
Recõa Mossadegh em sua atitude
,

de ,ameaça e Infransigênci,a
TEERÃ, 23 .u P,) - Mi- :::iaçã,o, �e' todos os pontos

I
final e que ponha têrmo à

nistro Moharnmed Mossada- em Iit íg io, de sorte possa luta entre o Irã e a Grã-Bre
gh desistiu de tornar efeti- ser encontrado 11m denomí- tanha, na momentosa ques
va a ameaça de enviar um nador comum a um acôrdo tão do petróleo,
ultimatum ao govêrno in
glês, a propósito da exigên-
cia de �ag�mento"imediato I Iden Juta em favor dode 49 milhões de Iíbras, re- l

ferente a impostos perdidos I
desde o fechamento da' re--I êrdn í I· I'

.

'finaria de petróleo em Aba-! acor O lia O-IUgos avo
dã, levantamento imediato'
do bloquêio britânico e des-l BLED, Iugoeslávia, 23 (U.
congelamento das ,COnk'iS, P,) --_ O ministro das Rela
jraniarias em libras, .,' çücs

.

j11xter�oreil da Ingla-
, Na solução desse impor-j

ten':J, H" Antholly'Eden che
ta:nte assuntQ, que iria agra. gou a ei;-ta Cida-de 'eslovena,
var ainda mais a t,ensão an
glo-persa, participaram 'de
cisivamente os embaixado
res americano, turco e indi
ano,

Na oportUl1 idade, foi clis
cutida, entre êsses repre
sentantes e o ministro �os
Iladegh, a hipótese de novas
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P.S.
solveu falar, indo mais vras, ficam. minhas despe-, Aproveito a ocasião ?a- I d?!> trabalhos da Conferên- f ve� assin:' ?entro �o vcr�a.
além das simples respos- didas e minhas saudações: ra, por intermédio da im- era, que, neste momento; es- deiro objetivo da Conf'erên
tas, ,E' que o chefe da na- ao generoso povo de Pôrto prensa, transmitir esses tá sendo encerrada, Os pro-I cía, não se tendo tratado,
ção sobre seu encontro com Alegre. Estou muito grato e meus agradecimentos a to- blemas referentes à Bacia' absolutarnente, de política".
os lideres do PSD

gaÚChO',
eornovido pelas demonstra- dos os portoalegrenses", Paranâ-Ilruguaí foram a- E, a 'seguir espontânea-

Disse, de inicio, o sr, Ge- ções de apreço recebidas, Sobre a entrevista com os preciadas em todas as suas mente. assim falou sobre i)

túlio Vargas:
.

em toda a parte, desde mi- governadores: - "Tratou-se particudarldades. '.

I
seu',

én. éo�t�o com .à direção
E desta vez s. excia, re- -- "Nestas minhas pala- lha chegada até à partida. de tudo, dentro do programa Nossa palestra se manta- do )�SD gaúcho;
----------.............--------------------..

. .

_:_ HA, visita que me fez E
--_ -...........................

,; comissão.' diretora' do PSD
, DIRETOR �

,

'Omais entra0Diá- � foi apenas de ,cordialidade,
..)i Rubens de

.

� • ..,. � S� ela demoveu um pouco
� rio de S. Catarina, � mais foi porque tive, o pra ..

J Arruda. Ramos � :: zer de rever Velhos, amigos,

1';1 GERENTE .• Ano XXXIX :;, conversando com êles por
. í :. algum tempo..

'. Domingos F. �
N 11 505 .; Nãó', propús nada sôbre

'. de A'quino � •• � matéria política, rrem os dís-
' .........._............-�......__...."'W\ tintos visitantes me pr'op u

serarn, Digo isso de uma

maneira categórica, para
evitar explorações políticas
a respeito, A visita teve, a
penas um caráter de cordial i
dade; foi um encontro de ve

lhos amigos",
O EMBARQUE PAnA.ITíJ

o SR., vARGAS E A POLITI�A

o
/

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

P. ALEGUE, 23 (V. A,)
-- Quando deixava o Palá
cio do Govêrno a fim de se

guir para o aeroporto, do
mingo, o sr, Getúlio Vargas
ioi novamente procurado pe
los jornalistas,

�':r(\��o Oe hoje ,_ 8 paga. 80 CENTAVOS
- ,_ ... '_ .. _ .._-�- -,--��- ._----

Florianópolis. Quarta-feira, 24 de Setémbro de 1952.

lo." Presidente"
do Libaoo
BEIRUTE, 23 (D, P,) -

o gal. Fuad Sheh'lad, o no�

,'o "homem fode" do IAba
llO, foi eleito,' hoje, por una
nimidade,. Presidente da

República, em substituição' 1I' ...,..,...•••••••" .-",..,.,.••..........,. w w...,...•....,..".y"."...W��JY'..h�..,.....".�_._..w_
a Beshara AI-Kouhl;Y, de�

l>O�t�s;:.�ã:e�::�z!�ada·pelO Ba' I·,xarlm de vir·lOS 0" Km,rSOD"!!\c.lllt�D...,f\"D,,.,�.:
•••

• �""'a"""to fQ;.rá.ida. nliD OS· PreçOS·
11 ""

;�1��������::�ú�\� artigos. de· primeira necessidade \��11)�J5()n n'iio sof'l'cu'qÜalqtnú' pel'- S: GABRIEL, 23 (V. A:)

r;'
At)óS �n1:plos debates" fo- de Cr$ 1,00, 'que tinha o Cr$ :-l,OO; farinha de tl"igo, IH��Li k:' �:� "

. turbação e à poplllação,m�n- Sob a pr�sidêneia.·' do ram fixados os seguintes peso de 110 gramas, passou no moinho, à vista, saco de If� \ ��w>,
'�:;i:���:-�:i'd::e��:da: f'�:'e�·:��:�·;��;�::·1 k:�.:S-=:se��:�· OOa:r:i; =:��:;'°d!r���,:o;' �:s!!� 50Aq�i�O;;A�r!o!:5�OO��t�as' \� 1�(�lnudança na direção dOR 'aJ, a presença dos srs. Jel'Oni- japonês, tipo 5. quiJ() Cr$ para 270 gramas; o de 500 providências a l'€speÍto da
tOR pOstOg adminis-tratií'o:" € I

mo Fí1'P'O Fltho, Zefarlno 13.80; t'luperior, Cr$ 4,00: o gramaA, de Cr,� 3,00; e n de fisealiz.ação da venda de

''''Os--expurgos-Ie-va'dm;-a:--efei- ·,biffil'l' ·Pft.Hlo, -Jr. V·nlter Ri-\])'� 1'08e, Úpt) extra., fie4$ll ,1.000, gl'lilJ11as, Cr$, 5,.00; l-ei- ,c.a.r:ne \�er(ie .. e. outros. gene- fto pelo novo govérn0, "':lIda 'e T::.Imo" Menezes. fora de tabelamento, O pão ,te, garràfii, Cr$ 2,00 e litro 1'08 de primeIra nece:,;sidll.dp.
ct

10je, para lima nova serie
d.e (;onversações com o ma

rechal Tito sobre assuntos
mundiais em gemI e a ne

ceRsidade ,de cimentar· a
amizade defensiva dos paí
.3eil do sudo.este eUl'ópéu em

particular,
.

,Em, sua,coID-pa-nha, ': ,litlm,
wiüo iugoeslavo que decla-
rou de Dubrovnik. na costa

"

• nesses 71 anos de sua vida.
da Da1mácià, onde passo�l NEW. YORK, 23 (D. P.) ante as medidas tomadas.
o fim 'de �;emanfl., veio o em- .- A convenção realizada. Entre as recomendações
baix�:flor britânico Sir Mal- pela Confederação Nacional feitas ao se'us associados,
let, Form�l revelados pou- do Trabalho, encerrada ho� que montam a 8 milhões,
cos detalhes das conversa-

.

.i,e, foi das mais impol'tantes destaca-se a adoção da Cal1-

•• E .. l.�.. i .. , .�-. ,.

� Candid'cato da Federação do
Trabalho' Adiai

. , ", .

O sr, Getúlio Vargas em
BONN, 23 (U, P,) - CU1'" e ivil :e constitui uma amea- barcou, via-aérea. às 13,30

co delegados comunistas ça à paz ha Europa. horas para a sua fazenda,
vieram a Bonn, para tentar Ou os alemães chegam a em Itú, onde vai descansar
convencer os alemães oci- um acordo sôbre a unifica- por alguns dias, Ao embar
dentais a que aceitem o pIa- ção do seu país ou então

ra-j que de s. excía. compare
no russo de unificação do tif icam o trata?p de paz da ceram o governador Ernesto
país. I Aleman�a Ocidental que Dornelles e seus colegas de

. .,
conduz a guerra, São Paulo,. Minas Gerais.

Pal:t��u� rP�ra ,�erllm es-, A ratificação dess,e trata-. Mato Grosso, Paraná e San�
ta noite e adverttrarn que a do leva-nos à beira da t C' sident d'tifí

-

d t t d
. a atarma, o presr ente ,t

ra I icaçao .0 con ra o e I

guerra E' um convite ao A bléi L
..

1 t' dbl' d B'
'.

. s8em ela egls a lca, e ..

oaz da repu ica : e onn suicidio A Alemanha se
.

t d "(r't G ff'

Iiad id taí
'

"
pu a o ,1 or rae ; o pre-com os a la OS OCL en ais convertera, em um campo de f it IId M h tt!ções ele 'I'ito E' "'11" pzi I' " E' "1" l' .,

elo. o eneg e 1, os
"

"

u<.. vos n- evara a ,UI opa a. ierra (a bttalha e então o -que SO' d t d Q R' ';-
eipais líderes iU!loesbvos " " r1 I

.
-' .

