'De- e dos necessitados, esconde- meteorologia, foi transferi.
zembro só deverão ser recebidas llas liquidaÇ-Ões o'u nos 1am-se, na hora em que os do desse parque 'não pa:ra

. términos dos contrat.os, sem juros de mora. pobres e os necessitados 1'e- os salões ·do Guanabara.

Florianópolis,' 10 de navembro de 1952. ,cla:ma1'3tn seu apQio. mas para' o Clube dos Is:
Francisco Câmara Neto Por fim. lembra 4) deputa- raeritas; na Rua Barata Ri-

DElegado . do Ribas Ramos, o projeto beiro.'

Continuou, ontem, a fuga
criminosa dos deputados si
tuacionistas para não da
rem número às deliberações
do Plenário, principalmente
para "sabotarem" a aprova
ção do, orçamento.

-s, , Estívefam '110 seu posto
de honra, entretanto, os 18
do P.S.D. _- unidos e coe-

sos como sempre _ num ad
miráv�J '.exelli�l,Ó, de respeito
à Democracia e diante dos

quais recuam amedrontados
os representantes da União
Democrática Nacional.

ENGANO ...

.

prln---

Reportagem de ADÃO lVIlRANDA

A caminho do Calvário. Cêna que arrancou lágrtmas da,
assistência

Freehsndo
Maioria -que desanda escada abaixo, com medo

da minoria, -é sub-minoria .

x x

.,

x, •

A maioria confessando-se incompetente para
reformar o orçamento não comparece à Assemblêía
afim de não' aprová-lo J)or ação. Prefere aprová-lo
por omissão.

São dois, os atestados que se passa a si mes-
ma ...

x x

x

Quando a maioria confessa incompêtência, (;)

jeito é êsse mesmo; liquidar a democracia e trans

ferir ao Executivo as funções legisferantes.
. -'-

x x

x ,

Sua Excelência, um Senhor Deputado, tinha 1'3-

zão em parte: a maioria da nossa Assembléia é:

sui generis.
x ,x

\

x

Os deputados fujões. têm razão;· 1J.ão deve1J1!

pensar.
" Porque? �'
, Primeiro; porque a S}'. governador pensa por

eles!
•

Segundo: porque é capaz de doer!
x 'x

,

\ X ,
<

..
' .:

Píada do dia: "Nós, a maioria d()s
-

deput�dos,
da -Assembléia LegisIatíva do Estado' de Sant? Ca- '

tarin.a, legitimos representantes do'·póvo; ..
" ,-,

x x
_

, ... '!"
x

Interpretatiyo; Essa maiol'iá é· um�'núinel'o?"
x x

x-

Def,i.nitivo: E' r Um zér<i!
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