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Florianópolis, Quarta.feira, 3 de Dezembro de 1952
,

o ESTADO

ORA. WLADYSLAVA W. amssl �
E

DR. ANTONIO Dm MUSSI

R " rN-T.H'...-_T_�",,-"""-&'-"'''''''_-JI&''.-r-.'_-_''......--W''':JJ.-'':-''�'''-''''_V''''''''''''''_',_''''.JC&-&-'''-..-......:...J� �_,..."........_._._.....--:-•••-.-.-..............-:---..",
I

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA'
ESPECIALISTA

'

MOLÉSTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CLlNICA GERAL

,;:;. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambolat6-

rio de Higiene Mental em Flol'ianópolis. Psiquiátra do Bo.pital'KIMIleIa

Clrureta-C1f1llca Gem-p.no.

._.* completo I ..peciaUsa4o 4.. DODOA! D. IIINBO.
""..a. coo. mo_roo. método!t d. diaI1t6.tico. • Uatam.nto.

,'�lIJ;.PoaCOPU � BL<ITJ:RO - SALPINGOGlCA.J'U - UT.A80-
, t > \.

'

, US.O BASAL

Colônia Santa'Ana.

Convulsoterapta pelo eletrócboque e cardiazol. InsUlinoterapia
de Sakal. Malariote1'8pia. Psicoterapia.

.Consl,lltó!'io. J'�oyi8qriam�n'te á: Rua General Bitteoeolln. 85

(esquina de -Anita· Garibaldi).
Ultraa..ólowrapia 'por onda. curtaa-.l't"..coa.alaç�o Ibio.

"'''''I.... .. 'lq,tra Verm.lho.
. ','��'��l.:· �.1l.' Traj.no. a. I, 1· .Ddar - .stftet. 'OI ••a ...

�. �\
I

...,..ri4ll: Da. t .. 11 bqr.. - D:r.•••al.

Daà U la 18 horaa -, D:ra••1I..1.

...ideDdri A...nlda TJoompoWlId. ..

DR. A. SANTAELA -

....,.."...0 pala' J'�.ldad. Nal'lonal d. ..dieta. •• UIlI..."l·

........ � .�.H).'
_o!td� peJ' _."l'IIO, eI. AlllatlJleta • Paleopab. lo DI.UI.

........ l. '."

.:l...j�tenlO do HOlpibl P.l,lIi6tr1eo o "nlelm10 S.4tolUle,-4a
if_idtü ••4«raL �

,

lIx-iatanoo da Sallta Ca.a d ric6rdift .. lU. .. ,••.s....

CU'IIica a6cliea - no.iça.·N.no ,

.c.u.lt6do: .elifleio Am6U. N.to _. 8ala t,

....há.: :a.a Bo_ca1."a; 1h.
�_: .Da., 1J la 18 lIoraa.

QoUlInÓl'iOI 1.1118. "aicllDeia: r._,
I_I" • -....,... _

DR. Jost BAlDA s.. BtrrENCOURT

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
CllCUllGlA T••UllATOLOQU

Oraa.....
0-..1&61'10: Solo Pinto. la.
1M. Ia U \1'7 4i1riamaDt..

a.noa ao. S'badô•.

..... 8eea1..... '116. 10"... tU.

I DR. Al,FREDO. CHEREM
,CDr_ NadODa) ti. ;,..CU ...taI.

�-Ilra&or 40 HOIIpital Colll11_ San",ba.
'Doeuea. Da"o... • mODtaI..

b!lpottDei. S..ul.
.... 'riN�... D. ••

('.o.a.Ua. da 11.la U ·Ilor...
-.oNIIc a. '118.

.... 1 8ua Santo. s.ràl", W -' .uelto.

DR. MARIO wENDHAUSEN
ab.t.. lÚdlea .....1_ • alaqu

c.-.II6 - a1l& 1010 Piato. 1. - 'feL .. tu.
., c..a Daa � la fi Mra..

.......da: .au ••taw•• 168101', .... T.L ln. .

DR. ARMANDO vAi.ERto DE ASSIS
••DICO

... /lernc- •• �ildea la1.1I1 •• �.U.d. •...eI.,., • •...
pU.l.o.CarW...

CLINlCA ..nICA n•.catANQAB • ÁDULTO'
..;. AleqIa -

c.u.IWri.: .._ NUlIa. "dlaclo. ., - CoD......... l' ti II
o .' ,

" ... 11 ti 1'1 JlOru.
.........: .... "Háal G1Ii�.,. I - Iro..., ,o.

• ..-_ ..... � � 'V. �.�

Horário: Das III àll 17,80 horaa
,

. Residéncia : Rua 'Boeaiu, a. 139.

DR•.1. LOBATO Fq,HO
Onenç•• do apltrcllio re.piratórie
TU9EltCULOe.

JtA.l.tlUGRAFIA 11 RADIOSCOPIA nos pu".o..
Clrq...'a do Toras

'o�.....d" pela F�euldade Nllcional de Medicina, TidoloCi"a "

Tí.iocirórrj�o do Ro.pital Nulu ••m"
Cora0 <l...p.cializa<;ão pela S N. T..•IH.nt:erDo ••1....t....,... C.'

CirUI"Kill dI> Prot. llgo P.i'lbeiro Gnimul•• (aio) .

eouau1tÓri�: Roa Felipe Sch�jdt a. IS.

Ui.riam.nte, da. 16 à. 18 ,�o:ra••
." Re�.: Rua São Jorge D. 80.

DR. ALVAUO DE CARVALHO
Doençaa de CrlaDeu

. é"ll.ll�:ttlClo; .Ilua TrajaDo ./n. Edif. Sio Jo,.,. - S· .ad.r.
Sal.. 1 .. 111...

'&e.idênllia: kua 8rieadeil'o Silva Paea•• /11. - r aJul_•• (.�.-
".rlA d'; .apanha). !l.teude diArismente da. 14 h •. em' diant..

o ESTADO
ADMINIST&AÇ,lO

....-. , orld...... rua CoueLltelr.....h.. ..;. .... ,

T.J. 1111 - ex. p_tal. llt.

Dirator: RUBENS A. lUxOS.

G'MDt.: DOMINGOS "I. D. AQUINO.
Re.fetlentaatea ;

a.pM,.Dtacõel A. S. Lata. Ltda.
-

a.a Senador Dautaa, 40 - '0 .Ddar.

T.l.' 11%-6924 - .Rio d. Janeiro.

lI.eprejor LW...

aUI ·".Ii� de Oliveira. D. 21 - 8" .......

T•.••• 11-987' - 810 Paulo.

A8SINATURAI Na Capital
.... _� , Cr. 17 ..
.. tn ' ,. CrI

.

H.t.

N,,' lnlerlol'

,,_ •••••••••••• , •• o" Cr$ "'."

.....,,. '.... Cr$ U ••••

: O. orlribsill, mel!!p'o ,lIio pllbll.ci.4o,..••• .........."

'••oM�•.

Á dinç.o nlo .e r.,poI"lablhlul p,t"o _e__

..tUdoa noa artiro, a..!nado..

J

.�-_.......------_... -------

ADVOGADOS
DR. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

.,

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo 1'rfb...

na! Federal e Tribunal Federal de Recursos.
ESCRITÓRIOS

Florianópolis - Edifício São Jorge, rua Traju.
12 -- }O andar -- sala 1

Rio de Jan'eiro -- Edifício Borba Gato. Aveaiti...
Antônio Carlos 207 - sala 1003.

. DR.' CI..ARNO G. GALLE'rTJ
- ADVOGADO _

.... Vil... MelreU .... tio. - FOãle 1.4&11. - Ii'lo1'i.DO.......
-.

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

AdVucôcitl p (Ofjlí�bllidade
OR ESTEVAM FREGAPANl

.

- Adyogado -
ACACIO G,ARIBALDI S. 1'HIAGO

- Contabilista -
Ediflcio "I}'ASE" - 1)0 aDuar.

---o'Salão Brasil'
Rua Visconde de Ouro Preto, n. 2 .

Avisa a 'sua numerosa clientela que recebeu ll{JVOE'

processos p�ra ondulação pelwanente, .os melhores que·
existem na América do Sul.

'

As permanentes são executadas por competentes
profissionais de renome no Brasil e no estl:angeiro.. '

Navio-MottJr . "Carl Hoepcke"
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e .RIO DE JANEIRO

It"armacias
I de Plantão

DR. M. S. CAVALCANTI
!II • D I,� o Cliulca".ei.du.lvamellte de cnallcaa

CU_c. Geral .... P.DIATItIa ao,. --Saldanhll Mllrinbo, 10.._- T�le:to[n. ( ••j .1'1�,

a.a
.

U .t. Maio. 1. - ltajat·
D O É

.

rp••rom.'.fUBA - PIIDtA,TlCU'·_ 'CLlNICÂ G••AL
I

R, J S l. ROSARIO, ARAUJO
.........b6rI•• ' ....clbc:l. - Rua'Boleto .,l.u__: ! (lAr.,., li i CUnlç. Médlc:a - Doença. de cr!ança.

'\1» .aS.) _ Y10l'ian6poli..
.

, I Tratamento de Bronquite. elh adulto. e ...."l"iane•• )

t' Conanltórlo: Vitor Meirl!leB. 18 _- l° andal'.-.r4rla, • la 11. lto;ru I - Dllriameat..

I
Dorárto: Da. 10.30 à8 11.30 e das 2.30· à. a.ao, bor...

OLHOS ,- OUVIDOS - N..talZ • GARGANTA lt.eehfiD.eta: Avenida Rio Bránco, Hi2 - Fone 1.840.

DR. GlJ.ERREI�O Dl\ F:QNSECA I

j
--

E.pedaU.tII •• JI...ltal .

•tMhrDa Áparitlba••m.
LImpada 411 Fe��!!•.-:-. a.frator - "'.rtom.Uo .te. �10 .1.. (�a,

!iU14ratlaa da Ca"ça) - Retir'a"<ÜI di Corpo••rt1'an�otI 410 Paim'"

.,..,..._..
.

.

a,eetta para �.o j4. (}enIolÍ I .',
.

d-á.ltóit. - Viaconda d. O�J'o Pr.too II.J, - �A.., ••.Call'
.............). \, I

a..i.... - P.li,. 8e�Il�lidt, UI1. - T.I. lNI.

DR. NEWTON D�.\VILA
Clrurct. ana' - Doenças de Senhora'- - Proctolect •

Eletricidade Médica

para o moví�ento de pusaaeiros.

Escalss·'intermediárias em ltajai e Santos. sendo neste óltimo _pena.
I

Conaoitórlo: Rua ,Vitor Meireles n. 18 - Telefona 1 ..0'1.
ConBultn: A. 11.80 bora! e à tsrde da. Ui hora...m �i.nt...
ReBldênc:iâ: Rua Vidal Ramo8. - l'ele!one 1.422. ;

.' .

��_.���.�';""-""'-.-+4"�"""
DR. JOSÉ MEDEIRÓS' VIEIRA

- ADVOGADO-
Cals. PNtal 150 - Itajai - Salle. Cátart••

PROXIMAS SArDAS:

IDA .,'" VOLTA
.

de FPOJ.l.C;;,' de lTAIAJ do:RIO , :de SANT08
'O

- 24/Novembro. 25/Nóv�mbro
SO/Novembro 2/Dezembro 7/Dezembro S/Dezembro,
12/Dezembro 14/Dezembro 19/Dezembro 20/Dezembro .

25/DezembrQ 27fDezembro i0Janeil'o 2/Janeiro
5/Janeiro 7/Janeiro 12/Janeiro 13/Janelro
17/Janeiro I9/Janeiro 24/Janeior 25/Janeiro
301Janeiro 10IFev-ereiro 6/Fevereiro 7jFevereiro
1l/Fev�r:eiJ;o l3/Fevereiro lS/Fevereiro I9/Fevereiro
23/Fevéreiro

.

25/Fevere{ro' lO/Marco 2/Março
5/Março 7/Março 12íMal:ço 13/Março
17/1\iIarço 19/Março

'

24/Março 25/Março
S1/Março 21Abril 7/Abril ,8/Abril' :

O bórãt1Q d" Florianópolil leri. AI 24 horu dai datal indicada..
,

/

1.l. do Rio de Jane:i.ro, às 7 horas.
Para mais informaeões dirijam-s. A

EMPResA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCD

. Rua Deodoro - -Cab[� Postal la. 92 - Telefone: 1.212.