. coman an es a ....a eglaO
� guel

..'�:a, ' J-;' ue e��ça()_ ,sall,l I fr.eraI?
os coreanos ,n.ão pa- Militar e da 5a Zona Aéreamas ninguém. ignora que da cIdade em melO de 1m 1 '

'

,. <
recel'U na,d,a c,orn, o,..(}ue 80 e -otítra's 'autoridades cívif;um dÇls s,e1.18_"l?l'tn,cjpªis ,ab- ehuya a:e tom�t"'es -1a;11('4dús

I
" ,-+-;.

I
- ",., '" ", -. /", '�, ",',"

freY.a o.
p,()VO_H em�Q.,.,..�atl1· 'mil'ita.}·e·," e eclesl'a',stl'cas,".íefivrJs aqui é. enco.:ral'ar a, 1 t •

q >
", •

_ por mI an !-1>"HnUnIS"as ue raJmente, se o tratado fo).'-
ú)gl.j(�llJ.::!,vh e-'a 'I�ália 'a se celeb"ara'n a manife'tacão'

'

t'enni;:ern IJUra' so' luc"J'On'"l' d
1

't
•

�
-

't ;"l"t l' ratificado, 'l,Alemanha Ori- ..,._,."._................-_.:t'_�
. � e pro ,esto �l'en e ao 10 e. ental tomará todas as rncdi,amigavelmente a disptlt'a em q'le ou eml'''''a'I'ios sO"l'e�

,

R
•

t""
•, " �,,"', ,y -

das para se defender". SIS enCI8 aoel�obre o ftlt:2l"o de Tries'te. ticos almoçaram com os e .

i6õiiêõ�â�ruiãv ��:���� :t���:�;::,ãO de

Barco com casco porg-o político
por AOO dólar'es II Pu.Cd,Ee·mI�at.om e vinte policiais de v·,"drA CAIRO.23 (U, P.) - Um

'f 1 eont.er os manifes- V informante de alto pôsto
LONG BEACH (Califor- tantes, enquanto 08 delega- LONDRES, 23 (U, P,) esclareceu que uma séria

!lia). 23 (INS) - Uma ,io- dos entravam em seus gran- Um armador britânico cons- crise na pq1íticu egípciá re

vem de 20 anos de Long des carros de fabricação' truiu um iate cujo casco É, sultará se �e concretizar os

Beach .foi metida nas gra- russa, e iniClaratri a viag-em de fibra de vidro, Esse cas-, rumores de que o Partido
eles ôntem; .depois de con- de regresso, co é translucido e é consti- Walfdista levará a efeito
'fessar que "vendeu" sua fi- Hel'mann :Matel'n, um dos tuído de quatro camadas di? uma resistência ao expurp:o
lhÍ'ijha de 3 meses; por 400 cinco delegados e chefe da tecidos de vidro colados em ordenado pelo Gal. Naguib,
dólares, a fim de pagar al� campanha de depuráção d,e l'esina., o "homem forte" 'do atual
gumas contas no "Bar", A comunistas na Alemanha Esta estrutura é mais le- govêrno,
sra, Ednà Eft-rl SChOll, �oi O.rielltal, disse o seguinte ve do que a madeira, mais Essa resistêncÍlJ., segundo
detida a: fim de' ÍI}ves;tigar numa roda d� jornalistl:!A:

'I
fácil de cgnstl'uir, não" ab., se alega, tem .como eonse

violações de liberdllde pes- "A atual divisão da

Ale7.
sorve água e nào apodrece. quêlicia a pouca vontade

soal junto :1 oútl'as duas mu- manha apresenta o perigo As experiências foram sa- d�s walídistas em eliminar,
lhel'es. de urna sangrenta guerra tisfatórias, " politicamente, o' poderos\.\

Nahas, ,ex�pl'imeiro nUlllS .. '

tro, na ·'limpês.a" que· está
sendo promovida nos círcl1-

.

'los políticos egípcios,
Epera-se; portanto grave'-l

acontecimentos para 08 pró
ximos dias e que poderão
marcar rumqs mais difícei;:;
aos políticos nacianaliRtas,
principalment� para aquêles:
que th'el'8Itl qúalquer li!:�a
ção com "o 'ex-rei Faruk.

Delegadas russos «enxeíados"
com, uma chova de tomates

Prêsos dois
, , argen'iDOS

ROMA, 23 (U, P,) - o
snr, Nestor Ildores, chefe
do escritório das Linhas
Aéreas Argentin�s; e o ;sr,
Jacinto .:[oaquine, secretã.
rio do mesmo, foram presos,
hoje, pela polícia, que toda,·

via, .não deu nenhu.m deta
lhe sôbr� os motivol'! dêsse
ato.

•

didatura do Governador
AdIai Stevenson, no próxi
mo pleito pois o. mesmo é o

único que satisfaz ao� in
teresses dos opel'ári<iS,

Slevenson

Mamãi!? Eu não lhe
disse que o leão às n:!

} ue fi�a ma:ns-inho?

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

DR. ANTONIO om MUSSI
�

DRA.

....êad.: Ru. Doeafuva. 1M.

c....Uório e ae.ldência - Roa Bolelo 'Viana n. 'I (LaI'P 1.

.. llaio) - Plorian6poU••
••l'iri.: 8 la 12 hol'U - Dlàriamenw.

OLHOS - OUVIDOS - NAJlI.z B GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
EepeclaUda cio Boapltal

.odel'lla Aparelhaeem. '

Limpada de Fenda - .aefratol' - Vntometro etc. Ral" X. (n
!UOIrafia. da Cabeça) --- Retirada d. Corpo••xtranho. do Pulmlo
• -.ofaco.,

c,·�� O,'.)�
DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

ESPECIALISTA

MOLtSTIAS NERVOSAS E MENTAlS. CLINICA GERAL
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais, Chefe do Ambulató

do de Higiene Mental em Florianópolis, Paiquíétra do Hospital

Doenças do �par�lt... H81Hl'tltóra.
TUBERCULOSE

RADiOGRAFIA ii RADIOSCOPIA OOS PULa0.
Cirurgia do Toru

DR. ARMANDO \TALERTO DE ASSIS
MltDJCO

o ESTADO
ADMINISTüÇJ,O

....elo ti Oflcinaa. à rua Con8elMtr. II*'"' .........
Te!. 1022 - C•• Poatal. 111.

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DE AQUlNO.
Representante. :

&epreaentações A. S. Lara. Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 6<> Bndar,

Tel.: 22·59U - Rio de- .r.neiro,

Reprejor Ltda.

aua Fejj� de Oliveira, D. 21 -- �.. e,.__

TeL, 12·9871 - São Paulo,

ASSINATURAS

Na Capital
••0 ••••...•. o • • • • • • • • CrI 171l."

.' �....tr. ., ...• , '.' .. , ... Cri ' .9,.�
,

No Interior

AltO .. .. . ...... , Cr$ Z&O."

__.tre ,....... Cr$. 1-1&... '.'

Àn�jot mediante. eont�'too
.0

O. originai&, mesmo n�O pubJic.dr... 841.. ......"""

4..-olvldo..
Ao d1reçao

_

riAo lIe resporl&bilíaa �l&.. __,_
.mitidoa n08 anicoI aninados.

DR. ALFREDO CHEREM.
Cur.. Nadonal de doen.... mentaí•

Ib-diretor do Ro_pital Colônia Sant'Ana.

Doençaa nervosa. ementai.,

Impotência Sexual,

Ruo!ô· Tiradentea II. i.

Consultas das UI áM III "b!:,ra•. ,

FONE: M. 798,

Reli,; Rua Santo� .Sa.rlilVa, 64 - .atrelto

�lônia Santa'Ana.
Cirurgia-CHnica a.ral-�

SUBO. Convulsoterapia pelo elet:rochoque ê cardiazot Insulinoterapia
S.mço completo e e.peciaUz.d� da. DOJINOAB D.

de Sakel. MalarioterapiB. Psicoterapia.
.lta, eom modernoa método!! de dlagn6.tieo. e tratNnento.

.", Consultório Provisoriamente á: Rua General Bittencourt, 815
• '

_

'"

:....: .. & .. ftINGO'G'BUOIA ".......lITüGa ."
"

.•��PO",OOPJA BISTEBO OAAU"
(esquina de Anita Garlbaldi).

L1SIotO BASAL
Horário: Das 16 às 17,80 horas

&'dtoterapia por ond.. corta...Blfitrocoacnlaelo &alOI Ultra-
Residência: Rua Eoca,iuva, 139,

, t1\olete • 'Infra" Veri2lelbo. .

,... "
.

"

'"""

'Coee1llMrlo: Ru. Trajano, n, 1. l° ander. - .cUftclo."do .011·'
, ,-_.- --""

DR. I. LOBATO 'FUAlO
�I"

"�rirtol Da. 9 .. 12 bora. - DI'••GH1.

nu.li .. 18 bona - Dra••taut.

Re_llHada Av.Dtcla 'l'rompo.,.Jd. 86

DR. A. SANTAELA ForlXUldo �J.a_ �aCUldadedNacional de ':;:icina. Tialo!oci.te ...-.....

---8-----------'
-

\ 'ormado pela Faculdade Nacional 4e .e4idna d. U1aigeNt· I lsloclrurgião o Hospital Ne Kam.. ii i A � S'a('�lftt ,'.' 'de O.' Vuif.''''
,
.... do 8ra.iI).

'" . __ . .. .. I Cnru de eapttcializaçáo pela, S N. T.l!!wniel'DO •.•�_.. . --IJ .... , IH H t u" . J" 'r'. \t.'�-
.Mico por coaeuno 6a AuiIURd•• Patcopata. lo DllItrlto' Cirurgia dQ Prof, Ugo PiOlheiro Guimariee (lüo). ADVOGADO

''''ral. l
Consultório: Rua Felipe Sehmidt D. 18. Roberto W· Schmídt

J.)ià�amente. daa 15 às 18 001'''. Heitor Steiner
h-Interuo do Ho.pital Pliqulttrieo _ "ntdmio IH'd'rlo ela.

C.p!tal rede,.1.
' Res.: Rua São <Torg� n. 30. SOLICITADORES

b.interuo da Santa C._ ric6rdt. do &10 .. ,..,.. '1 '

Advogada Comereial, Civil e Trabalhist&

Cl1nlca Médica _ Doença_ Nel'V'O.... DR. ALVARO DE CARVALHO ESCRITÓRIO�
Counlt6rio: Edlfic!o Am'li. Neto _ Sala I. Doença. de CrianÇ&ll Pra{a 15 de Novembro n, 23 10 andar, sala �

.

COJl8ult{;rio: Rua Trajano a/n, Edlt. Sio lo'tll. - 1· andar•
,Sala. 14 e 16.

'

CeD.utt.. : D.. 11 la 18 Ilor... I
Telefone: '

Resrdêncía : Rua .Brigadeiro· Silva Paes, sr»: - ... andar, (dl6-
.

cara do Espanha). "te "dOl diarlamellte a,,� 14 118. ';111 dianu,CoD.uJt6no}'1.Z88. "

. _.�.__ :.. _

_.�I�d�:'l��86: _" DR. M. S. CAVALCANTl
DR� JOSÉ,. BAHIA S. ,B,JTTENCOURT I

Clinlca excIU8ivaRl�r.te de' crlançaa
M a D I c-o

flua ilaldanha Marínllo., t9.... - Telefone (M.' ?III

CUDlu Geral - PEDIATRIA

I
DRo JOSÉ ROSARIO ARAUJO

Rua 11 de Maio, 1. -. I&'J.1 Clínica Médica - Doencas de criftn�.
,.O.RICULTURA - PEDIATRIA - CLlNICA G.JlAL \'fratamento de Bronquites era adultos e c.ianta.1

Consultório: Vitor Meireles. 18 -- io andar.

, _1I":árlo:
Das 10.M às 11.30 e dS8 2,:10 às 11.30 boru

R��ldêncla: Avenida Rio R·caneo. 11\2 - FO'le 1.1;40
----�----------- -------- _ ..._----,

CLARNO
A'DVOGADOS

G. GALLETTI
y

- AUV04:AlJO -
.

It .... \ 'tI" !lle"",lh,•..Ilh, - Fone 1.'11\8. - to"oriaBOpuU",

OH,.

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

Do. 8",..,1';01 de Cllnir.a Infantil da AS81_te-nefa MURlcI"a' " !'ioe.
pltaI doe 'Carldade

, ' ,�CLINICA MI!JDICA DE. Cf,lANÇAS • ADUL','OS .,

- Aler�.-
CnnslIItó ..,o: Rua Nunea Machado, 7 - Consulta. d•• 18 •• 11

Receita para UIO de Oc�lo... • da. 16 à. 17 hor...
Co••ultórlo - VUilonde de Ouro Pra.to D. I -. <Alto. da Ca.. a..aldênda, Rua Marecblll Guilherme.• - "00.: 18.

..lo Borizonte) •

...Minda - Felipe Schmldt, 101. - Tet. lHO. DR. NEWTON D;AVll..A
- ----.-- .__ . .... Aust'nte até princípio de Outu-
DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGÃO bro, fazendo curso de aperf��

. CIRURG� TRIlUIIATOLOGIA çoamento de drúrgica, no Rio

DR. RENATO" RAMOS DA SII.JVA
- ADVOGADO .....

a.. Santoa Dumont. 12. - ÁPt. ••
---- _._---- ....... ----_." ----------

DR. JOSÉ· MEDEIROS VIEIRA
- AItVOGADO -

Caiu PoeteI 150 - ltalai -- Santa Catart.. �

DR. THEODOCIO MIGUEL _.\THERINO)�
I-ADVOGADO -

I
Rua Trajano n. 12, •• andar; aala 11. 1 - Itliffo.. · Ih ,.,._,

(BIlcr. Dr. Waldir Base.).
.

I Tele'oDe _ 1.1."Ortopedia de Janeiro.
CGn.alt6rio: 10'0 Pinto, 18.
O•• II la 17 dilriamente .

•flnol .0. S'bad�.,'
•••. : Boeaiàve 111.

�on•. a.: 714.
", '�.i

'

"
, '.
DR., ROLDÃO CONSONl

,

�""•..��,,� �Ita :ClJ1I'.:�.• -:,,��I_tl.. 4........I.> _���... _.�:-;- •.......
Da J'aealdade ••.•eclli\iuli· oà' Uuiversidade IM 810 Paul&.
.x-AMI.teuta 4. Cirurcia do. PrOfeNOHI Alipio Co:rm.

Neto. Ssrlla "to..
óinrata do ••tolllalo. "..leula .. 'fi.. bUlal'ftj inte.tl�a .l

'''0 e ITOUo, tiroide, rin.. pr6etaw. bn.ica. 6terq, ovino. e aro.
.... Varieoeel•• hldrocele. vari.... h6rDla.

c.ualtu: Da. I la 6 bon.. ne ...U� Scluati" .1' (aobn40).
- T.1efone: 1.698.

IlqldêDda:' A"eulda Trompo.....'Il7. , - TeJeloM 1.'16&.

DR. MARIO WENDHAUSEN
CUDtca �édtca de adaltoll e c:rtanÇ&a

Co..alt6rl_.,,,� Rga loio Pinto, '10 - Tel.... 781.

Con_ulta.: Da•• U' ii horaa.·
'

Ileatdhcla� Rua .�8te"e. J6niol'. "o.. Tel. 811.

DR. TOLENTtNO DE CARVALHO
A.ertel�meuto em Pôrto Alecre • BueDoa'""

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
Cone.ftórlo - loio Pinto. .18 - 1-'••ilu

�àri&m.Dte 4.. 11 Ia 18 Iaoru

Navio-motor "Carl Hoe�c�e"
RAPIDEZ - CONFORTO -. SEGURANÇA, .' -,' ..

V1agena�·eritre',FLÓRlANóPOUS e RIO DE 'JANEIRO :.

F.scalas intermediárias em Itaja! e Santos. sendo neste último apenas

para o movimento

VOLTA
do RJÓ .

de SANTOS
24/Setembro -

25/Setembro
30/Setembl"O 2/Outubro 7/0utubro 8/Outubro

12/0utubro 14/0utubro· 19/01,ltubro" 20/0utubl'9
24/0utubro 26/0utubro 31/0uutbro lO/NoVembro
5/Novembro 7/Novembro 12/NQvembro' IS/Novembro

17/Novembro . ·19/Novembro - ,24/Novembro 25/Novembro
30/Novembro 2(D.ezembro 7/Dezembro S/Dezembro
12/Dezembro

. 14�embro 19/Dezembro 20/Dezembro
O borário de Florianópolis será às 24 horas das datas indicadas.

Para mais informações dirijam-se à

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇ.\O HO�KE
Rua �doro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212.

de FPOLlS,'

de passageiros..
PRÓXIMAS SAlDAS:

1
de IT.t\JAt

-.

I D A

Sabão

�irgem Especia.lidade
da Cla. IBTZEL INBDSTRI1L-Joloville. ('marca r'egistrada)

T#1'rna' 8 rn'l.oa· br8nq,tik�"i'ma'

rarmacias
de- PJantãOt

M:ES DE SETEMBRO . ..,

13 SJ]:bado - Fa�ía<.>
Catilrulense �. Ruà. <�nj'.,
no.

14 Domíngo - Farm�'"
Catarinense - Rua Traj�
no.
20 Sábado - Fannád.,

NoturnJ - Rua Trajano.
21 Domingo - FarmieiJ..

Noturna - Rua Trajano.
27 Sábado - Farmiei.. ,

Esperança - Roa Conse-
lheiro Mafra.

oi' .

28 Domingd - FarmAez",
Esperança - Rua Co�
Iheiro Mafra.

O serviço noturno serb
efetuado pelas Farmáei..
Santo Antônio. Moderna e

Noturna. situadas 'às mal

'.João Pinto e Trajano n. 17.
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'maIl ,Nup.es Relato, Frede
rico Silva Neto, José Perei

ra, . Magalhães ,e Carneiro,
,

Dr. Lauro Martins Ferreira,
�Luiz Lopes Vi-eira, José Sa
les Silva, D.r. Paulo Medei
ros, Maria Cristina Cram

pia, Eugenio Blagay, Rosa-
1i1) a FI01:6lltina Machado,
J\'[ag�IY Blagay, Aristeu,
-<\,:,:g'usta Lima, Inter, Intha
;;:.1 para Francisco Thiep�o,
·Jo::!é Barreto, Dr. Artll,r Fis
-che.r, Rogério .. Vieir:a,

.

Dr.

:Oú:"ndo Bra�il, Haus No

·bIhig..s, Walter Jorge, Ger-
da.' e' Wa.ldema:r, Hélio 'Pôrto,
Lindüia Bog:einer. Citra A

mericana, WilHam";Ferreira
I,opes, Ca.simiro Rebelo FIo··
res," Moadr Pinto, Heitor

IV�r,:la C, lovis., ?s\.�ald? Con·
'f:r,('I).O . .Am�l'n Almc::!d:l e

'.Felipe Lehtbock.
. -

.'

llainha do �i.ra r. _tlube'Plano de TU�ismo, que ilu:luê:V ADR'i:sCcn,ti�iU��a.;on���t�n,,�I,!I��, 'senho- .' FloflanÓpohs' ��'rÓRIA Do �J;;,'TRÕ DE XADI<EZ
mento;,4e alta elegância a I' rftas Véra Fialho e Maria .MOS-TI._<'R· '0" BR'ASYL 'AO'S" CIAJR 12 DE AGOSTO SóBUE O eLUB DE XADREZ--....

_

'

�cl. l' nossas autoridades. Não se.;t:!3plendida Soirée da Prima- I Leonida Souza, que" foram, ,
.