MES DE DEZElUaRO
29 Sábado (Novembro -

Farmácia Esperança - Rua.

Conselheiro Mafra

30. Domingo (Novembro!
- Fannácia Esperança ;-.
Rua Conselheiro Mafra

6 Sábado.' (Dezembro) -
Farmácia Da Fé' - Rua �e
lipe Schmidt

7 Do.mingo - Farmáda:.
Da Fé -

-

Rua F{)!ipe
Schmidt
t3 Sábado - Farmáci

ModerD.a - Rua João Pint
14 Domingo - Farmáei .

Moderna. - Rua. João-,PJn:
20 Sábado - Farmiei

Santo Antônio - Rua Joã
Pinto .-

/21 Domingo - Farmáe'
Santo Antônio -'--núâ.Joâ()
Pinto

.'
.

25 Quinta-feira - Far

maCIa Catarinense (Feria
d�) - Rua Trajano
27,

.

Sábado'-
.

Fa.tm4cia
Npt�rna _ Rua Trajano

., �La:vando com S�bã?
�lrgem EspeCialIdade
da ela. IETDL INDlJSTRIAL-Jolnvllle. (IUrel I registrada) s�sÍ>.��;RCtilf

economiza-se, tempo, e dinheiro. �i��'�;:����=':�;;,��;�.��.
_,,----------.---------------------------_.......:.._-- _. _ ___...,........--_....._-- ---..,...._-------_ .._---.._-- ._"._---_.�--'
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F'lorianópolis, Quarta�f:eira, li de Dezembr» de 1952
s a'· ==y ._..�

Não sendo agora. ','

Quando Então?
•

QUANDO É que v. S. terá outra oportunidade igual para dar:

CONFORTO' Et, BELEZA
ao seu lár

Com uma vantagem de 10 a 15% de bonific ação'
E PAGANDO em 1Q suàves prestações mens ais.

Colchões de mola Divino

Na

\�I
, 1

Mobiliários

\
Tapetes

Congoleuns

Passadeiras

Tecidos para' decorações ·

Faqueires .de metal
/'

\

Trajano 33

ANIVERSÁRIOS influente procer do PSD em

FAZEM ANOS, HOJE: Itajaí.
- Menino Geraldo-Josê.: O seu estado de saúde
Ih d J' G L C

\ No dia 13 do corrente, no,
_fi o o-sr, ose . . ar- tem apresentado sensíveis

v'
v valho, funcionário de Livo- melhoras, estando aos cui- Grupo Escolar "Almirante

.

& C' d d dI' Boiteux", de Araquarí, rea-
11lUS la. ,'\

a, os aque e conceituado
_ Sr. Decimo Demeneck, cirurgião. Iizar-se-á a festa, de fnrma

Mlra das Complementarístasresidente em Campos No- O ESTADO vísdta-o, dese-
vos. jande-lhe pronto restabele-

de 1952, com o seguinte pro-

_ Sra. Carmen F'igueredo cimento. grama:

Fontoura, esposa do sr.
Às 7,30 horas - Missa em

M'
.

S b' F t PRE"ISA.SB M'OÇl ação de graças, na igreja do

JU�r�i�onãri: l�� 5a.Ol��;i�a�, U
.

Senhor Bom Jesus de Ara-

Milit .
Necessita-se de uma moça quarí."

1 1 a r. '

'd-'
_ St. M' '. d L -d

com aptí oes para serviço As ,20 horas - Colação dea. "ana e OUI, es .'

E
. , "

. .Lopes, filha do sr. Lupercío
de caixa; xige-se referen- Gráu.

'Lopes, funcionário público
cias. É paraninfo o Prefeito sr,

, Pormenores na Casa Ex- Itamar' Cordeiro e orador
f'ederal, aposentado.
_ Jovem Jusé

"

Carlos posição - Rua Felipe Sch- Maria 'I'eresinha Sprotte
midt, n. 54., . Moura.

"Almirante Beíteax» r

. A FORÇA E LUZ DE CRICIUMA SIA., estabeleci
da com Exploração e Comércio de Energia Elétrica e

Cresciuma, I
Estado de Santa Catarina, solicita ao seus

credores em geral, caso ainda não � tenham feito, que

apresentem dentro de dez dias, os seus créditos em 31
de Julho de 1952 para conferência e posterior, pagamen
to..

SOCIEDADE CARBONíFERA CRESCIUMA

Os alunos que termina
ram o Curso são:

Compleinentaristas :
,Idal'ecio Almeida
Jorge. Trintini
Maria Teresinha Sprotte

Moura.
Nelcí Maria Kormann.
Rosa Bíttencourt.

Cresciuma, 27 de Novembro de 1952
A DIRETORIA

Daux) �

- Sr. Fernando José Fer-
••••••••••11•• ., .

Cine-Diario'CI.ube ·12 de Agosh
.

\. RITZ' .

..

. A V IS, O, ..
" A Diretoria dêste Clube tem o grato prazerÀs 5 - 8hs.

ODEON
de comunicar que já se acham abertas, na Secre-
tária, das 8 às 11 horas, as inscrições para as, Às 8,30hs. h

.

h d' d b
•

em -=
" sen orm as que esejarem e utar no grandioso

Baile de Gala de São Silvestre, na. noite de 31 do
fluente.MALDIÇÃO.

Com: Lóuis' HAYWARD
- Jane WYTT \

ARNALDO DUTRA
Diretoria Social

Às 8hs.
'LTDA., estabelecida com minas de Carvão em Crescluma,' .. Joel Me CREA - Vieai
Estado de Santa Catarina, solicita aos seus credores em nia MAYO

geral, caso ainda não o tenham 'feito, que apresentem
dentro de dez dias, os seus créditos em 31 de Julho de 'MERCA'DORES DE INTRI-
t952 para conferência e, posterior pagamento. GAS

Cresciuma, 27 de Novembro de 1952 No programa i. O Esporte
A DIRETORIA 'na Tela. Nac:

em:

t1"eira Bastos.
- Sr. Stavros Kotziás.
_' Sta. Suely Gonvêa.
� Sta. Ema Mancelo8.
- Sra. Lídia de 'Lourdes

-Claudio.
- Sr. Lauro Beck, comer-

•
I

ciante nesta praça. ,

ENFERMOS
Sr..Bernardino Silva
Encontra-se recolhido ao

'Hospital de Caridade, nesta
-Capítal, tendo se submetido
,à melindrosa intervenção ci-

" .rúrgica pelo dr. Roldão Con
soní, o sr, Bernardino Sítva,
:

'0'

o!l�,.ali�'

Suiedade . Carbonifera
oCresclurna LI,da.

. No programa : Cinelandia
Jornal. ,Nac,
Preços: 5,00 =": 3,20

"

ROXY

. _ _._.." -,,-_ .. ._ � .•....•..
Preços: 5,00 - 3,20 AVES DO PARAIZO
CINE GLORIIA No programa: Notícias da

As 8hs.
, Semana.. Nac.

AMBIÇÃO MORTAL-- Preços: 6,20 - 3,20
Preços; 3,50 - 2,00 IMPERIO

IMPERIAL Às 8hs.
. Às 8hs. Fred .MAC MURRAY

Louis JOURpAN - De- Claire TREVOR
bra PAGE - Jeff

CHAND_,
em:

,

LER REINAnO DO CRIME
em: ' :, Preços : 5,00 - 3,20

AV'ENTURAS DO
,

'

ZE-M'UTRETA • • •

A�luga-se .

Uma grande' 'fala própria
'Para Escritório, Loja etc.,'
com 7 x 13 mts., sita a Rua
Deodoro' em zona comercial,
E uma casa residencial no

Estreito para Cr$ 1.200,00
nrênsal, Informações Escri
tório Imobiliário A:-:L. AI .

. "i�S - 'Rua Deodoro 35 fo··

lle 2.78t.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



manhã •

• Carlos Aenaux x Avaí
NOITE DE AMANHÃ, NO Et;"Í'ADIO DA F.C.F., O AVAl, CAMPEÃO DA CIDADE, DÀRA' COMBATE AO POSSANTE ONZE DO CLUBE ATLÉTICO CARLOS

. RENAUX, DE BRUSQUE, QUE VIRA' INTEGRADO POR TODOS OS SEUS TITULARES·· .

........................................................... ._ -"."' _ � � �•.•...........•....•.......

Esportivo
.........,....-._ __ _ , ·_ , _ -à.,..;- _T.." __ _ _ 11••••••�, _ _.� ...,_ _ , •..• "'·..

- v _ _.-.

"O �Est·ado
SURPREE:NDENTE' O' FINAL DO

CAMPEONATO B. DE CICLISM,QI' '

, ,

FEDERAÇÃO AQUÁTICA DE SANTA
�ATARINA

.

A espectativa pela última

parte do VIIo Campeonato
de Ciclismo era desusada,
pzincipalmente pelo favori
tismo de um dos corredores

catarinensee, Samuel San

.; tos, que, entretanto, decep
cíonau a "hinchada" bani-
1�a-verde. Depois do hasteá-
mente da Bandeira Nacional

. pelo representante do Go
vernador do Estado, o sr.

Moscheti deu .sinal de lar

gada, cêrca de 8,30 boras.
O primeiro a cruzar o pa

vilhão das autoridades foi
Massa ri, o campeão de es

trada do ano de 50, seguido
do pelotão emassado. Na pri
meira volta" conseguimos
verlflcan que Orquis dos
Santos '(148) ponteava o lo
te. Na 2a. volta, José Maria

'-*Tranda, destacava-se do pe

lotão, vindo em 30 Samuel
Santos, Na 3a volta, Massa
ri ganhava a ponta, enquan
to Samuel descia para o 40

posto. Na 4a volta voltava
Olan da a assumir a.Iideran
ça enquanto Samuel conti

'41l!.3:.va no 40 lugar. Na: 5a
volta, o' extraordinário ' ci
dista paulista Carvalho

(152) assumia a ponta, en-

quanto Samuel descia para
o 50 posto. Até a 13a. vol
ta, José de Carvalho corria
na ponta aumentando a dis
tãncia dos competidores, en-
quanto o pelotão se fraeio
Jlava em três grupos, sendo

que Samuelna 13a volta es

tava muito distanciado do

ponteiro, No 30 grupamento
corria Irineu, ,dentro, de
uma regularidade que o ca

tegorizava. como um dos ga
�dores da prova. Na 13a
ova ,a diferença do 10

{Carvalho}; para os segun
dos €ra de 2 minutos e trjn
ta segundo.s. Na 18a volta
continuava Carvalho. bem
rta ponta, ,enquanto que em

segundo corria Langner; do
Paraná, em 30 Serafim � em

40 Massari. Samuel já não
participava dos candidatós
à prova. Na 22a. volta á co·

locaçã'o já se havia modifi-
,(:ado, passando Orquis a cor-

,

rer em 20 e Langner em 30,
seguidos de'Serafim e Mas
sari, tendo Irineu melhora
do de coloCação correndo a-

, gora com Vieira. Na 25a vol.
ta, Carvalho já alcançara o

grupo de Irineu, temdo Viei
ra ganho distância.
Quando faltavam duas vol
tas, Massari que tinha uma

volta de atrazo começou a

puxar Orquis que dimjnuia
a distância do ponteir,o de
maneira extraordinária.
Irineu quando passava pe-

1.a, frente do .pavilhão 're
clamou do jogO desleal em
jll'egado por Vanucci (pau-
1irota) querendo proteger a

('orrida de Carvalho, Trin
ta segundos depois passava

NOTA OFICIAL N. 6/52

DECISÃO NO mLOME'l'RO 131 - A EQUIPE cAmo-lneiro�, e os pérnambucanõs Convocada pelo Sr. Humberto D'Aláscio, Vicé-Pre
CA,VENCEU O DUELO COM A PAULISTA - IRINEU dois, não tendo os pararia- sidente( reuniu-se em Assembiéia Geral Extraordinária,
SlI.VA O ASTRO CATARINENSE CUMPRIU DESTA- enses e gaú-chos classifica- às 20 horas do dia 24 do corrente,o Conselho Sjrperior,
DA ATUAÇÃO - 13 DOS 30 CONCORRENTES CONSE- ,do, um só ciclista, Técnica- contando ainda com a presença da diretoria da Federa
GUIRAM 'COLOCAÇÃO - TEMPO GASTO NOS 132 : mente, os paulistas tiveram, ção Aquática de Santa Catarina�

KMS.: 4h 36min. 36seg., 7. 'I' melhores- resultadcs pai fQ- ':_\herta a aesaão e v.edficada..a,.pr.e.sença.dos.,.8enho-
,

. raro os campeões de 1.000 res Representantes dos Clubes Náutico Atlântico, 8-0-

Orquis. Carvalho ainda con- breu - da F.M.C.l\II, (mi- metros contra relógio e ciêdade Recreativa e Esportiva Ipiranga; Clube Náutico
seguia passai' na penúltima ueiro )

, '. 1200 metros olímpicos, tendo Riachuelo, e Clube de Regatas Aldo Luz, o Sr. Humber-
volta com pequena diferen- ,100 lugar - Waldemiro

. _ de estrs l'
to D'Aláscio, Presidente' em exercício, disse haver rece-

ça, sem agora a proteção de Silva -da F,P.C, (perriam- f na. Pt10dva e2 eS3,ld( .<14
coln- b. ido ofício do Sr, Eurico Hostemo, solicitando 'exonera-

.

qUIS a o O" o
. o e 'o u- ,\ '

qualquer companheiro da bucano) ,
.

O ", .. '" ,ção do cargo de Presidente. 'Disse ainda que, antes de
1 1

. gares. 8 carrocas conqms- d lê 'd d f" f
" . .equipe. A multidão acompa- 1 ugar José Maria j

t t d
man ar er o conteú o o o lCIO em re erencra, aprovei-.

aram um ca'mpeona o o e .

, .. ,.,nhava com entusiasmo o fi- Olanda - da F.P.C:

(ner-I' t d O .tar i
tava a oportunidade para expressar seu inteiro apoio a

.

� , es Ta a. S cu '·armenses .

,'., ,nal eletrizante, aclamando' nambucano: ..
t

' atitude de desprendimento demonstrado pelo Sr. Hoster-
_

'
, coriqu is aram um VIce-cam-

'

.,

.

'delirantemente a Irineu Sil- 12 lugar - Geraldo AI-
.

.

d 1 000 tr
no, que tanto, vinha trabalhando pelo progresso do es-

N ff' 'tí d F M CM (
. .

I
peonato, o e. me lOS .. âuti tart

'

t et t h'
.

va e a ien que con mua- ves - a <. • '.1. mmei-
/ '1" t 1 I' porte nau 1CO ca .armense e que;: en re .an 'o, avia rece-

, c re oglO, en{ o l'meu se
bi

'

. -' .

,

vam a lutar. Na última pas- ra ) .

r : 1 'f" d
• 1

Ido desconsíderuções do Sr. Eduardo VItor Cabr-al, Pre-r aSSI Ica o em 60 ugar na
..

'

sagern pelo pavilhão alinha- 13 lugar' - Bruno Naf
�

d" íistê
' sidente do Conselho Regional de Desportos, assunto já

,
, prova e resls 'enCIa, . . .

.

.

.

'dos corriam' Orquís, Carva- f'ien - da F.A.C. (catar-i- ' do conhecimento tanto dos presentes como tambem do
lho e Massarí. Na reta fi- nense). I Os pararraenses conquís- público desportivo de nossa terra. Por esse motivo, tam-.
nal Orquis conseguiu .

pe- Resumindo, podemos di- taram um vice-campeonato, bem colocava' à disposição do Conselho Superior o cargo
quena diferença de Carva- zer que os· cariocas coloca- o de 200 metros olímpicos', de Vice-Presidente, que vinha exercendo,
lho, tendo sido ovacionado ram três ciclistas, os paulis., não tendo classificado ne- Após as palavras de considerações ao pedido de' -exone
pela enorme assistência que tas três, os catai-ínenses nhum corréáor entre' os 13 ração do Sr. Eurico Hosterno, mandou que o 10 Secretá-
àquela hora (13,20), aguar- dois, os fluminenses, os mi- classificados. rio fizésse a' leitura do ofício em' referência, que se en-'

dava o seu, término. A che- contrava exarado nos seguintes têrmos : '- "Florianópo-
g��da de lrineu foi aplaudi- _ -·---- • AL_�-J"_- -4_ A"<"'� ��· lis, ,21 de Novembro de 1952. Illmo. Sr. Humberto D'Aás-
da' vibrantemente pela tor- I

.

.
.'

- -

r :{��:��
..

����E�;� -S�����
- - - - _..

cio, DD. Vice-Presidente da Fase, nesta. Prezado 'Se-
cida catarinense. Não ha I nhor. Formúlo o presente para colocar l1�S. mãos de VS.
dúvida 'nenhuma que o' ven- Está na ilha desde há al- os 'destinos da Federação ..Aquática .. d�,Santa .Catarina,
cedor, deve sua classifica- gUllS dias, em visita a seus tençlo em vista que, nesta data, fui inform�do pelos Se-
ção' ao irabaÍho deI.equil)e.' , nhores Pre"identes dos Clu,',hes ,Náuticos desta Capital,'amIgos, o €stImado despol'- P'/"
A turma paulista evidenciou tista patrício .Hélio Sal;- de que o Sr. Eduardo Vitor Cab'ral, Presidente do Con-
belo preparo, mas predeu na mento Sales, sargent.o da sefho Regional de Desportos, convocou dirétamente aos

ação de conjúnto que desde aeronáutica, at.ualmente ser- clubes' filiados a esta. Federação' e \aqui sediados, para
acl primeiras voltas pertel)- ,vinÇlo na Capital Federa!. uma reunião, afifi: de t.ratarem de, assuntos de interesse
ceu á turma metropolitana, du, remo catarinense, sem entretanto, dar qualquer co-

ce;locando sempre três dos Hélio, como se sabe, ser- nhecimento à Presidência da Federação Aquática
.

de
seus corredor.es no primeiro viu na Base Aérea de Flo- �-:lanta Catarina. ConsÍderando pois,' falta de 'orientaçã6

'

gnlpamento. Não se pode rianópo}is por mais de dez do Sr, Eduardo Vitor Cabral,' Presidente do Conselho
deixar de fazer registro es- anos, tendo se revela'do

J no '.1 rtegiona.l de Desportqs, que com este át:o implica na in-
pecial ao destacado fund,is- 'futebol, volei e basquete, I tel'venç.ão nos negócios atinentes à diretoria da 'FASC,
ta joinvilel1ses' Irineu Sil- defendendo as cores do Ca- assuntos esses que deveriam ser tratados por intermé-
va, que foi séria amea�a ás l'avana do Ar' e algumas ve- dio ou mesmo, em ,conjunto c.om essa Federàção e, dian-
pretensões dos paulistas . e zes prestado seu

.

vali'9.so te da :faltá do necessário entendimento com a Presidên-
cariocas, só não ,conseguindo concurso á seleção catari'- cia da' Ji'ASC, considero-me im'pedido ,de continuar ii fre:tl·
melhor resultado por não nense em certames nacio- ticular amigo, envia,mos afe- te dos negócios da Aquática, solicitando-lhe ovobséquio
ter companheiros para fa- nais de bola ao cesto. tuosos cumprimentos, com

de levar esta decisão ao conhecimento do Conselho Su
zer o percurso. Na, saída Ao Hélio, que é nosso par- votos de muitas felicidades. perior. Agradecendo -a todos os Membros' do Conselho
compar.e-ceram 30 corredo-" S_uperi()� e, da atual Diretoria da FASC, ,a co�ab()raçã.o.
re8, não tendo respondi<io á _._ -jy. _� - .._ .:r.:r ..i-.,;,..T.:r..i-JNW· que me foi prestada afim de levar a bom termo o cargo
chamada dois gaúchos. Ter- ' r

que óra renúncia, faço votos para qu'e V.S. continúe
minaram a prova 13 cielis- BOCAIUVA X FIGUEIRENSE, O PRóXIMO PRÉLio prestando a melhór -colaboração .para -um maior .próg-rei;>.•
taa. Por especial diferên, DO CAMfEONATO 80 do esporte náutico de nossá terra e, aproveito o grato
da' do Sr. Alvaro Ferreirã: De 'a�ôrdo -co� a t�bel�, Uma grande luta, sem dú-

.

en-sejô' para- renovar os meu's protestos da mais ãlta 'es-
técnico de Ciclismo da CBD, .os'conjuntos dó Bocaiuva .e vida alguma, a que disputa- tIma e distinta consideração. 'Saudaçõ�s desportistas.
damos abaixo. a classifica- Figueirense farão, domingo rão aIvi-negros e auri-celes- Assinado: Eurico' Hpsterno".

'

ção final: ' próximo, o pÍ:óximo embate' teso Em caso' de vitória: do A seguir, pediu a' palavra o Senhor' Representante
. do c:ertàme citadino de pro- onze boqueIise, o certame do Clube de Regatas Aldo Luz, que disse não conco.rdar

Campeão :-- Orquís dos fissionais. passará a ter três líderes. em absoluto, com o. pedido de demissão formulando pe-
Santos - da F.M ..F. (cario- lo Sr. Euriço Hosterno, por não ter partido dos Senho-
ca) ........-�� .....__.--�-_......,.....,.__. res Repr�sentantes cios Clubes filiados, ou seja, ,do Con,..
Vke-Campeão _ José de·

'

,

'

I selho Superior da FASC, quais'quer desconsiderações à;
Carvalho -"- da F.P.C. (pau-

ATLETA CATARINENSE VITORIOSO NOS 800 ME.
atual diretoria, muito especialmente ao seu digno Pre-.TROS DO CAMPEONATO CARIOCA DE ATLETISMOlista) sidente, pessôa que tanto tem trabalhado pelo. melhor

30 lugar _ Roberto Vi- Eis uma notícia'

alViça-1 razos derrotando as maiores destino do esporte náutico catarin,ens.e, tendo em vista
eira _. da, F.P.C. (paulista) r�ira· para os esportista's expressões do atletismo ca- ç sucesso já alcanç&do nas últimlls competições, quando
40 lugar - Serafim' Bon- barriga-v�rdes: O atléta doca. Waldomiro progride lo'ram conferidas medalhas de outro aos aUétas 'vence·

'tempi - da F.P,C. (paulis- Waldomiro Monteiro, de de dia', pa'i'.a, dia podendo d(,lres, acontecimento que há muito não se verifi<;ava e

ta)' Pôrto União, que tantas e em po�co tempo tornar-se que tudo deviam os esportistas aos esforços do Sr. Eu"
.

50 lugar - Pedro Carlos . tão brilhantes vitórias pos- uma das' figul'!l>s maxlmas rico Hosterno. Que, o, esporte náutico não poderia sofrer
Gçmç,alves - da F.M.F. (ca- sui no esporte-base de San, do espol'te nacional. interrupção �m seu progresso, 'porquanto a desconside
rioca)' ta Catarina, tendo sido re-' O tempo gU:sto pelo mag- ração recebida pela Federação havia unicamente partido

60 lugar - �rineu J. Sil- presentante do nosso Esta- 'nífico at1eta "çolored" foi do Sr. Eduardo. Vitor Cabral, Presid'ente do Conselho'
va ...:_ da F.A.C. (catarinen- do na Corrida Internacional de 1'57"5/10, estando muito Regional de Desportos, numa atitude pouco orientada da
se) de Sao Silvestre, em São perto do recorde naCional. quela Presidencia, separadamente do,! demais Membros
,

70 lugar - João Massari Paulo e que havia.se trans- O recor,de catarinense dos daquele Conselho, pois tem certeza. que aqueles Senho
- da' F.M.C. (carioca) ferido para o Rio de Janei- 800 metros é de 2'5", per- res não concordariam com �l atitude: Pediu ainda que

80 lugar - Clarindo Nas- 1'0 onde defende as côres do ;tencente ao .lJ,tleta blume- em nota 'ofj,cial fosse dada publicidade atravé.s do rádio
cimento - F,F.C. (flt.lmi- Clúbe de Regatas Flamengo" nauense Alvim Maas, e da imprensa do Estado, da resolução que tivesse aque-
nense) sag.J.·.ou-se, . domingo,' cam- Parabens, W41ldomiro la t'eunião.