-

DE BLUMENAU
id âb ' I ' ESTRANG�IROS ria o caso, de a Prefeitura irvera premovi a no sa ano por isso. vivamente aplau- '

....
. .

Com a presença de regular asaistéricia, teve início o

· :último pelo símpatíco clube I didas e cumprimentadas. O "LUX HOTEL" ENTRE preparando caminho para os
esperado encontro Florianópolis :r.: Blumenau, sábado pas-.

I b d I'"
OS PRINCIPAIS HOTÉIS turistas que nos vem vis i-

.. ,L.la ColW<.'.l, o _e ti e. as gran- Cümpletando,' a s,érie .de 00' BRASI�'. sado, dia 20, conforme amplo noticiário divulgado pela-

�. tal"? Canasvíeiras, Lagõa,'(',êB realizações. sucessos realizará o LIra imprensa local. Antes dos jogadores tomarem assento às -,

O salão ornamentado a I Tênis Clube notável Baile O ,TORNAL, de domingo, Pântano ,do Sul, Ribeirão e
suas mesas, usou da palavra, em belo improviso, o de.

dia 21, publicou o seguinte: t-antos outros recantos pito-',,:t:lpricho e go:-\to dava ao am- I de Gala no dia 7 de outubro, Adão Bernardes, árbitro G-eral do Torneio, dando as boas
.

l' "Va i ser iníclada longa e resco '" da ilha os aguardam'tâe.n.te uma nota; a egre e I próximo, .em comemoração '

,. .:. v �

vinda'! aos ilustres visitantes 'e externando a satisfação
· ,,�raiu a. sociedade de 1"10-: ao 260 aniversár-io e posse .c?ncenh·ada campanha, ?es- de braços abertos, Que o dr.

dos euxadrtstas da nossa. capital em ter a oportunidade
n�ll<)poljs "I1,U8 alí acorreu; dá Diretoria" e quando: se' tínada a tomar conhecidas Paulo Fontes nào os feche.. .. de en fn;nar tão fortes adversários. Terminada a saudá-
{";M'a Úl:rr�a.r )1àrte na PARA- : fará à, coroa?ão da Rainha a�gUm�8 ,�;M .pur;€s �.o ��a� I�a'p'8.,Ia' 'da "'4s'llo -.

.

ção, muito aplaudida, foram imediatamente iniciadas &s.
,jA DA hLEGANCIA _. que senhor-ita Laila Amim, que

sil, .que ainda n�� cnspoem U (J V partidas, num ambiente de franca simpatia e cordtali-
· já se tornou tradicional no .receberá a faixa da aenho-' de ?a8tan�e publlcldade: aos ,de Orla-'s' ". dade. 'I'ôdas as partidas, tanto na primeira rodada como
l..ii-a. rita 'I'erezinba Fialho, Raí- muitos- milhares de turtstas

também na. segunda, revelaram um nível técnico bem
Há muit-o anos vem o Lira uha do Lira de 1951. aOl-te-americanos que via-

/ Festividades de Santa Te- elevado e é de notar-se ,o grande progresso conseguido
".ealizando a Soirée da Pri- . Grandes são os .prepara- ia:n�';anual�ente para o exte- rezinha do Menino .Jesus, pelo xadrez de nossa terra. A equipe do Club 12 de Agôs
mavera que assinala a en- tivos para este baile, para rtor; '-- anunciaram os es- Novenas, Missa, e Procis- to apresentou melhor padrão de jogo. conseguindo para
-trada da estação das flores, o qual foram convidados os

critórios da .Pan Amerlcan são. o tradicional Club da rua João Pinto uma vitória expres-
'O'Ui 1108 'anos anteriores ,1\1'})e "de ta it I d' World Airways. Comemorando as bodas de .' .. '. >, ti d t 'lo''i:, c" o '.,�. s st capi a e o ln- . srva, umca nos anais ClIXUUt"lS icos e nossa .erra, nm-. De acôrdo com essa cam-:I'Bvestiu-se de excepcional 'erioI' e que contará tambem prata .de_ sua fU,ndaçã,o, a! treta.llto, nunca é de mais salientae o elevado espírito e8�

oanha, o sr. Gerald .R. �'ln'ilho c entusiasmo. ,:om a presença de varias Associação de Sta I'erezinha
. portivo revelado pelos componentes da turma de Blume-

... Viam-se casais, senhor i- Rainhas de sociedades do Flamm, Representante de
e Menino Jesus, tem a gra-I nau, que soube perder com serenidade e colocando acima,, Imprensa da PAA no Braail,"tas elegantemente vestidas, Sstado, especialmente con- ta aastifaçâo de convidar .! da pugna o interêsse em manter com o enxadrismo ilhéu

transcorrendo' as danças vidadas para essas featíví- com sede no Rio, está fa-
as Associações, Irmandades' as relações as mais amigáveis e cordiais possíveis, pro.

'v,i;é madrugada, abrühanta- dades de an iversárto e co-
zendo no momento a primei- e a todos os fiéis para asaís- 'pósito êsee que sobremodo sensibilizou a todos os que

·da.s com musicas clássicas e l'oação da Rainha do Lira. t"a de. uma série de visitas tirem as homenagens em aeompanharam o desenrolar do encontro. Terminada a

',de ,danças executadas pelo '"lf!ssoais a vários }<;stados do 100H'or da Milagrosa Santin- segunda rodada e verífícada a vitória dos locais, o sr.
·m: cordionista Claudio - ...." ...._.._,_......_..-'Y'-• .".,� Bl'a8il.'. ,

ha. Demétr.io· Schead, em nome de seus colegas, convidou à�;':;di��o�"'que c�nfir�'lO<ll a t'*d''''a SOC··1·8·1 .�ntre as. cIdades a, serel!li Asnoven2stel'ãoiniciol1o equipe do Club 12 para \'ísitarBlumenau, em data a ser

......l';:a... ,.ID••a qU/8 vinha sendo cerca. *.1 lI. I �.' ;
.

vI&.1tadas f.lgUl'am: Porto A-j, dia 2(5 do corrente às 19 ho- . oportunameilte fixadaõ afim de lá, ser efetuado um e11-
· ,�

I
I'

- � l�gre, ReCIfe, �alvador, Be-, ras, na Capéla da Irman.da- contro ele revanche, convite que foi imediatamente ace; ..

O ponto alto,. porém, des- ANIVERSÁRIOS' . �:�: B;10. H017�0��e;. FO.l:;a- d,e do Divino Espirito San-
.

to
..
Damos .abaixo o m?vitnent� das. duas roda(las, a pri-

fla noitada alegTe foi o plei-, .FAZEM ANOS, HOJE:
" �z __ , Natal, CUritiba, VlvÓ- to. melra reallzada na noite de sabado e a segunda na ma-

· ,,(; para q eleição da Rainha i Sta; . Lilian
.

Terez.a, ri:", Joã,� Je�soa" �an�us; No día 5 de outubro, na r..hã de dorningo p. passado:
'

,rio Lira de 1952 que 'se fe- Horn, filh? do sr.João Arêas SIl'?, �t.1l3', .FIO.1'UUl.OPOhS elm�sma caPéla. '. às .8. �o!.as, PRIMEIRA RODADA
· i'in 'renhido e entusiástico.: Hohl, Caixa do'Banco ·Inco. GOlama. .

� Mlssa Solene �om asslsten- lí'lorianópolis Blumenau
A:distribuição de vot.os - S�a. Maria Otávia Mel-

.' Com a inauguração de no· cia de S. Excia. Re�ma. o Élio Bal1staedt ... O X Demétrio Schea':l 1
·'wtev.e, a cargo de um gru- quíades Ullisséa. vos hotéis de primeira elas-

! Sr. Al'cebispo Metropolita- Dr . .Torge Kotzias 1 X Romulo Silva .. O
'1;0 'de gentis. senhodnha8 ,- Sra. Maria :da Glória ,s.e, tais co.mo o "Bahia" em!n.o, que .fará () s�rmão ao José P. Ga,rcia 1 X Dr. Newíon Reis O
"e}egantemente v e s t i das, Machado de Al'aújo, espósa Salvador"; o "Amazonas':, EvangeJho, Termmaga a João Ribeiro % X A. Kindermann %
'.:ujos nomes citamos: do sr. Otacílio de Araújo, cio em Manáus, e o "Lux" em função religiosa, realizar-se-. Dr, Walmir Dias .. 1 X Frei Capistrano O
'Senhoritas Eliane de Sou- rUl'gião-dentista. Florianópolis. 08 funcioná- à a Benção das Rosas em; Dr..Jaymor Colaço. 1 X Ed. Namura O

"Zu"Cabral, Vera Fialho, Lai- - 8ra: BeI�tinha Cherem rios da PÀA consideraram honra de Sta. Terezinha. I
la Amim, Circe Gama D'Eça, Barbato, esposa do sr. Jorge que chegou o kmpo de rea- Ãs 17 horas procissão e Ben-j 4,% pts.
Danlla Luz, Arlete Gonçal- Barbato, do alto corl1ér<;'io lizar c.ampanha concentrada ção solene com o S. S. Sacra-l SEGUNDA RODADA
ves, que souberam entusias- local. para mOiltrar as belezas e as mento, j Élio Ballstaedt ... 1 X Démétrio Schead O
'mar os votantes. - Sr. Hercílio Alexandre atmçõ�s d-eváti.af?, regii?es; '" F)ol>im}ópoUs, .. 22 d(i .. Se",,� Ds. J. K(}tú:l,s .. ;'.·0 . ,- .. -x -Rormll0 Si1va ,o

•• 1
Dtll�s apura:ções� foram, d{LI�'z;"esfudan'te:

.

do Bn>._sil aos' turistas norte- I tem�r0 ,d: 1952.
.

.' I J.osé P. Garcia 1 X Dr. Newton Reis O
':feibs, sendo afinal apura-I - Dr. Silvio

.

PéliCo de I americanos". I Dlretona, da Assoclaçao João Ribeiro 1 X A. Kindermann o
,do o seguinte resultado:

.

Freitas Noronha, Juiz d,e Está aí uma noticia qúe' de Sta. Tel'ezinha e Menino
I
Dr. Walmir Dias .. i X Fl'ei Capistrano O

10 logar - Si:ta. Laida

I
Direito no Paraná.' deve merecer a atenção das Jesus Dr. Jaymor Colaço 1 X E. NamU1'3 .... O

.Amim com 6,299 votos' - Sr. Rühims Geraldo.
."......J"...,.{}�t�·(.·�l)�I'� .. l�.t�:)·�,�.,_,

20 logar - Srta, Vt'l;a - Sr. Josê Geraldo do Li-
, 5

-

pts. 1 pto.
T<'ialho com 5,170 votos vramento Carvalho, gerente CALDEIREIROS Total de pontos pró Florianópolis: 9,% pontos

30 logar - Maria. Leoni- de Livonius e· Cia.
.

'Total de pontos pró Blumenilll 2,% 'pontos
'tia Souza' com 2.671 votos - Sr. ;Joàquim 'Lúcio de

' CRAVADORES "(;4I"�()�()_H_()_f·-'<)_O-4llill»C)'_'()4IIII><.

40 logar - Circe Gama Souza,' funcionário da Im- 17l'-Cisa··sc no Estaleiro Arataea A d·t' · I])'Eça com 1.855 voros prensa Oficial do'EsÜdo. ..,. cre I e, se qUlzer •50 logar - Arlete Gon- VIAJANTES' -

MIAMI, 23 (United) _ O roporto de Miami o encon-'.çalves com 769 votos.
.

I Jo1'n. Aôr Ribeiro
equatoriano Francisco Ro-; trou dormindo entre a. car-Anunciado o resultadoto-- Com destino à'Capital F�' ."'o·ele.de·raca-o Nacl-ooal .

" cafuerte não se preocupa: ga conduzida pelo, avião da·tlas . as candidatas. foram dét�al v,iajou, ontem': via' aé�
d 'I d" ,,_. muito com as autoddade.s; Pan·, American, em qüe fez8a1,ldadas com vibrantes pal- Te.a·, o Jom. Aôr R'ibeiro, do

. a . D' U.8.rI8" de imigração dos Estados' a viagem involuntáriamen-mas ,dos present.es, ficando, "Diáiio da Tarde".
'LJnl'd("'�' ma's !l.'I'Ul o que dl'ru'

.

te.
.

AVENIDA ,CALOGERA8, 15 _- 9,0 ANDAR.· J"�leita. Rainha do'Lira a dis- ;,ENI"ERllfO .. i· ..
. .,

x RIO, DE :,JANElltO."-,, < à sua éspôsa qua,u<;lp." re-.;. Os .funcionários da linha:t�1�a'i)f:!e�lhorj�a L�ila i\.mim, Sra. ,·�tena Nocettj Bitten- EDITÁI.. DE ELEIÇÕES" g-res�H1�' ao lado delá e dos
.

aérea dizem que 'ele teve"court
. ConÍf)del'acão Nac.ional da Indústria pelo seu Presi;" illho8, em seu lár- em Guaia- sorte ao entrar nesse com-Encontra-se quás.e rest&- .

d'iente abaixo assinado v{)m na forma. das' instruções Mi- quil, no Equa 1'0. partimento e não no conti-belecida:
.

da énferm:id'lUle '
.

liste:riaís baixa.das pela Portaria número,48, de 8 de abril Ro-cafuerte, mecanico de guo, onde não se' mantem .a

je,1!.l52 convocar OI> seuhoreA Delegados das Federações .11úquÍnas de eserever com temperat.ura normal, pois
riliad·as junto ao Conselho de Representantes para se l'eu- !7 a.nos de idade, admit.e que ter-ee-ia congelado, enquan-
1.irem .na sed€ social, avenida Calogeras, número quinz� fôm despedir-se de vários to o avião cruzava por cima
(15), nOTlO andar, na Capital da República, no dia 7 de ;tmigos no aeroporto' de dos Andes.
Outubro de 1952, às 16 horas, afim proceder reconheci- ;uaiaquil, sábado, e qU€ to- A companhia' entregou-o
'l€llt:o das credenciais respoctivaa e abertura, em selrUi- maram varios copos de be- às auto.ridades de imigra-

r S f
. da, do prazo de 24 horas para .. r�gistl'Q de çhapas as elei:-: bida. ção, que o detém no carce

o,qUO·. ,O re,m.os ,ções da Diretoria e Conselhú Fiscal que Soe realizarão 110 Disse q'ue vilA 1 fresta no re' municipal até' seú reem

Hoje, às 18,pO horas, pe- dia 9 c;le outubro de 1952, às 16 horas no p:tesmo local, lVião. que lhe chamou a bal'qce para o Equador.-
la E,ádio G.uarujá" no pro- ricando ese1arocido que,' não. havendo quorum l-egal, o .tenção, e que penetrou pe- Disse Rocafu�rte

'

saber
grama Cristianismo Uni- DIeito se, realizlirá no. dü),' imedíato, '10 de outubro as la mesma para ver o qúe ','C' '.' �'7ca...",hiarão para o

verl;lal, :,irradiação de Por� " 'TIesm�s h�:mls, c?m qU&.I<ruer
númexo.

.'
.. I havi.a ali dentro.

'. l'EqUad_Or,
. mas acrescenta

Que Sofremos,' de Huberto' RIO de Jane�ro, 19 de setembro de 1952. I Oito horas maIS tarde, que nao sabe o que dizer à
Rohdf.n.

'

... EUVALDO LODI - Presidente um moco da. limpeza do ae- "f'T)()�I\. :
.

1,% pts.

: 'Relaç,ão .dos . telegramas
retidos, no p.€l'íod() de 16 a

'22 <lo corrente:
,CasteUdes P. Wiatt,

ção cirúrgica, a. exma: sra.
d. S'tella Noc.etti BitteÍlcourl.

Di

que a reteve em umá 48.8
casas�de-I":aúde, 'no' tt-io 4e
Janeiro, havendo se subme
tido à melindrosa Ínterven-

'Telegramas
,retidos·

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

,.

J'i,�lL.\.,4<.' ", ...,r.""""t.\..:Aí." �I.��
. .oI..I!!A

........�..d!Ie;:

. ,

;
'

.....
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Florfsnõpolís, Quarta-feira, 24 de Setembro: de 1952

Domingo o Classíeo da Amtzade
.

Continuará; domingo

pró-I
do a tauera. o prélio Avai

X'I ções
do público' aficionado 1 de", reunindo as equipes meiro posto graças ao

triun.,
pois o quadro para obter sua,

ximo, o Campeonato Citadí- Paula Ramos.. do esporte-bretão o sensa- ,avaíana e paulaína. . fo do Guaraná sôbre o Atlé· primeira vitória no certame.

no de Profiasêonais, marcan- Desde já polariza. as aten-
.

cionaI "Clássico da Amíaa- I O Avaí, elevado ao prí- tíco, deverá muito envídar, Aguardem! .

"O Esportivo
_ -._ _ _ __ _.."._ -.,....... �.....,... _ _ iII.·••••,. ..". _ ...,.. _ .._ _ w__ .;...--

"

9.00 horas - 100m. Feminino
9.10 hs. ___.: Salto em altura (masc.)
9.50 hs. - Arremêsso do disco (mas)
9.40 hs. - 800m.
9�50 hs. - Aremmêso do disco (mas.)
10.00h8. - 1.500m.
10.15 hs. - Arremêsso do Pêso (fem.)
10.30 hs. - Salto em distância (mas.)
11.00 hs. - 100m.

"O
IUGOSLÁVIA 4 X AUS

TRIA 2

disputa do XXVIII Carnpeo
nato Brasileiro ele Tênis,

. sagrando-se... campeões Of'

paulistas, tanto na parte fe
menina como na parte mas

culina.
Os cariocas sagraram-se

vice-campeões.
Rio, 23 (V. A.) - 'I'ermi

nau, ante-õntem, no Giná
sio do Tijuca Tênis Clube.
o Campeonato Brasileiro de

Basquetebol Feminino os

paulistas pela quinta vez

consecutiva ao derrotarem
na final as moças do Dis
trito Federal por 44 a 32.

Camp, Pau'ísta de Futebol
liderado pelo São Paulo
Acusaram os resultados ans, XV de Jaú x Nacional,

seguintes as partidas dis- XV de Piracicaba x Ipiran
putadas sábado e domingo, ga, Ponte Preta x Palmei

pelo Campeonato Paulista ras, São Paulo x Portugue.
-de Futebol. -sa SantIsta e- Csmereíal- �.

Por.tug�esa de D�sportos I
Portuguesa de Desportos.

O x Piracicaba 1, Ipiranga 2 ,
x Portuguesa Santísta 1, 1-Corins.tíans 6 x Juventus 1, A PRóXIMA RODADA
Palmeiras 5 x XV de No-j CARIOCA
vembro de Jaú 1, São Paulo f

3 x .Guarant 1, Santos 4 x

Jabaquara O e Radíum 2 x

Ponte Preta 2.
Com 'Os resultados acima

a classificação dos concor

rentes 'passou; a ser a seguin
te, por pontos perdidos:

10 lugar - São Paulo, O
20 lugar Palmeiras e Co-

. ri-\},tiftns, 1
, .

30
-

higãr '__:_ Portuguesa
de Desportos, 2

I 50 lugar - Santos, 4

601ugar - Comércíal,' 5
70 lugar - Guaraní, Ipi

ranga, Jabaquara e XV de
Jaú, 6
80 lugar' - Nacional, Por

tugllesa Sa�t"istà, Radium ,-�
XV de Piracicaba, 7

90 lugar - Juventus, 8.
Próxima rodadà:

Hoje - Ipíranga x Co
mercial e Juventus x Por-

V d CI b A I'· d
·

os PAULISTAS COM

• ence
.

or O IU e t . etlco a 5 MAIS�g�Ai�TULOS NA·

l.