90 lugar - José de A peão carioca dos 800 metros Monteiro! (Continúa n� 5 \ pág.)

"
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',{j ue desejamos repetir aqui,
'Pois foram escr-itos com o' r..wM. aauJlÁr.......
'r'E::l.ôarD011to exato e equ ili- • '.....6.&8 1IQ'WYl....

:b,��1° � muito que tenhamos, Elixir de Nogueira
:!�b�i;�çod:��:ri:��S�!;:::�� .....:.::::.=... -V-'-I-V-E-'-R---!-M--C-1RRER!/Bolsas de Edudo· pa!a

.

Eu-
'Eedetação 'Aqua.ica de �.'. Õ��;nd;-do 'f���gUe;, o "a��lJe é-a, vid.J genheiros Brasile:lrO�_�

Com a palavra o Senhor rtepr.esentante do Clube I
Náutico Riachuelo, endossou plênamente as palavras do

'

N'OrrLonlfique-se tcom SA�GUtE. No Instituto de Tecno- ainda estão sendo aceitos,
D t d C R Ald L 1" d ind ,que con em exceien es

'a'te' 10 de Dezembro próxí-rcepresen ante o . v, o. uz, so ic itan o am a que 1 t tô t' mo' logia do Mllssachusettse emen 08 OUICOS, ais CO .'
mo na Secção Cultural' 2constasse Jem áta, vótos de congratulações pelo próximo Fó � C"I' V dato e _ Inscrições até 10de, '

.

H à Presídêncí S10rO, a CIO, ao,a,nezembro I Embaixada 'dois EE. UU.,.retorno do Sr. Eurico esterno .a 1'e81 ência da Fede-
AS' d' ,v. , Arseníato de 'o 10, etc ..

'

Avenida Presidente w'ilsração, votos esses extensivos ao Vwe-Presidente Sr. Hum- RIO,. (Agência ,Nacional)'berLo D'Aláscio e demais membros da atual dlretoria,
_ O Instituto de Tecnolo- 165, nesta Capital, deven

-que demonstraram em tão curto período de atividades à
gia do Estado de Massa.chu- ôs candidatos preencher

:l'ente da :FASC, tão expressivos trabalhos em pról dos sctts _ uma' das entidades seguintes requisitos: I''

t 't' d S t C t
.

,

'

10 _ Possuir diploma\·nespor os nau H:OS e an a a arma. mais conceituadas no g'êne-'

Com á palavra o Sennor Representante, do Clube
1'0' da grande república 40 escola de engenharia ofiu

�\áutico l\tlàl,tico, disse que com grand'e satisfação el1- Norte _ vem de abrir duas. alizada e' ter, pelo' meno
dossava as palavras preferidas pelos seus companheiros bolsas de estudo de ensino dois anos'de experiência'e'

·,de reunião, tendo em vista os relevantes serviços pres- superior a jovens engenhei- engenharia, arquitetura
-ti.ldos pelo Sr. Eurico Hosterno, à FASC.

ros brasileiros. O período de. planejamento regional, qu
.

'

A seguir, pediu a palavra, o Senhor Representante 10s'I·,t'I'10'" d'e. Beleza. (�M:ar'"B:�b'a")-)� estudos será:, de 8 de Junho, na qualidâde de pr()fel!�o
'.,da SoC'iedàde" Recreativa e Esportiva Ipiranga, que, além � a 25 de Setembro do. ano vin- quer na� atividades 'irid '

..,',ie endossar o que já havia sido proferido e propôsto pe-
11_•. douro, com todas as despe.. triais ou de pesquisa; ,

i' .

,

.

h d' t· f
-

d " . On'dulaç'ões.' permanentes, man,i,curi., pedieuri, 4W on T' b conh l'lOS presentes, tm a a' gran e sa IS açao e propor amda sas pagas, esperando-se ob� , �_ _ er om _

que, os presentes à reunião, incorporados levassem ao peza de pele e· tintura para cabelo. -

ter também transporte gra- mento ,do idioma inglês;
--,conhecimento do Senho! Eurico Hosterno a decisão de T�CNICA COM 13 ANOS DE PRA�ICA APERFEI..

tuito -para �s Estadós ,Uni- 30'._-'idade máxima de 82
..que a sua permanencia na Presidência da. FASC éra in- ÇOADA EM SÃO PAULO.

d anos. \. Mme. AUGUSTA - Rua Fernando Machado, n. os.
dispensável p�ra o contínuo progresso do esporte náuti- Os pedidos de inscrição
<20 de Santa Cat'arina.

'

Usaram da palavra os Membros da aÚ'etotia, agra
·-decendo os vótos de confiança com que foram distingui

,

,dos.
Nada mais havendo 'u tratar, foi encerrada a sessão,

a.�im de ser cumprida a proposta formulada pelo Sr. Re
presentante da S.R.E. Ipira!).ga.

Florianópolis, 26 de Novembro de 1952.'
'Humberto D'Aláscio - Presidente em' exercício
Jniío Goncalves Junior - l° Secretário:

Diario da H�fropole I
Cemplexe Colonial

eminentes e devotados den
tro e fora da carreira diplo
mática, prestando ao Brasil
os.mais assinalados serviços
Mas tudo isso será nada,

,e continuarmos a expandir.
nossos complexos colonias,
temendo o contáto- com o es

trangeiro ao iuvés de dese
já-lo e procurá-lo.

Ou vivemos a nossa vida
internauicnnl como ela deve

(Alvarus de' Oliveira)
Estamos afundados num

,:nar de desconfian ças. E a

l·)obtica esq uerdis+a, na COB

'fusão, explora' as misérias
:.iI)';O tempos que correm. No
-rjue concerne à cooperação
-estrangeíra ao nosso progre-
"'�.;O, há grande ogerisa en

"Juan,to nós J�OS reconlhemó ,

-30 ,nOSRO 'complexa 'I li") 1103,
I _:.:'Jy€judica a evolucã i.

Se. os' Estados Un i.los tí
Texsem esta odíostncrusia
relo capital estl'aR;pÍl:,o, nao
se tornariam a potênci a Ik,
l�oje. Assim pensando o ta
.riadá não estaria no grande
surto de progresso QU'3 o to
.rna agora,

Mas o espír-ito an ti-es.
"t.j·angeil'o está arraig'Hlü Wt

'mass�t. A Pl�opagãr1d:'l db
solvente tem sida hem 01':'
-entada e vai enocutanrlo na

.alma da nossa gente o eO'TI

')fexo jacobino, Crê-sa que
;llm .Al'thUl· 'Bernardes seja
,grande homem por ter sido
.sernpre contra a at-racão do
capital alienígena no, uosso I
-desenvolvimanrn, Para nós
Arthur Bernardes Já passon

'

....ie época. Hoje é um homem

.nocívo ao nosso desenvolvi,

.mento.

Lemos um artigo do Sr.
.Demosthenes' Madureira de
"?inho sôbre o acôrdo mil i
t�,!� entrs o Brasil e os Esta
,40'; Unidos e há dois treeho s

'ser vivida, com desembara,
ço e coragem, ou faremos o

papel -do rico avaretno, que'
esconde os seus tesouros de ..

medo que os arrebatem,
Quando menos, será prova
de íncapacídade e fraque-
za".

I

Nos, 50 milhões, vivemos
com medo e cheios de des-.
confianças. O Iran com ape�'
nas 5 milhões mandou a po
derosa Inglaterra às favas
quando achou que chegaVa
a hora de nacionalizar o eu

petróleôl
.

. (

, ,

bom.,;

e
,;

e

Não
,

argumentos para a venda

.dêste cigarro. Quem argumenta por nôs

são que o fumam -

e fazem de 'Continental o cIgarro

mars vendido no Brasil.

QrOutillQutal
V M P R,O D U TOS o U Z A ,ç R U Z

lJustiça do

��oc���l!?-�. �
, instrução e julgamento

M1l:S DE DEZEMBRO
Dia 3, às 14 horas:
Processo n. JCJ-219-52.
Reclarnante : Alonso Pe-

dro .Pereíra Machado. Re
clamado: João Benigno Gon
calves. Objeto: Suspensão,
indenização, aviso-prévio,
férias e salários.
Dia 3, às 14,30 horas:
Processo n. JCJ-210-52,
Reclamante:' Ruy Bran-

I
dão. Reclamada: The Texas \

Cornpany (South América)'
.Ltd. Objeto: Indenização.
Dia 4, às 14 horas:
Processos ns. JCJ-220 a

! 223-52.
'

I Reclamantes: Wilson Liúz�_
Büchele e outros. Reclamá-'
da: Impren sa Oficial do Es
tado, de Santa Catarina. Ob
jeto: Equiparação e 'diferen

ça de salários.
Dia 4, às 14,30 horas:
Processo n. JCJ ..206-52.
Reclamante: Antônio Uon.,
çalves Ma�hado. Reclam�
da: Emprêsa de Engenharia,
.Arquitetura e Construções
Ltda. Objeto: Férias e au

xíl io-enferm idade.
Dia 5,' às 14 horas:
Processo n . .1CJ-188-52 .

Reclamante: Laudelino
Lúcio da Luz. Reclamado:
Theodoro- Haeming, Objeto:
Aviso-prévio, indenização,
repousos semanais remune

rados, horas extraordiná
rias e férias.

,..;� Jt.I.BCllLAJ(lA �
luú••r.......... L....
{t.\Or. II .Imu • .o.....
..... Oe...,ll..... __a.

OTICA -MOD.ELO
L'entes Zeiss e -Ray-8an

ARMAçÕES MODERNAS PARA CAVALHEIROS, SENHORAS.,- ARTIGOS FOTOGRAF'COS
ULTIMl\S, NOVIDADES PARA PRESENTES

RUA FELIPE SCHMIDT - (Edifício Amélia Neto)

'ct.I,a

--_._---------'"-_.,---_._ .. '_'_"-------,.,----

'TERRENO
Vende-se um ótimo

na. prineipal rua de B,
Abrigo, medin-do' 20m.
32m. a 50 metros da. Plfl
Tratar na Rua Vitor M

reles n. 28 das 1�,30 ás
horas.

'-,-_""':___'------�-,-�----'-----

•
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,-v" ,"'f'"-' Florianópolis, Quarta-feira, 3 de Dezembro de 1952 ��� �_-�
,�'------�----------�----------��

-.1"6 D.n'ADO
-

Prileira �EXPUiíÇàB -de�TiíÍ rpm'uca Er.érticU P. alestes
Joaçaba, 2 (E.) - Deve- v prefeito de J'oaçaba

'
-' ,

Vi I t d b ôh
rá realizar-se na cidad�de convidou o cacique do Toldo em dar nome aos bois, qua-, tos, colocando-o em serias

O eD OS 6 ates fi re a Joaçaba, Estado de Santa .de Indio Caingangues, de lificando a infeliz de "gros- dificuldades. O sr. Amando

Bducaçaio 'p'úbll'-C'a'
Catarina, de 7 a 14 do cor- Xapecóeinho, municipio de sa imoralidade". O sr. Flo- Fontes mostrou-lhe que, no

W rente mês, a la. Exposição Xapecó, a comparecer ao res da C�nha foi mais lon- caso patricular dos governa-

{a presidên,cia, ont��, (): l'Dembcrática N_aeiona'l, ado- Estadual de Trigo. Nesse certame: por serem os Cain- ge : repetindo uma frase de dores, o que ele queria írn

utado Protogenes VIeira. tando uma lógica que abso- certame serão apresentados gangues, plantadores de trí- seu velho e saudoso amigo portava num desf iguramen
Criticando uma critica tutamente não pode ter par- grandes e variados mostru- go. Os descendentes dos fa- Ataliba Leonel, achou que to do princípio da autono-

oi primeiro orador da tido de sua indiscutivel cul- ários do cereal-rei, das di- mosos Índios Coroados acei- "debaixo desse angu havia mia dos Estados, a cujas

e, o deputado Wilmar tum, mas sim de um excesso
versas qualidades que estão taram o- convite do prefeito carne", alertando assim assembléias a Constituição

s fala sôbre uma croni- de sectarismo partidário, a- 'lendo cultivadas pelos bar-' Valdomiro Silva, e irão em seus companheiros de re- Federal deixou a liberdade

parlamentar publicado cha que o simples fato de riga..:'l-verdes. número de 50, apresentar presentação para o fato de de fixarem' os prazos d09-

m diário desta cidade, on- terem sido apresentados I
.

_

seus produtos. que o sr. Antônio Horácio períodos governamentais,

, e se faz critica à sua pes- projetos de lei_criando gru-! Comparecerão os ars, IUi- Também como soldados não poderia deixar de ter, desde que eles não excedes-

oa relativamente ao abono pos escolares constitui uma neu -Bornhausen, governa- da Batalha do 'I'r'igu, esta- f' cobrindo sua manobra, po- sem o estabelecimento por

amilia. cujo projeto ainda restricão ao interesse dos dor do Estado, João Cleofas, rão presentes os tiroleses 'I derosas forças ocultas. ela para o presidente da.

.. :--> foi votado. ,gOvehlOS passados pe-lo en-
ministro da Agricultura, residentes na Vila Papuan, A impressão' geral, real- República. Por sua vez, o

Dii o nobre parlamentar sino público. Nerêu ��amos, presidente da municipio de Joaçaba, e des- mente, ,é a de que o deputa- sr. Antônio Balbino, que so-

ue não vem defender-se do i Surpreende, na .verdade, Câmara dos Deput:ldos, A- filarão no dia 14, com ves- do pelo Ceará e diretor do bre ser uma figura de pro

taque, mas quer defender que o deputado Bulcão -Via- ;Ierbal Ram?s da SIlva e A- timentas tipicas do Tirol e S:E�SI não está sozinho nes- jeção do P.S.D. é uma das

seu partido, isto é, o Par- na, jurista emérito e sempre dolfo Konder, ex-governado- «om sua tradicional banda sa história: deve haver, se nossas autoridades em mate-.

ido Social Democrático, tão límpído em seus discur- res de Santa Catarina, Ade- de música. é que não há, alguém por ria constitucional, pôs agua.

ois êste não pode ser cul- sos, fosse buscar esse argu- mar de Barros, ex-governa- Ainda na parte social, ha- trás dele. Não é a primeira na fervura de seus pruridos

ado por qualquer ato ou mento tão fraco e tão falho .dor de São Paulo, D. Daniel verá um grande .concurso vez, aliás, que os pessedís- reformistas, chamando' a.

i.itnde dele, orador. .paru atacar administrações, Hostin, bispo de Lajes, e ou- para li escolha da "Rainha tas cearenses tomam a si sua atenção para o fato de

Além do mais, se o abono an terioree. ti'as pessoas dé"-rp.-presenta-- do -Trigo", com candidatas fi ingrãta incumbencia .: Co- que há reformas que, embo--

fâmilia ainda não foi vota- Tão infeliz foi o deputado ção. de( todos os mun icip ios que mo todos se lembram, o ra sendo constitucionais,

do. a culpa não cabe ao seu Bulcão Viana,' que trouxe, O governador do Estado farão parte da Exposição. primeiro a f.azer a sugestão sã_9c tanto ou mais perigosas

l;�rtido. Esse abono, já po- aOB debates o desastrado e o ministro da Agricultura Estará' presente ao Baile de
I
que .0 sr. Amando Fontes, por serem 'antí-instltueio-

eria Bel' lei se a maioria, dep1ltQQ_o Francisco Masca- inaugurarão os armazens �ala do dia 7 a srta. Ann com bastante propriedade, nais. Inclua nesse caso a.

"lnstituida pelos partidos renhas' para mais' uma da- para trigo recentemente Mary Beckman, "Rainha do
I qualificou de imoral, foi o prorrogação de mandatos

iu Casa, exceção do P.S.D" quelas suas cincadas de es-
construidos nos munic ipios 'I'rtgo", da cidade de Bagé.

!
sr, Sá Cavalcanti. Repelida pleiteada pelo representan

';i(') tivesse fugido das últi- tarrecer. de Joaçaba, Caçador, Con- DESFILE DE MÁQUINAS a idéia, eis que ela volta á'> te cearense, à qual, negava

da O representante' são-fran- eórdía e Lajes. Com a pre- Como .um dos pontos mais gorá à tona peja mão do sr. o seu apôio por considera-

cisquense, que parece re- sença dessas duas a�torida- interessantes do programa Antônio Horácio, �u,e à .sua la absurda e, corno tal, ina

fratár io às praxes parla- des será realizada uma me- .da la. Exposição Estadual credencial de deputado jun- ceítavel.

mentares, mais uma vez sa redonda dos prefeitos de do Trigo, no Estado de San- ta a 'de suas estreitas rela- O sr. Antônio Horácio pe-
'

usou da inverdade e da ca-
12 comunas do oeste catai-i- ta Catarina, consta um ções com' os orgâos ,« lide- dira ao sr. Eurico

. S-ales,
lúnia para atacar 0 Partido nense, a fim de debaterem grande �desfile de máquinas res do poder economico em vice-líder do ,P.S.D., que 80-

Social Democrático. o aproveitamento ,do es'trei- 1:\!:\,l'Ícolas pelas ruas da ci- ��()sso país. licitasse à mesa a palavra

Disse ele, que, o Diretor to· do rio Uruguai. dade. Premido pelos �partes, o para ele, a fim de defender-

do Departamento de Educa-
.... • ...- ,._ CWJ ,.,.:., ....... - --w� -- _ •• e -x.. -<""ve .. representante cearells·e não se de aeusações qu.e" os jor--

ção, no último pleito eleito- :Sindicato dõs Bmpreo'-cidõS
- -

00 soube como descalçar a bo-' nais l�e haviam feito. O sr.

raI, teria obrigado as pro-
ta. a legando que era pela Eurico Sales não teve dúvi- .

feRsoras do interior do Es- Comércio de FlorianÓpolis I
"coinçidencia dos manda- da em atendê-lo.

tado a distribuirem cedHlas ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
to,,", som�l1te adrrritiildo a Pa'ra sua surpresa, no-

do PM·tido Social Democl'á- proTrogação da atual legis- entan,to, o deputado pelo
Convoco os associados dêste ,Sindicato pan a re�l-

'

tico, o,.

,,-latura / e d'os mandatos dos Ceará, ao ·suhir à tribuna.
.... 'lião de Assembléia Geral �xh:ao.r,djllária, que terá pOI�

Com ve
.

d t
govel'nadore(', cujo> período puxou de um vasto cat�ta.u.

. emenCIa, o
-

epu a- wdern do dia a escolha d?s nome" que dever:;.o compor a é de quatro ano", como e desandou a defender a te
do· Elpidio' Barhosa, tão COMISSÃO que se encarregará da localização de terre-
fl'ontalmente l'nJ'ul'!'ad(') "e

"simples conseq,uência". Es-_ se da prorrogação dos man··
,

c , • - "10 para eonstrução da Vila Comerciária. bem como ,do <latos. OI'a, a me-sa lhe '-av'a..
vI'cloll ata

.

h
. . 'la dubia 'explicação não sa- 11 •

o ' que mesqulll o, critério a ser adotado !lafa a indicação ao L A. P. C. dos
- ,

, segundo orador, pro- o mesmo fazendo os deputa- d'd
.

�i!:'ff'z. entr(_>t.allto. o,s depu- concedido a palavra para.

iou brilhante discUI'SO
can 1 atos mteressados na aquisição da Casa Própria. tados presentes, que trouxe- falar "como Iíoer d,e parti-dos Estival-et Pires, Bahia A reunião qtie terá lugar nos salões do Democrata

e as realizações admi- Bittencourt, Ylmar Corrêa c CI b
ram o Qrador durante todo do" e era nesse caráter que,

ativas nQ setor do, en-

.

II e, gentilmente cedidos por sua 'Diretoria. começará Lempo sob o bombardeio de regimentalmente,
-

es,ta v a. .

Fernando Oliveira. . às vinte hol'as e, si não houver número legal para s,eu

público em Santa Ca-. Rechassado, o deputado f
'.

. suas eontraditas e protes-, ocupando a atenção da casa...

.

d I
unclOnamento, fica seu iniciQ prorrogado para vinte O sr. Eurl'co C!ales,' pu_

ma, pon o ,em re evo o, Mascarenhas não voltou à h t
.

t
. tI'" .

�

't f I'
I oras e rlll a mmu os, (,O prox'lmo dIa oito (8), segun- rem, n-cao teve du'vI'da', f01-

loque se ez re atIva- dist!ussão, deixando a,braza d f
.

'

,
a- eIra.

.

f d
te a assistenci,a educa:,

.
nas mãos do deputado Bul-! .

ao mIcro one, esfez o equi-
Florlanópolis, 3 d!'> dezembro de 19!=í2.

'

aI. cão Via:n;a, o qual se viu em
.' voco gerado .pelo seu corre-

,.

I
IVO GANDOLFI - Presidente II'g'

,.

proposlto eu entrevis-- tão sérias, dificulda_des pa-
IOnarlO e varreu a testa.-

�o�,....c��()..-c:""'(��'1411111 d
.

concedida a importante ·ra contornar a questão, que A, iniciativ� de nU:r?erosó�
.

Na ,ordem d.o ',dia foi a-I
a, mamfestando-se radicaI-

-o da imprensa brasilei- entrou a perorar com um a� deputa'fio.s VIsando a conil- preciado o projeto de lei
mente contrario aos pontos

-.::i
elo deputado João José pêlo no sentido de deixarem ti'ução de novos grupos es- que cria a Comarca de Vi-

que ele estava sustentando.

",ouza Cabral, quando Se- todos de lado, as preocupa- colares não é e. nem pode deITa.
Disse mais o líder pessedis-

etário da Justiça, Educa- ções partidárias e 'todos se ser entendido como restri- Também falou o deputado
ta: tinha a certeza de que

,. o e Saúde. orgulharam do que se fez no. ção ou censura à a.çãó dos Wilmar Dias.>
"o seu-p-artido jamais os en-

COIll esse discurso, o dep. setor educacional em Sant& ,governOs passados no cam- O ilustrer representante
dossaria. As declarações;

idio Barbosa, servil).do�, Catarina, po dá. instrução, pública. do Partido SOcieI Democrá-
dos srs. Eurieo Sales e Bro-

e palavras de membro Devemos repetir que o P.elo contrário. Essa ini- tico comenta duas emendas \
chado da Rocha, lideres de

inente da União 'De- deputado Bulcão Viana foi ciativa representa oportuna por ele 8Jpresentadás, uma.
'partido's do bloCt; governâ'..

rática Nacional; desfez infe1iz na sua argumenta- e' patriótica coo'pilração com das quais destinada à cri-
menta:. ..'oram recebidas

lvel'izou mais uma ve'z ção. o governo_ do 'Estado para ação da Comarca' de Itaió-
com aclamações pelo plená.-

" verdades e levia-nda:des Todos' sabemos quê o pro- que o- ritmõ do pa�sado, no poli.,.
rio.

fieputad'o Francisco Mas- blema da instrução pública, terreno �dueacional, não O orador é de parecer que _)_()_ó_()�)...

nhas, o qual, sempre a� foi criininosamente descura- sofra solqção da continuida� a sua emenda é constitucio-
• e imprudente, chegãra do em todo o Brasil. d.. nal porque admite a compe-
umulo de afirmar que Os_ governos que· se inte-, Quanto à afirmação do �encia do Legislativo em

ssistencia educacional· ressaz:am peia sua solução, deputado Masc,arenhas só criar hova comarca por
Santa Catal'ina era um . tiveram que fazer esforços, 'podemos la'stim'a4a: meió de emenda' o projeto.
o!