Provas da ·2a série do Troféu Blumenau � Belo Hori�onte, 23 �V. A.)
.

. • '- Encerrout-se domingo a

No dia 21 do corrente pela manhã, realizaram-se no I �....--._...........-

estádio do 13 B. C., em Jo.invile,.gentilmente cedido_pelo'l
.. .. .

seu cmt, Ten. CeL José Domingues dos Santos, as pro- i!'r.UMINEN�E, LIDER
vas de atletismo. da segunda série do Troféu Blumenau, ABSOLUTO

já contando com a realização da la fase em Blumenau Rio, 22 (V. A.) _ Com os

110 dia 10 de agõsto passado. resultados da 6a etapa do

Prestigiada a 'competição com a presença de dois torneio metropolitano de fu

clubes joinvilenses, defensores indormidos de esporte- tebol, o Fluminense, vence

base, e sem a presença do Caravana, á última hora prí- 101' do Vasco da Gama, co

vado de meio de transporte, o certame decorreu dentro locou-se decididamente na

do horário previsto pela presidência da LANC, e que es- ponta da tabela, isolado,

tóiva assim -concebido :
sem ponto perdido.

O Vasco da Gama foi

Real izararn-se, sájbaiíú á cker (Palmeiras) com .....

tarde, em Joinville, as pro- 1.34,4 sego
vas de velocidade de cicl'is- 40 lugar - Agenor Bor

.no, na distância de 1.000m., cus (Palmeiras). e Bruno

a primeira c/ relógio e a se· Naffien, com 1.35,1 sego

gunda denominada oltmpí-] 2a _ 1.OOOm. Olímpica
ca. I 10 lugar - Domingos

O I' I d· I
·

dDirigiu a competição o Corrêa (Operário) ,S. UI OS, IP omas couqolsta OS
esforçado diretor de depar- 20 lugar - Irineu J

..
da

pelo C. A. Carlos Rt::;;,. nd' ,t lXtamento ,d� ciclismo da Silva (O'perário)" -.;;, u

La:nc, :Nelson Gei'ser,,' tendo
.

N():,j)�Ó!Kimo sabadó; a€�),' Eis' a retà'ção dos" titulos Divisão -Aspi.ra'Íite:'
3e verifkados os seguintes verá realiz&l"-se a prova de já conseguidos pelo C"lube Vice-Campeão
resultados: Tssistência de 100 Km, para Atléti�<I Carlos Renaux, de 1950 - Di�i8'ão· Tffuliir.:
la - 1.000Ili. c/relógio o qm�l é franco favorito Do- Brusque, que_'llá PoUCQ� �n� Camp(;:.ão:'TiJ.i;ne}ti Rei,â,M..

10,-lugai' -:-. "DOnringÔ8'1'�mi1)gci� C�;tr�a;"Vílfi.i'ÍlI�d(,';::1-O, trou no seu 468: ano de'�xis� 'pago
Correa (OperarlO) com ... Clu}}e Operario, SOCIedade tência. Campeão Extra Brusque
1.31,5 sego

_ '. I qu.e tem al�ançado .índices 1938 -- Viee-Campeão IJe- - ltajai
20 lugar - Irmeu J. da

j
bnlhantes. na sua curta vi Campeão da Cidade

Silva (Operário) com 1.21 existência, graças á direção 1939 - Vke-Campeãe Le- Campeão Invicto da LBD.
sego I

.

ligada. á Metalurgica de vi Campeão Catarinense
3� lugar _:_ Ale?, �heila- I Joinville. 1940 - Ca�peão TorMio de Futebol Pl'ofiecionaI.

Relaâmpago Levi 1- Divisão Aspirante:

(�Penetr_aS)) no reservado' às Re��agoc��e� �oz:neío.1 _���:!�!�n��ad�..._

t
·

d d
. Campeão Levi

.

Campeão da Cidade
.

ali orI ft '''61 .
. Campeão Zona hajai - 1951 - Campeão Tomeitt

Damos a,baixo' cópia do a Federação Catari,nense de Brllsque - Blumenau
-

.

início LBD.

ofício enviado à F. C. F., l"utebol providencie um po- .1942 - Ri-Campeão Le-, Divisáo Aspirante
pelo Conselho Regional de liciamento rigoroso para V1 . Campeão Torneio Início

Desportos: melhor conuôle {}e certos Campeão Zona ltajaí .- LBD.

"Florianópolis, l8-9'�52.

. ...•.
indiv1dUOS

-

qu�, nas arqui- Brusqu€ - �lumena� I D�visão Profissiüna}

Senhor ·J?residente: ;:', b'aneadas. se conduzem' da 1943 - Tr1-Campeao, �- Vlce-Çampeão da LED.'
,. �,�

• . . '. '..
' '.", . 'ti'"

.

Com referência ao Pa�"i piot forina possíve1i -usando V1
' Divisão l'rofiecronal.

,DISPUTA.SE HOJE o. TI. CAMP
,lhão reservado para as au�' _!ie expressões pouco ou !la�. Vic''e-"Camll. Zoila ltajaí, -

'

''1'ULÔ NACIONAl. DOS t EO::STO PAIt'ÀNA- torida_des, no �stádio da Fe- �,recomendáveis., ::;fastan;;: iBrusque - Blum�mJ,u. : NOYo. RECORDE MUN-

" .

.

M�AIOS
. Foram este�O" resultados.

deraçao Catarmense de Fu� dÓ�t des.s� fo�ma, as senh�h, C19a���oC Torn�lo }ní�Io. - DIAL
No Ginásio 'do 'Paeaembú. 'd""

.

,'..., ;< .
. � ,tebol, VElm este Conselho no- ras e· senhOritas pr-caentes. ..

. � --:- am'PMo 4�8'Plra.n,·

em São Pa,uJo, o cámpeão das leleJas da 1611 rodada tando que, naquele �e�jnto, <Cert� doe quê' v. S. Íàai-á' te J:.,ev:i ,

M()�ou, 22 (U. r.) - A

brasileiro dos médi.os, Ar- d� F:�e�ol�.ato Paranaense se tem da�o a��sso ii pes.' em con.ta nossa solieita�ão, 1�45 - Campeão Invicto campeã do mundo e oUmpí..

'oas que n
'

d t .... d Le�l ca. Galina Zybin'" de Lenin-
l1aldo Pacheco, defenilerá na Agua Vnrde 3 x Ferro'71'''. ',' .

ao S30, na ver a· aproveI am.os a opOl,unl a· ...,

'" • • 3- �e a t· d d S d t Campeão Z�na ltaJ'aí - """'do, bateu. o s.eu próprio
'noite de hoje seu titulo de

.

1
�, U Or! a e.. erve como e para rei erar·vos as nos· e'-

('ampeão' htàsih:riro de peso rl�onte Ale.""":� " ....
_ exem,'pIo .0 j�gO Bocaillva Ílas. ..' _

Brusque - Blumena1.l rec6rde mundial de lança,-
g,,,, - x Btltâ ve"Bt18 FIg

. _, C _.1 CL d e" .1946 - Catn"eão Invicto mentI>. de peso, com 15 me-

médio enfrentando Paulo
.

O
• . l.lelren,:e, quanuo OI-uHUS .."lU UCO q. Y

�aC"man. nlaAt1 't' 1 M '

'�xtranhos penetrandl)

na-�
,(';{)l1s�lho 'Regio�al de da LED. trGs e 37 cent;mclros.

, 'V e lCO x orgena'l O 1
.

t'
.

. . DI'V'
-

A
.

t
' c. - .

"d on. ..�··l·O\l' e·ra

J
.

h '" p' 'lue e l'ccm o, incentivaram Desl:>Ol-toS . 18ao SJTlran e O<:'U reco. e �.<X. '"
.

A luta será em 10 assal· acareZln e � 1
.

u x a estr8 t fd t
'. l (). Ll.. -�t Ca·· 1948 - Campeão (',onjun. de 15 metros e za eentmte-

tos. -o'
.

. ar:-. a con ra o JUIZ. as. ln'rCt o. rlOnl

Sol1elta e.ste Conselho que 8eeretárw'·. to {ia LED. tl"Os.. «>

DAMA�

juntar-se ao Flamengo e

Bangú, na segunda coloca

·ção.
E' a seguinte a situação,'

geral, após esta etapa:
10 - Fluminense ....
20 - Flamengo, Ban-

gú e Vasco .

30 _ América .

40 - Botafogo .

50 - Olaria .

60 - Bonsucesso .

Rubro-negros e cruzmal
tinos, colocados em según
do lugar, lutarão pela per
manencia naquela destacada,

10 lugar -- C. Atlético Cata.rinense, com 24 pontos
20 lugar _ G. E. Olímpico, de Blumenau, com 22pts
30 lugar ---,.S. Ginástica de Joinvile, com 12 pontos
40, lugar G. E. Duque de Caxias, com 11 pontos

HOMENS
10 lugar - C. Atlético Catarinense, com 42 pontos
20 lugar --Ci. E. Duque de Caxias, com 37 pontos
30 lugar _- G. E. Olímpico, com 33 pontos
40 lugar _. S .. Ginástica, d�:JoÍI1yiIe, com 17 pontos
50 lugar - S. E. Palmeiras', com 10 pOlltoS.

'

SOMA DE PONTOS PARA O TROFÉU
lo lugar - C. Atlético Catarinense, com 66 pontos
20 lugar ,- G. E. Olímpico, com. 55 pontos
3<> lug:ar - G. E. I)uqlle de Caxias, com 48 pontos
40 lugar _ S. Ginástica de Joinvile, com 29 pontos
50 Iuga! - S. E. Palmeiras, eom 10 ponto·s.·

.

COLOCAÇAO,DOS CLUB�S PARA O TROFÉU BLU.
.

�IENAU
10 }ugal' -- G. E. Olímpico, com 136 pontos
20 lugar - Clube Atlétiéo Catarinense, com 121 pts.
30 lugar - G. E. 'Duquede Caxias, com 18 pontos
40 lugar.- Caravana do Ar, 'com 32 pontos
50 -lugar S. Ginástica de Joinvile, Com Z9 pontos
60 lugar - S. Esportiva Palmeiras, c'om 10 pontos.
Dos três últImos colocados, o lo deixou de tomar

parte na 2a sérif� e o 2° e o 3° deixaram de competir em
Blumenau. :'

Daremos' mais tarde os resultados c'ompletos 'ila"s'e
gunda série, e o nome dos que funcionaram como árbi.
tros na jornada de Joinvile.

tuguesa Santista.
Sábado - Juventus x Ra

diurno
Domingo - Jabaquara x

Guaraní, Santos' x Corintí-

Rio, 23 (V. A) - A 71L
e próxima rodada do cam

peonato carioca de futeboL
apresentará dois grandes.
"clássicos" ao público es

portivo metropolltano.
No Sábado, 110 Maracanã,

o Bangú defenderá a vice

liderança, frente ao Améri
ca, desejoso de rehabifita
ção.
No domingo, mais quatro

encontros serão realizados,
.sendo o' principal' o que reu

ne Vasco e Flamengo, tam
bem no' "gigante do Derby",
em um dos mais tradicionais

cotejçs do futebol desta cí
dade.

2

Apesar de se estar realizando em Joinvile competi
ções intermunicipais de volei entre bancários e a dispu
ta pela 15a e última vêz de taça "JOINVILE" entre os

dois valorosos clubes de remo. joínvílense, a asaistência
presenta á competição foi regular.
Provas disputadas com ardor, e com lealdade, sobresa

indo a performance de Ecila Alba do Atlético que supe
rou seu próprio recorde em disco atingindo mais de 25
metros. Damos abaixo a cla.ssificação dos concorrentes

por categórias :

4 Belgrado, 22 <U. P.)
5 A Iugoslávia bateu' a Aus-

6 trta por 4 a 2 numa parti.
8 da interestadual de futebol

70 - Madureira , 91' jogada domingo. No 10 tem-
.. �:o - Can to do Rio 10 po a Iugoslávia vencia, por
90 -- São Cristovão .. 12' 1 aO.

-,

PrlJVaS de ciclismo em Joinville posição.
Os demais prelios são:
Fluminense x Canto ctt}

Rio; Botafogo x Madureira
e São Cristovão x Bon suces-
80.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,.I'( ") ��..._ Co,'

,.1t010 contra
,dldo.de de pérolas

RIO, 22 (v. A) - Pêro

: las no valor aproximado de
rum milhão de cruzeiros fo
::r.aro apreendidas, ôntem pe
��o riscaI Wilson de Carva
'Jho que se achava de servi

ti;O na guarita do pátio do
:;r,:rma:zem 2 do 'Cais do Pôr-,
,',to,

O contrabando era con
duúdo por um indivíduo
';�tü,,� procurava sair da orla
-do cais cuja atítude.Ievan
'Li}!! suspeitas por parte da-

: '1iue1e' fIDf(;iol'l'áiio aduanei-.
ltO que teve a sua atenção
.despertada pelo aspecto' de
,"{�efOl"màçã{) que apresenta
-va o tôrax do portador das

iKterólas�
Diante disso, o fiscal cón

vidou o suspeito a entrar 'no
eomparfimento da' guarita,
.;j;nde J'<?! devidamente revis-,

.

�..ado,
Constatou o referido f'un

,.donário que o tórax do ho
mem não tínha o volume que
:<:Ipresentava; mas sob suas

'Vestes principais havia dois
-coletes confecionados a pro

;póllito, com bolsos espe
-eiais, dentro dos quais €ram
-cenduzldos nada menos de
-eem pedras precíosas e mi-
':1hares de perólas soltas�

Remetido o contrabando
para a Guardamoria, a auto- V' ,)VER I M'O'R'RE'R I:ridade competente procedeu 'j " ."':,,' •
ao arrolamento do mesmo, D

{ '

. ",;lcp(ísitando-:ó'fiá caixa fól':'. ; ,�' ende ,;do" ,.i)g\fe. O·,,'-sangue ê i,.i',-Vid.
te da repartição para os de- Tonítíque-se CJfIl SANut,E-
'lidos fins. NOL que contem excelentes

elementos tônicos 'ai"! como
F'(Jsforo, CAlcio, Vauadato t

IArseníato de �6l1iO. etc.

Florianópolis, Quàrta-feira, 24 de Setembro de 1952
........_---,...__ ., "'�'.---,--�" --.......---

Gra�•.t a��Sell",KOL YHOS o meu

cofre IlItá noY'amente "tinindo".

KOL YHOS 'rende
milito mais, porque
6ast. um centfme
tro na iIIscôya sê�a
p.r(l tlm .. límpe:ta .

tofal da bôc�.
KOL YNOS c(;m-

Co'ntra a'di$cr;mina,ão racial
. Adlai Slevenson .

RICHMOND, 22 CU" P.)
.

rante as urnas para a popu- necer a todos os mesmos
,_ O candidato democrata à 'lação de cõr, o sr. Steven- f direitos porque se o não fi·· BELIZE, 22 (U, P,) -

, ação destruidora, à 8km, por
presidencla dos Estados son não hesitou em frisar zerrnos forneceremós à Uni- Intenso incêndio teve início hora, havendo saltado um

�nidos, sr. AdIai Stevenson, o fato de que era favorá- ão Soviética uma arma de na madrugada de hoje na I' rio com mais de 50, metros
leclarou-se abertamente ia- vel ao programa dos direi- propaganda, ilha de Vancouver, na Co- de largo e atingido a mata.
rovável ao programa deno- tos, cívicos. Esta maneira de ver está lumbia Britânica, o que mO-li virgem. Foram mobilizados:
minado de direitos cívicos, "Eu correria o risco de impregnada de publicidade tívou medidas excepcionais já cêrca de 2 mil pessôas
elaborado pelo Partido. De- incorrer, a justo título, em comunista. Subentende, de das autoridades. I e mais de 30 "bull-dozer",
mocrata e objeto de centro- vosso desprêzo, se falasse de maneira desonrosa, que, se .

com o fim de pôr um para-
vérs ias no seio do referido uma maneira no sul e de não houvesse comunista,

I
Segundo essas mesmas I deiro às chamas que, aliás.

partido, outra alhures". nã-o faríamos o que é jus- fo�tes, o fôgo can'iin.ha, am-, j� ca_usaram estragos COIl-

Tomando a, palavra pela Stevenson abordou, em to". '

plíando cada vez'mais a sua slderaveis,l .

primeira vez num dos Esta- seguida, o problema das mi-
dos do sul da União, tra- noria sob um ponto de vista

- -;........

dicionalmente democrata, geral, declarando príncipal
mas opôsto a êssse progra- mente: "Refeito terminante
ma' que tende a obter 8. mente o argumento segun
igualdade .no emprêgo e pe- do o qual será preciso for-

o"'povo albanês comre o

«'paraiso (;omunista»
TIRANA,22 (U. P.) -.o localidade de Kruje, morre

povo albanês exprime díà-: ram dois rebeldes, enquan-,
COPENHAGUE, (U. P.)' riamente e de várias manei- to que as fôrças de Enver

,- As autoridades portuâ- ras � seu descontetamento ,Hodja perderam um oficial
.rias desta cidade mandàram contra o regime de Enver em princípio de setembro.
f'f}bora .. �?je "u� c�Tg�eil'o \Iodj,�:"e,:s).la obediência cega . "A�ém disso, nos últimos
rua'so, provido-de radar e' ou- a Moscou. dias verificaram-se

. \hoÍen
t:ro� aI?�r��b�s, que fundeá- E,t}si} oposição pat.enteia- ,tas,Jutas nas-> �oIlt�nh,as'�'lielà'::iillliÍl'hã à"entrada. do �e 2espeéialmente no campo, /Munel( 'na regíãó, lVfir.dita:
'flÔrta, "

"

".' '�ontta �R :,entregas" 'obriga- .ocasíão em que mor'ie'T'i!:�
'Ai; ref�ddas autoridades

-

tórias, Esssa resistência vaí três rebeldes, cujos cadáve
:4iinnam, que, pela 2a vez, �âo longe .que. .numerosos res foram a següir' exibidos
nestes últimos dias,' barcos �Í\mpone8es vão. para as nas aldeias vizinMs, para.
'1Iermelhos chegavam às ,cos-,

'110ntanhas,,' se,nd'o. que.·, em

I'
at�morizal' a população.

'ta.fI dinàmarquezas, pr�u- alguma:;! regiões;b se,u nó- "',����,:rando abrigo nas zonas em mero. é tal que assume pro-
'

, I
.

que vêm sendo deaenv'Ülvi- porJôes ,d� rebeliã? tOrJ1.8arr010 lo I-das as manobras aéro-na- Nos ultimos dOlS meses �tJ r ,

vais aliàdas, a pretesto de véríf.icaram-s-e mais de 20

"
,

má� tempo. violent�,s.·ehqques entre uni-, ,ADVOGADO "O indesejável navio. lan dades armadas dQ govêrno e _

�ra ferros em local por on- gt�po,s', de calÍlponeses re- ,I" c.. ,....I-t15 ,-.de <$everiam passar as lan- voltados"
,

'

,

"(!nas de desembarque e só As autoridades albaJ1esa;,; 'i,' ,t AJ.S ....S- Il_ �.l'e retirou <las á):fUas

terri-I
encobr e m· cuidadosamente 3 1)." �

·�riais depois de energiea -DS resultados dêsses cho- i
.intimação do govêrno dína- quefl, mas sabe-se que num ·��>""o�o,_·(')__

.

marquês. dêle", nas pr&Ximi�adeR da

�'a"lsaros» �6 �ça: 'l'rÇlpsportés Aér,eos

B·
• ,"1 N'I çadorestI-e·m"hítà Ca,IClrinense,�S.A-' '8a'tO:��é,8Idãdo�..