.
-

hemicos e quasi impossiveis . E' daquelas que definem de lei que cria uma delas.
entrevista. do deputado para dar-lhe uma marcha irreflexão e complexos. De acoooo 'com esse modo
José de' Souza Cabral; evolutiva satisfatória. Com o tempo, com maior de ver, uma vez que o Tri

justiça dos' comentá- Em Santa Catarina essa experiencia, com melhor bunal de Justiça já tomou
e pela coragem de subs� marcha apresenta, nos go- maturidade de es,pirito,_ a- a inic.iativa de cria,r a co

e-los, é gloriosa. apolo· vernos de VidaI Ramos, Ne- queles arroubos, aquele já marca de Videira a Assem
,do ensino. público em rêu Ramos ,e Aderbal Ramos celebre tom patético, aque- bléia Legislativa podia am-

,Ql....O_O....O_O.-.O_OC!lD'O_O...O_O_

'0 Esta-do: � da Silva, etapas confortado- la espalhafatosa demagogia pliar e,ss.a iniciativa e abro ir S
·

d d C' b
·

I': usou, espanto, por isso, ras e enobrecedoras. - irão c,edendo lugar à pon- ... d d'� Dele a e a'r uni era.

d
O'pOI LunI 3;' e, para s,er cna- ,

'

tu e do deputado Os- Mas por mui,to que reali- deção. E aí talvez tenhamos da, também, a Comarca de
,

'

- r

Bulcão Vianna que, I zasse'll1 sempre' ficou 'muit-o um deputado mais sereno, Itaiópolis.
à tribuna, formulou

I por fa'Zer po'rque o ca�po é se, como é possivel, ele for Em virtude de emendas p , S Aespeeie de critica à en- extenso é a popula'ção cres- re�o�duzido �o,postg 1l0� I' apresentadas,
o processo rospera' I ·

'ta do ilustre ex-secr'e- I ce diàriamente.' Com esse pl'OXlmOS pleltos.
,-

foi encaminhado àR Comis- A SOCIEDADE CAHBONíFERA PRóSPERA SIA.�
da Justiça, Educação 'crescimento cres'cem as ne- E' o que esperamos. Que_' 8'0-es de JUs,tI·ça. e Fl·nan-"as. b- I
d

.

-
- '< esta' e ecida com minas de Carvão ,em Cresciuma, Estada

e, pois pretendeu a- ,cessidades do ensino. lhe faça b'ompl'ovel'to o SI'n- I, Reunl'a-o de II'deres -d S
-

C·
..

•
" I'- e anta atarma, solICita aos seus credores em geral,

que há muitas res- Aliás, o deputado Elpidio cero apelo' do deputado Bul-I Por haver impórtante ma- caso ainda não o tenham feito, que apresentem dentro de

s. a fazer com referen- Barbosa em aparte, disse cão Viana, no sentido' de : tél'ia a ser examinada, o dez dias, os seus créditos em 31 de Julho de 1952 para.
mstrução pública ein muito bem que o problema deixar de lado os ataques, presidente convocou uma conferência e posterior pagamento:

'

o Estado: do ensino, não ê estatística. pessoais e injuriosos. I reunião de lideres logo após'-,' -Cresciuma, 27 de Novembro de 1"952
nobre lIder d", União I E' dinamico. Co.marca de' Vide,ira a sessão. DT' I

,

A >,RETOR A

-

Assembléia Legislativa.

horas.

Foí, com efeito, por cau

sa dessa fuga inexpÜcável,
l"'!Je resultou na falta de nu

.,..'
...0 para votações, que o

,o não foi julgado.
Comeu tou erradamen te,
ortanto, o autor da referi
a cronica parlamentar, o

uaI começou, traindo ver

onhosamente a verdade.
Tem razão o orador.
A verd'ade fugiu' da cro

e assint, s.e explica e

,�,eudonimo ...

strução Pública em Santa
Catarina

deputado Elpidio Bar-

TERRENO
�VéÍ1de-se um ótimo lote

na principal rua de Bom

Abrigo, medindo 20m.)c'
32m. a 50 metros da praia;.
Tratar na Rua Vitor Mei

reles n. 28 das 14,30 ás Iii

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Reapar�,?e O Teatro I CONVOCAÇÃOExp.rímentnl CAltLud JiüEPC:KE S. A. COlVLÉRCll.) E INDúSTRIA

O. }i'. DE.,MELO. FILHO
-1I-

Conforme prometemos em
.

JilJSSa crônica anterior," sob

o titulo acima, vimos hoje
-completar nossas ligeiras
impressões sôbre a apresen

tação que assinalou o respa

l'eciroento do 'Teatro Expe
rimenÚü do Circulo de Arte

Moderna.
Como já tivemos' ocasião

ire comentar a peça de J. P.

Silveira de Souza "BECO",
rlarl�mos, hoje, a nossa opi-
3J.1RO despretensiosa a res

peito da segunda parte do

.espetáculo oferecido pelo
TECAM, que monstou da

.encenação de "UM HOMEM
SEM PAISAGEM" peça em

'Um ato, escrita em 1�47. por
Odí Fraga e Silva; então um
dos líderes de um grupo. de

jovens beletristas que, em

Florianópolis, entre outras
coisas boas, tentava que
brar o marasmo e o .anacro

nismo sob cujo manto dor
miam a literatura e os lite
ratos catarinenses.
A PEÇA - As peças li

geiras de Odí Fraga e Sil
va, surgidas naquela signí
fieativa fase.a que aludi
mos, talvez mesmo por te

l'em sido escritas mais com

intensão de provocar deba
tes foram significativamen
te fracas, quer no seu con

teúdo, quer na sua forma.
Entre elas estava UM HO-
1\IIEM SE1'4 PAISAGEM que
o TECAlVI quís reviver ago
ra, sem conseguir despertar
4) mesmo interêsse que lo�
gi'OU o Autor quando lidou
;Com um público diferente,
;menos preparado para a -crí
tica e quase totalmente'pre
disposto a reagir ante a ni.e-

,

nor perspectiva de ,escânda
lo que uma peça ."moderna"
apresentasse. UM HOMEM
SEM PAISAGEM é um diá-

por dllaa ruas (situada em esquina, gra�da quín-
·tal). . ......• , .•..•....•......•••..............

conPRAl
V(�'DA Df.

(�A;I fnl!lIiO�

IlIPO,tCA�

AVAl.lfCÓ(!>
��==�������==.

1l00.DOO,o4Jt

1&0.000,°411'

IOO.OOO,1Nt

!150.000,04t

'IO.ooo,04t'

"0.000._

180.000.'"

180.0110,,0.

180.000.0.

UI.OOO,o.

100.000.oe .

lOO.DOO.oe

100.ODO,oe

IlO.ODO."

OO.ÕOO,oll!

80:000,WI'

ao.ooo,oe.

115.000.0-.

1I0.Ó(lO,oe

eo.ooo,�

.'.OOO,óCf

.'.OOO,Mi

12iO.OOO.�

80.000,0&

11.000,_

100.000_'

IIO.OOO,�

1I)e.oOO.04

•

te.ooo,oe.
18.000-.

Assembléia Geral Extraordinária

Cumprlndo-o- estabeleetdo na- nona sessão-da Assem�·
:Jéia Geral Extraordinár ia, realizada em 20. de novem

bro corrente, pelo presente, são convidados os senhores
acionistas desta Sociedade Anônima a se reunirem em

assembléia geral extraordinária, a se realizar no dia 10
de dezembro do corrente ano, -às catorze horas, na séde

social, à rua Conselheiro 'Mafra n. 30, para deliberarem
sôbre a seguinte:

nário improvisado que, da
mesma maneira que poderia
sair horroroso, por um ca

pricho da sorte, foi belo.
DJREÇÁO, ATORES E

ATlUZES - Já tivemos
ocasião de ressaltar que não
houve direção devida· em

ambas as peças do espetá
culo. Os atores faziam o' que
queriam e às vezes o que
não queriam, coisa . muito
mais desagradável. O êrro

começou ao ser inoluido um'
mesmo ator em ambas as pe-

'

.ças, com papéis, de evidên
cia, Resultado, o entusiasmo
do jovem panfletista d. O

SURDOS AlIIIICOlARfSI.VISIYfIS
BECO continuou se escoan- "WEIME .. "

do dr Ralchmam
do pela voz e pelos g·estos· .

s... tlo8,&Om pilha•

d
R·"'!:I"fI1ue e. normal b",dt-ÇAow Ultima marAvllh.

O quarentão desiludido de alom6 PreçocMpropaganlla CrS 435.00.
lTM HOMEM SEM PAISA- Peçam proap. gratis a Elza Junqueira

.
" '.

t
Saboado· Av. Copacabana. 75 • Ap�·

GEM. Para que Carlos A- :204 - Rio de Ja�elro • Brasil.

dauto Vieira fizesse rasoà-T .- .•�--------

velmente bem ambos os pa- Par'I··CI-paçapéis, seria necessário muito. I O
mais tarimba de palco o que

GILBfJRl'O DA 'SU.VA E

<.;e j�n.tagsem mais alguns I
SENHORA

ensaios que, segundo pare- pãrt icipam aos parentes

ce, foram em número. insu- I � pessoas de suas rela

ficiente. Já tivemos ocasião ! ções, o nascimento, a 27

de comentar, também, que i do corrente, do seu filh;
êsse jovem atar demonstra

I
ARNO, na Maternidade

t I t M "Dr. Carlos Corrêa'.
� en ,0, • as

.

revelou-o as-

3).H1, a vontade, sem a ne- 1 .

��:����\c:::a::e:;'.ação das;Caldeira'Ba6'co'ck--& Wilcox
o outro. personagem dá'

t
.

peça foi uma moça. Aliás a : -,"�
s..

. tO BP
f�;:��a���:�a�!� s!an:oo�:� I

,�..z

T,PO Cabe�otes Secceon8es
engano fez a sua extréia,! Vende-se uma, ingleza de 110' HP, 110 metros qua
fo� mais. uma.' prova. de que II d_rado::! de superf'icie de aquecimento, 150 librae de pres- - 2 quartos, I!/visita, a/jantar, cosinha, etc...
,) auto-didatísmo vai fazen- sao. AV, RIO BRANCO - 2 Quartos, sala, varanda. coai-
do o� ato:es e atrizes no I Pl'el;o para de;,:ocllpar lugar entrega depois de De· /'

BraSIl. Alem de talento tem) zembl'o. .

." , . RUAnbJaO',·::cB·OI'T'E"U'X" .. ·2"··· "t" "'/' ····:t"·...... 'd"
. _

�

I
. t ' .

o... - Qual' 08, s V181 a, varan a,'

abs,oluta c-onvlCça� do que. Ver funcíonando e trat;�q,:;,:p.a Usina de Açucar Ti-· casinha , .

esta fazendo. Reaçoe:'!, ex- Jucas S.A.' "'��"I I
COQUEIROS atI d

.

h b
_. . '. ' ''I' ," I

- qual' 08, aa a, varao a, COSln a, a·

uressoes, VOZ, tudo conven- ! São JOM- Batista �� SantaÍ::Catarl'na� ..

' .....
,

t
' _, . .-.:'

(;eu. Esperamos que saibam! .' :-;;t � -

'

'�','·RU'An''''J�,IrS_OÉ'-BeO�T·-r;;�:_··''····''·''''''''·''····'''·v � ru.... Quarto'ir, 't,rVi8ita:'�arán(fa,
aproveitá-la de futuro, nu-

I

C I h'
·

p.O I
coainha

ma peça de mais possibilida- C 08r a rlmor CABEÇUDAS ��: '�����'.:_:' ��i�:���� '��:n-" �
des e que seja uma verda-

'

J. W. CAVALCANTI & CIA. quartos, s/negócio,. a/viaita, a/jantar, cosinha,
deira prova de fogo.

.

Ficamos aqui, com esta
Móyeis estofad'os - Lindos modelos

- colchões .-
meia dúzia de palavras, que . .

Estofamento de autos e caminlt&.espoderãó valer apenas como SERVIÇO PRIMOROSO
"uma o-pinião". E essa opi-·
nião quisemos trazê�la PQ�'

PREÇOS MíNIMOS'
. es,crito, a fim de que sou bes-

'COLCHõES A PARTIR DE Cr$ 100,00

sem, os que .em boa hora vi-
. Rua Franciscq l'olentino - Esquina Pedro

- F,lorianópolis -�\'am reanimar .() TECAM,
que há por aqui quem muit.o
se interesse pelo'que fazem
e pelo que podet:ão fazer.

QCU DrODODO· J.1
,.,DltIAWÓPOI.I$ • ,sANTA CATA"IftIA '

CASAS A VENDA

---0--

HIPOTEC.AS
Recebémoa e aplicamos qualquer ii:nportineia com íraiantia hJ-

"
"II

.. � , ,u...+., i.

eSTREITO CANTO - " casas, lendo 2 reaidenctaía a

2 par� comêeeíe (ótimo ponto perto da Soberana)
RUA TENENTE SILVEIRA - 6 qnart&", a/visita, .1

ORDEM DO DIA jantar, 'copa, cosinha, etc. . ...•. , ; .

;:STREI'rO RUA SANTOS SARAIVA o- , Q�rtos, .1a) efetivação do aumento de capital
b) reforma dos estatutos
c) outros assuntos de' ínterêsse da; sociedad-e

Florianópolis, 29 de novembro de 1952
Dr. Adtlrbal Ramos da Silva :._ Diretor-Presidente

Anuncie n"'O ESTADO"

....Expresso, Brusquense I·
A RODOVIÁRIA "EXPRESSO BRUSQUENSE S.

:\.", tem o prazer de eomunicar ao eomércio e ao público
�m geral, e de módo especial aos seus -clientes e amigos
que, á partil' do dia 5 de Dezembro cctrrente, tôd{)s os

,eus, serviços. {I� passagens .·.e. encomen.das _ fUlLCionarão
.la Agência da Empl'êza ,Auto-Viação Catarin·ense S. A'H
ôita á Rua FeÜpe Schmidt 11. 42, nesta Capital, onde es·,

:)61'a merecer a confiança qu.e até aqui lhe tem sido. dis-

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

JÍ outra. que por motivo de fôrça maior 1110 aio anuDcladaM
algumas deatas ajo aeeita tnll1.ferência pelQ' Inltituto�. .onttlplo
• Caiu .conômie••
AV. MAURO RAlIOS - Lote de 111:1:45 mta. (nqo-

cio urgente) .

.STREITO RUA SANTA .LUZJA "Q. eom 8l1a
810 Pedro, - 40x2i5 mta:

I

.. " ..

COQUEIROS- RUA SÃO ClUSTOVÃO - 22s550. tendo
umas pequena. ca... .. .

ISTREITO' RUA SANTA LUZIA ...:. lota .e(!m lOx40

jantar, s/visita"copa, quarto de banho, garaja, se-

,
t�.o., situada e� esquina .. " .

RUA BOCAlUVA - " quartos,- a/visita, s/jantar,
copa, cosJnha, dispença, entrada para automóvel

RUA MONSENHOR :TOP� - 3 qUl/.rtos, a/visita, .1
jantar, cosinha, depósi·to. COpia, terreno 10x30 mta..

aUA CONSELHEIRO MAFRA - " quartos, a/visita,
A' A�ONIA D'A
AI M'A a/jantar, copa, cosinha, situads em eequina, ótimo

ponto •.••.•.•••••....•.•••.............. ; ..•..

Allvlad. e. POUCO' Mln.,••• : eSTREITO' RUA 81.0 PEDRO - 8 quartos, ant-salà,
Em poucos minutos a nova reeeí-

.

laIa de visita. copa, cOliillía, inataláção 1Ianitiria
ta Manelaco _. começa a cír-
cular no sangue, allviando os aceso completa, com duae pequenas easas n08 .fun_"o.
aos e os ataques da asma ou 'bron-
quite. Em pouco tempo é possível AV. MAURO RAMOS :- » Quart08, cosinha, I�la' 'an··
donntr bem respirando livre e fa- tal', a/visita, "te. (easa ilolada ótimo local) ....
ctlmente. Mendoc.o alivia-o, mes-
mo que o mal seja antigo. porque RUA DUARTE SCHUTEL::_ 2 casas. uma eom " quar
dissolve e' remove o mucus que
obstrúe as Vias respiratórias, mínan
do a sua energia,' arrumando sua
saúde, fazendo·o sentír-se prematu
�ente velho. Mondaco tem tído
�to êxito que se oferece com a
garantia de'dlll' ao paciente respira'
ção livre e fácil rapidamente e com-
pleto aUvlo do sofrimento da asma
em poucos dias. Peça Manduco" hOja
mesmo, em qualquer farmacia. A'
Dossa garantia 'é a sua proteção.

toa, s/jantar, I/visita, casinha, etc.; outra com li

quartos, sala, varanda, cosin-ha. etc."
·

.

ESTREITO RUA J01.0 CRUZ'S.ILVA·- ó quartos••1

visita. II/jantar, cosinha, banheiro. ete., terreno

42m. frente por 20 fuhdos (eaqutna), aceita-a.

600% à vista e 60% à 1.200.00 meneais .

ESTREITO AV: SANTA CATARINA - 3 quartos, sl
visita, s/jantar, copa, 't,'Osinha, etc. terreno 2Ox4i)

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

ESTREITO RUA SÃO PEDRO - S. quartos, s/jantar,
copa, coeínba, varandão, dispensa. etc.. terreno

15x40 ....•.•.••...•••• 1 •••••••••••••••••••••••

RUA BOCAIbvA - li Quartos, a/ para negócio,·varan.
da,

.

casinha, 6timo ponto, perto da Av. Trom-

powsky " .

RUA RUI BARBOSA (defronte o AbrigQ 4� Mt!norea)

Ivo

etc; terreno 72x31 rots., ótima para veraneio ...

RUA RUI BARBOSA - 2 quartos, aala visita, co�l·

nha, etc. . : � : .

SERVIDAO FRANZONI - I quartQ., sala, varanda, .

casinha, etc�, .terreno ,9x63 mts. . ...•...•.....

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, aa1a vi·
. Bita, s/jantar, cosinha, deapensa, etc. . ....••....

RUA FRANCISCO TOLENTINO - ! quarto., ..la,
varanda, ,co8inha, etc. •••• � .••••.• , .•••••••••

ISTREITO RUA· TERJlZA CRISTINA - ! Quarto••
lala,,,,v8randa, cosinha,' eala para neeócio •• : •.

BARREIROS - J quartos, e/visita, I/jantar, coainha
(rrande, terreno ,

'

.

- isso evidencia anor

malidade da. funções
gástricas. O m,elhor, pa.
ra Dormalizl.las; é a

Magnésia pisur.da, que
neutraliza .. o .. excesso

_de �cid� estomaéal e
exerce benéfica,

ação 8Ôbre o fígado.

PA R A
'

F E R t DA S,
E C Z E MAS.
INFlAMAçOeS,
� O C' E I R AS,
f R I E I R A �,.
ESPiNHAS, ETC_'

•

residencial .... � ..

SACO DOS LIMOES - com 13%500 Dita. ••••• jI,._•••••

',' I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Qúarta-feira, 3 de Dezembro de 1952

Veredas Perigo.as
,Alguns, amigos truuxeram ao meu conhecimento ha

ver (� [ornai "Diário da \i'arde" - que; por medida de hi

gien� mental, não se encontra no rol das minhas Ieitu-
, zas - afirmado ter eu,' na qualidade de Promtor Públi
co da .Comarca de 'I'ijuõas, sido arrastado "'a umas vere

,da:; (sic) pouco l'e(�omendáveis" pelo Deputado José

GaHotti Peixoto.

Muito embora não me caiba a defesa do Dr. José

tial1dHi Peixote, que o l?iário da Tarde �taca injusta e

Impíedosamente, repudio, 'com veemência, aquela acu

sação que lhe pesa de ser (I responsável por maus passos

flue o representante da Justiça" em 'I'ijucas, teria dado. Es

''timo o' Dr. Gallott.i Peixoto" frequento-lhe a casa, o que
Juuito me honra, e porque ali encontro o prazer, a tran

quitidade e a confiança que só podem inspirar os que

sabem resspeitar o lar e a família.

I •

(}s princípios que me 'levaram a trilhar essas veredas, que,
',na. opinião do Diário da Tarde, são ,pouco recomen

dáveis, porque não atendem aos interêsses subalternos'
da politica, são os mesmos que me levaram, no inicio da
minha carreira, a tomar atitude como a que tomei no fa

moso, e explorado caso 'I'ambosí. Nessa ocasião - saiba
i) ilscrib:FdO' Diário da Tarde; que se encontra na fácil e

rendosa posição de defensor dos homens do Govêrrto -

comentava-sê" com alarde que ai' coragem e o desassom
bro do Promotor Público de Indaial fá-lo-iam apodrecer
nos confins do Estado. Os ptincípios que estão a nortear

os meus atos no desempenho de- representante do Minis

tério Público Catar inense, são aqueles que mereceram

.de uma das mais altas expressões de probidade e cultura

jurídicas do nosso Estado, o saudoso Mestre Edga.rd de
l Lima Pedreira. êste elogie, em provimento" na correição
da Comarca de Indaial: " '" Em outras comarcas, obser
vei idêntica indiferença, cujos defeitos danosos '

acen

tuei nos provimentos que expedi. dos quais dei conheéi
mento ao Exmo. Sr. Procuradõr Geral dn Estado. JUS
TO E' QUE FAÇA, UMA EXCEÇAO COM UELAÇAO
AO ATUAL PROMOTOR PÚBLICO, DR. WALTEU
BARROS DA SILVA, MOÇO TALENTOSO E DILIGEN

T��. CUJA ATUAÇÃO, NO QUE ME FOI DADO APRE·

(jIAR, E' DE TODO/LÓUVAVEL".

Os princípios que estão a oriental' os atos do Pro.'
motor Público, de Tijuças são os de quem sempre prefe
riu estar com a verdade contra a maioria a estar com a

máioria contra a verdade: são exatamente os mesmos

true, contrapostos aos interêsses do partid� a,que perten
{lia o Dr.' Aderbal Ramos da Silva, receberam do Govêr
no dêste honrado homem público, irrestrito ',e inequívo-
co apôio.

-

Vale lembrar que" nessa ocasião, quando alg�ém,
que o Doutor Clodorico Moreira bem conhece. ofereceu,
,20 ,GovêrnQ. em troca 'do cargo de PrOmGtor Público de

l-dd�iál, todo o 'prestígio político seU e de sua famÜia,
foi quem escreve estas linhas consultado a respeito e te·

ve a grande satisfação de ,ouvir daquele gGvernante' a

3fiI'�aç;ío cd� 'que seria' JUantido nas suas funções, na

quela comarca, mesmo que para procurar demovê-lo de
tal intento a UDN lhe oferecesse todos os seus VGtos.

ULTIMA- ,HORA l V_,o_la...._,..a'_8_o_C_ar�f�_z_o_L_ei_te
Será .que a famigerada ,&{J�P'

-, ..

t
..

t bê ?vaI 10 er,VIY, am em/. -,I>�

meno�, aqui na Capital, nos.
vários pontos de venda, se- pontos de venda da Usina.

gundo apurámos, 'ontem, a de Bcneficiumelito, Nos, C3.

quantidade dêsse alimento fés, porém, está sobra.nilo."
urecioso, tem sido restrita, Até parece que a COAP .�s

A escassêz, nestes últimos tá se interessando em solu

dias, tem sido grande. Mas, cionar G problema do leite...

anuuanto isso, amua s(\- Será que êsse famigerado

'br�m alguns Iitros -na:;; vi-! órgão vai intervir TiO case

trmes das geládeiras dos; do leite ? , ' , Serú que vai so-

l, ,estahelecilTI.entos <:0I.11e1'ci- 'li brar
nós cafés. �ara ;;e.�.H�n�:ais, tais como café:;, Parece dido a 5 Cl'UZelrOS o lii.ro ?

I até que., vivemos época de Se:'á q,l\.e_,� ,qu�s,tã� ?do Ieite
verdadeiro debo-che --; eu-l vai voltar ,1,) carta",

quanto o povo não tem leite, I O leite está talhando, eSSH

porque está sempre talhan-I a verdade, O verão é ',) res

do, voltando da" filas ,?e I po�sáve} por êsse ,:stado-de-,
mãos abanando, nos cafés, COIsa", outra verdade.

(I leite está sobrando, ,aos E as providências para i'U-, \

olhos do público, com fins' lucionar êsse problema, enr

1 +i qu e o único prejudicndo -é ", ,�',lcra_IVOS, , ,
,

E-stá faltando leite, Pelo povo '?
.....................................��

,Morre aos 92' anos de idade
Vittorio, Emanuele Orlando

ROM.-\, 2 (V, A,) -- Fa- vêm o 'italiano, na últhna.

Icceu o antigo presidente do fase, da primeira ,ffi'ierr�,
Conselho Italiano, Vittorío niundial. Ele tivera de ÚI-

Emanuela Or'lando. I zer face à perigosa situação
"Presidente da Vitória" criada pela ruptura oa fr€ll�
ROMA, 2 (U, P.) ,_ O te italiana sobre o Is011Zu I'

sr. Vittorio Emanuela 01'- soubera .transformar e man-.

lando, que acaba de falecer ter o moral da nação até fi

pr,ecisamente às 18 11s54, .em vitoria. Orlando fizera par

consequência de. uma' con- te do Cons�lho des (:�u,atí'o.
gestão cerebral seguida de com Georges Clemenceau.

broncopneumonia, achava-se Lloyd George e Woorll'i:mr

no seu 930, arro de vida. ' I Wilson, na Conferência ria:

Chamavam-no 0, "presi. Paz, em 'ParIs, e tinha. si

dente da Vitorla",
'

em re- do presidente da Gâmani'.

cordaeão ao papel que de- dos Deputí;ido.s de dezemlnp,'

Reeleitos o presidente =�:.��;�!�..::.'!;�.:.l:�':.::.;:.�...

-Em :u. '�'ãO�e- !�é���.e�!S!,��!t!.giO,FveGQanão
na] Eleitoral reelegeú o' sr. des. Flávio 'raval'es da Cunha

,

Mello para a sua presidência, e o sr. des. Hercílio João

da Silva MedeirGs para a vice-presidência. no p1lríodo
compreendido entre l° de janeiro e 31 de dezembrO' de

1953. ,

Magistrados ilustres, com larga fôlha de serviços à

justiça barriga:v,erde, ,a su� recondução à?ueJes. a.lt!ls !cargos impreSSIOnou favoravelmente os meIOS SOCIaIS e

jurídicos cat!l�inenses.
O ESTADO congratula-se com o colendo TRE. pelo

acerto da escolha e apresenta aos srs. desembargadores
Flávio Tavares e Hercílio Medeiros' QS seus cumprimen
tGS .

............................................

A propósito de um tele-

,grama ontem publicado pe-.
lo DIÁRIO DA TARDE, se

gundo o qual o dr. Rubens
de Arruda Ramos havia si-
do convidado pelo Gal. Ei- Volta a preocupar a popu
Eenhower -. para 'ocupa: o

J lação desta Capital a ca,-

, ��:�o de dl��tor �a Peniten- ! rência que se vem ver if ican
ciarra de Sing-Sing - po-

I do no fornecimento do leite
demos adiantar que � con-

pela respectiva Usina,
vite foi aceito sob a

condi-I
'

ção de os serviços odonto- De há alguns dias "a esta

lóg-icos daquêle presidio se- data, as�filas intermináveis,
rem, entregues ao sr. 'pro·'l desde cedo, se prolongam
fessor A MACHADO. até quase ao meio dia. Em

«Serão
.

da' Amizade"
As''!rmãs da Catedral todos os anos procuram adqui

rir meios para atender ao Natal das crianças pobres,. em
número supealor a 2.000, sob seus vigilantes cuidados.

Nessa campanha de aquisição de .recursos, as senho

ras da sociedade que atendem ao apêlo das Irmãs, orga

nízaram uma noite dançante nos salões do Lira Tenis

Clube, no, próximo dia 11, das 21 às 24 horas, com o tí

tulo "SERAO DA AMIZADE".
Entre as senhoras que estão mais empenhadas no

maior brilho desta festa de caridade se acham: Maria

Christina Carneiro, Ada Fontes, Fernando de Melo" Cecy
Bulcão Vianna, Catarina Baver e Dulce Cabra1.

Deve-se registrar a extrema amabilidade da direto

ria do Lira Tenis Clube, especialmente do seu presiden
te, o deputado Oswaldo Bulcão Vianna, cedendo os sa

Iões do Clube para esta, festa, bem como a sua excelente

orquestra. ,

\ 1-1S mesas estão sendo vendidas com quatro lugar�s
a Cr$ JOO.oo e já podem ser encontradas na Joalheria

Monitz, entre às 20 últimas restantes para a festa, visto

ás demais terem já sido passadas pau a sociedade local.

Serão servidos, nas mesas, salgados e doces, sendo,
somente cobradas as bebidas pelo preço usual do Bar do

ru�& ,

........I! IIII•••••••••••••••••• •

No T.'R. E.

Ter,minou a greve na

Santa Catarina
E. F.

Vereda "pouco recomendável", no critério que I} po- Irrompeu, na. quarta-feira Ministério neste Estado, o

bre autor da pasquinada não deve adotar para manter o da última semana, um movi- qual, dias após, atendeu aos

-seu emprêgo, é aquela que escolhi quando cooperei com mento gre\'ista na Estrada paredistas CGnciliandG os

a polícia local, no sentido de responsabjlizu,r (} atual Ca- de 'Ferro Santa Catarina, seus interêsses, em parte"
pitão Delegado Regionál ,dê P�lícia da Cápital, por ter com séde em Blumenau, nes- satisfazendo. assim, reivin
esta autoridade, abusivamente:., defendendo' inter.êsses de te Estad". dicaçóes que determinaram
-certo latifundiário. mandado �spancar impiedosam�nte Para lá seguiu, afim de aquêle movimento.
-pacatos e indefesos caboclos do interior da Contarca. 'entrar em entendimentos Sábado. os grevistas· te-

Vereda "pouco/recomendável" trilhei quando" no Distri- com os grevistas, como re- tornaram ao trabalho, pon
to de São João Batista, fui, ver COJll 08 meus proprios presentante' do Ministério do fim à parêde q1!e causa

olhos irregularidades que ali se verificavam. sob a for- do Trabalho, o sr. dr. Ra,ul va enormes prejuizos à eco

ma de prisões que conSiderei e considero ilegais, não obs- Caldas. delegl!do daqUele nomia catarinense.
tante opíniáó contrária do'prim-eiro magistrado local. •••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••

'�Xfb�::!��:�krt�:::J:.�::d!;:!:ic::a:et::�� :r!: 'O' ',larOal-I'sla C'arlo' 's de Lacer'da·
,

fissão de advogado, prGcurei" em Nova, Trento, alguem; : J . :
,

que não ó Prefeito Municipal, ,m�&, qqe sempre se encon-
"

'

'1__ d' ,

d'
• '-

. i

t.,.� na �re�eitura, e aí o interpel�ia'respeito-?�o_!1áo c1,lm-, repe lU 'a or em e prlsaopr ..me-lIW ne palavra empenhada. Nessa ocaSIaO acompa., ,'. '. .

nhava-me o dr. José Gallotti Peixoto. a jconvite meu, e
RIO, 2 ,(V. A:), ,um quele vespert)1lo. O Jorn�hs�

(�om o objetivo, de testemunh:,r quaisquer ineidentes 'mais. grupo de lJlvestIgado:es es- ta esü�anhando, 'que a, o�
gaves que: pudessem resultar da minha difícil míssãd teve na tarde, de hOJe na dem nao emaiJ1asse do JUdI.

"
"

•

redaç2.o da "Tribuna da lm� ciário, se recusou atende-la,
Não descobriu o re,spunsável, por essa� acusações do prensa", onde em nonle do comunicando-se com o mi

Diário da' Tarde que se a minha espinha dorsal fôsse chefe de Polícia, deu voz de nistro (la Justiça, que ime
flexivel como ele' ju-iga, e mormente neste momento em prisão ao seu diretor, sr., diatamente determ,inou que

qúe se processam as promoções em minha carreira não, Carlos Lacerda, que deveria
estaria eu na árdua posiçãof de quem procura restabele- prestar esclarecimentos so- os investigadores se -reti
(:er a Justiça, que alguns homens de' confiàn·ça do Go- bl'e as denúncias de subo!'- l'assem do jornal. Encerrou ..

-vêmo" e por certo à revelia deste, não têm sabido seguir. no na Polícia carioca, feitas se, assim, um' caso criado
WALTE� BARROS DA SILVA pelo advogado' Rui RoEm, com, a curiosa medida toma-

Tijuca..'l, F·L>Hi:i2 l há tempos publica-das na-' da pelo gen. Rioparclense.

Os nobres dcputac!ós da coligação autC'res ,d,(it

fácanha de abandonar o recinto da Assembléia, para

qu� o orçamento não pudesse :'ler votl;ldo; estão l'eee-,

benào 0::-; mais enérgicos e violentos protestos d",',

imnrensa do interior.
.

Em Lages, Sua Excelência, o senhor Deputadlh
Olinto Campos, antes persoua grata entre o oper.. -

riado, pela primeira vez deixou de comparecer a :

urna festa dos trabalhadores, muito embora recebes-

se convite' especial. E' que Sua Excelência deseon'-·"

fiou das ovações que iria receber. '

, Ainda em Lages. o deputado Celso Ramos, Bê'
an�"

eo, ta�bém no centro operáriq, levou carão feio." e�"
poder just�ficar as razões porque não fôra cone dr,

do um pleiteado auxílio à entidade classista, te-lre_8
enge_!1hosa saída de lembrar que esse auxíliq se 1, ,

proposto pelos 'vereadores udenistas na Câmara.

Acontece que a Prefeitura de Lages já: do'

àqu�la sociedade lima vasta área, no' valor de; :n
. . \ .

de 'quinhentos rol! cruzeIros"
I '

A manobra do manhoso,parlamenta-r 'não' ,ç.rLOU•
Os operários lhe disseram, s�m metáforas, I'

e li

Prefeitura fizera até mais do que o prometi! ,

e que,

por isso, não era' justo pleitearem" mais;} elo quft';

dispensavam 'o golpe demogógic2-'!
"

�.
.

' La de Chapecó, por ou�ro lado, ehegf�ou:: '"
Jornal que estampa, em' colunas

.. abel1;a�", hrr
dos depútados Paulo Marques e V�cente Joao

der, sob o sugestiv,o títuló dá Dóis chãpecOên
vardes. .

, •.

Notícias aa Laguna- iúf6rmam que o' de !Utad�' I

Voiney Oliveira, qu,e depois de lütar' desass �r�-
damente pelo auxílio de Cr$ '450.000,00, ao jn�:: ,
Lagunense acabou conco'rdando em que o G ve

,

não obedecesse a lei e supl'ithiise 'esse [:au�Hí(f- es-

, tá sendo aH aguardado com- vários banquetJs e ,ho-
"

'm�nagens' de solidariédàM polítIca, durà�te �'-"
quais lhe

I
será feito a solene 'e �ormaFpromfsa u_c,

,

em 1955, elegê-lQ deputado federa!, 'para ((:1e ele na�
tI'aia a Lagmla denti·o dê térritÓYi6' cutarine!U'P'

'

,
.

,"
' te

Em Blumenau, a respeito do sen r0rl'e�nta!1
. .

't
' ,1'" ,,\, "Elsp' ·luha.

'

Uel'replsta, c.ontam [), segum e :anet -ota � t�a ,', '

.'
,

h
'.

d·
,

t d ..,,Ia eÍlcl-antes de Franco, ,aVla'- um ep�l �a
..

o CU1';O". Ir'
éncía e no nome. Chamava"se'O: E O no,sso; 'p I ll1a]

suerte, deputado ,é Cassio - qua;;e 'ó,,"casi'ó, ell1 eS-

panhol. ,

�
, . ,_ _ " ,,' "

. da"
Como se ve, aquela dec,sao f3lbchea de fI glr

,

plenârio vai 'levar muita gente, no futuro, a !!luro'
das la.mentações.

GUJ1H'!RMf -T�
I

!
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