·'

IPI. e a' e yl N,-l:';'Y'YO�K, 22 (U. P.j. �����J��, G�RAIJ EX- sôbre a seguil.1t�, '
...

" TóQUIO, 22 (U. P.)
,

, "ti -- ['res, perlgoso� envadl- 'l!R�ORQINA!UA I" Or��m'do dia, 'í, Dj:vulgam 0$' :,i:Oil1J}.�i,ª de bo- .

'dU5 'da Perrltenciária de C)a ti�'N"';""'f' ,i>Á() ,,' 10 Ere'iç:l:;; da" di· 1.''.:' >.,..... m um�:enri\tête, pro
.

Acha-se a,p'arelhada para qualquer Berviço �em Bi-'
,

'

, , ,

r,..

... V�''l, '\';�""'V " ,
,

"

-

�.. ,PN ... re�. Je0'l�e e
'>' �'" .�::.: ", ':: .;,

-

P�fl"ilYãnia tr,'lVftl"'m c,e"-...; ,l-d 8 enhn.·· rlS m v· l'do por u'ma ageÍl'e18 es
'�ldetlJ.;; e Uicic!das a mot.()'t' - Ticiclo _ ',l'ico-Tico _

- � ., < '-X'H) com',....,. os o 8 v-

'o .
'

o ..
-

't;ii.frinno _ Ren:;(l, etc.
rado e serlsHcion,al tlrotêio re.s ac.ionistas desta sodéda- 2, '-,- Modificação dos es- peéializada verificoÚ-se que

n U d �om 9. polícia, quando pro- da a hnmpa,"",,,nr'''"'
.). a"''''''m' tatu·"-' 38ni,o da po,pula,ção ,J'aponêshP(:>('>ll' � }'('''�<'tlri{ls .[',0(7')8 e sa OS,'

' <J """ < � ...A"" "'" a o,,"'· 'VJ>I..:. '" '; ,-1<

r-lnt111'!'il�. �oJ-dRJre�j; \' Parte Mecânica. (!unwam homisiar-se nesta bléia geral extraordmt\r1a, a 30:- Assuntos de int��� é favorável à conversão da

�('rV\çM, Rhrlido!! e GM'anUdo, Ex�tados por pes.
cidade."� l"eal:izar-s€ no dia 2 de Ou- se �ocial.

.'
'

atual reserva de polícia em

'�a\ (;f1!�"'!fiH:r.arlf)�
.',

Um dos presos foi ferido tubl'() do c�rrent� ano) às 16 Florianópolis", 20 de se- ')xército regular nacional.
_. 'P.,PA P8dre Roma. 50 _ e capturado, escapando 08 hút'a<!!., no edifício da admi- tembro de 1952, Cêrca de 20% mostrou-:::e

')utros {lois, numa fuga que nigtr.ação geral desta ,soc.ie- Dr . .l. D. Ferretra Lima,- }'
contra .essa medida e' o res-

teve muito de roeambolefl.Ço. dade, a fim de deliberarem Di.retor-presid-ente. tllilte votou em branco.

'(uriosidade
'vermelha

'Ufreina de

Pavoroso incêndio lavra na

ilha de Vancouver

••

A suave misturo de fumos
selecionados, ro� de

Continental um cigarro de :&t
superior qualidade qu.

tõdos" fumam com prazu.

QrontiuQutaI

•...- ,.

I
n'''O ESTAOO"',

';',
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Na . Assembleia '"Legislativa SelaDa ·lcadêmiClFundação da "Casa
-

dos
.

Prolessores
Presidiu a. sessão de on

tem, o deputado Protógenes
Vieira.

renda estável e permanente, tivesse a Fundação, . já no

sofreu, na Comissão de seu início" também, a sorte

Constituição.e Justiça/"a 0- instável e· incerta dêsses

posição de um dos seus ilus- professores que se propõe
tres membros, consubstân- amparar.
dada no voto vencido' do Somos pela aprovação do

nobre representante pelo projeto..
Estado de Mato Grosso, que Sala das Sessões, em 18

I ,
.

entende que o precedente; de setembro de 1952.

pode gerar novas emlssões.] Pedro Firman Neto

Nós quase sempre cr ia-" Relator.
mos - é da nossa história' . ..!---;__l---.__

dos últimos tempos - em Uma his·to'·rl-a
!lOSSaS exageradas reações ,

,

.

,

aos fatos políticos ou econô- cemphcada. ...micos umas tantas assom-: • •

nrações. Vivemos agora a- J\)Aü PESSOA, 22 \ U.
tormentados com os fantas- P.l - O 81'•. João da Silva,
mas da emissão e inflação, o chefe da 'Seção dos Correios
que nem sempre 110S perrni- e 'I'elegrafos, tomou ° ôní
te enfrentar racional e ra- bus das 22 horas, que faz
zoàvelmente êsses f'enôme- o percurso da Estação, pas
nos, sande por uma praça fron
'Não nos cabe examinar te iriça ao cemitério.

sob êste aspecto a medida 'No veículo viajava uma

proposta pelo projeto, 'mas mulher vestida de preto,
como o mau exemplo veio' de com a qual,o -151'. João engrn
cima ... , de um ilustre mem- cou. A rnufher sorriu-lhe ca

bl'O da Comissão de Consti-

, ':inhosamenfe, "em
entretan

tuíção e J�stiça, extra�as�- to, lhe dirigir, a palavra.
mos também a competência i O João ante a perspectiva
..iesta Comissão, para maní- : de uma aventura, não des
:festar sinceramente que não ceu no ponto a que I':'e des
vemos em que uma apólice, tinava e continuou no om

imobilizada como -capital, bus. Ao chegar próximo ao

pudesse influir na inflação cemitério, a mulher acenou

mais do que uma su�vellç�o lhe pára que' descess�, f'a
anual equivalente ao valor. zerido o mesmo.

dos juros atribuídos à mes-, Quando ambos chegaram
roa apólice. ,bem diante do campo santo,
Inspirado na técnica le- a misteriosa dama 'lhe .disse

gislativa por que o Govêrno com voz horrenda:
eatartnense amparou a fun-, • "Reze pela minha alma"
dação jia Faculdade de Di- e desapareceu. O sr. João
a-eito daquele Estado, visou da Silva saiu correndo até
o autor do projeto, como é cair próximo à rua da Repú
evidente, a "dM à contribui- blica,

.

onde foi. apanhado
ção .d� :�oder P�bl�co a ce- 'por uma ambulância, apre-'
racterística de segurança e sentando sintomas de ter en
estabilidade," para que não louquecido .

..Jt1'J'k" 'L'L- - F -J'I' - - - « - ,.",. ,,- - • - - -..cV'" - - - - - - - - MI��

l ilicô-rrêiiéiã-�púJíifêâ pãrà�nõieca-
Dlzação dos servIços do Minis

tério .d i Pazenda
RIO, 22 (v. A.) ...:.... o í repartições do Ministério da

"Diário Oficial, do diá 17t Fazenda.
'

publicou o edital de concor-
"

Várias emprêsas do ramo

rência pública para mecaní- já funcionam no país e os

zaçâo dos serviços, à base aludidos serviços importam
de cartões perfurados, das em milhões de cruzeiros

em:

TERRA SELVAGEM
anunalrnente. No programa: Cirielandia

-.. , -" A presente' -concorrência Jorhal. Na'c>"'

fi , t
apres-enta várias inovações, Preços: 6,20 - 3,50

.

« BO aSma') rendo de destacar a que dá I té 14mp. a � anos.

d P I
o prazo de 60 dias para o ODEON

O atltaDa início dos trabalhos, após ,Às .1,45hs�
DUma,. com cineo anos 'de registro do contrato ,pelo Greer GARSON - Fer-

idade, há dias precipitou-se Tribunal de Co"ribs. Em an- nando 'LAMAS .,- Michael
ter iores concorrências, o WIl:Dll'JGpor entre 8S vigas da ponte. . ,

chocando-se contra as pe-
prazo concedido para o iní- -em :

.dras do fundo do riacho. A do d08 serviços práticamen- A LEI E A MULHER

menina, com vários fertmen-
te impossibilitava a apresen- No programa: O Esporte

t�>ainda . pôde ser' salva tação de maior número de na Tela. "Nac,
.

milagrosamente, ,por pessôas concorrentes, pois era exí- Preços: 8,00 - 4,00
guo o tempo para a instala- Imp. ate' 14 anos.que passavam no .momento

I 1 1 :;;ão das máquinas necessá Ill1P'ERIAL;pe o oea. .,
'

_. ,.

-oloste f' t j' li hê
zias. Outra invocaçao e o Às 7 "'5hs:I'� a 0, cu os c c es .

.

.

' � .

que ilustram .esta r��rt8.1 parc(;l�,mento adas serviços E o sucesso continua.
�rem são . I d l uma vez que sen o a concor- Joan BENNET
,�. , ._ a prova rea a, _ .

afirmação de que P f' \ rencra para as repartições em: .

tura entregou 8 I1h: der�a�: do J.\.finistéri�. e;n vários SE ISTO E' PECADO

Ita Catarina ao r)' t! pontos do pais, so as gran- No prograrna : . Noticlaseraxamen o, d '

deri
sem o mínimo ínt, � es empresas po erram con- da Semana. Nac,
.

.

eresse para c r're d d id
'

1
. �')."

com as coisas públicas
o I r, -a o o consi erave Preços: 7,00 - 3,50 -es

.

'CO-I' d
• .

mó seria do seu dever, aí
numero' € maqumas que o Imp. até 14 anos.

está, :, .

.

.
- c?nc�rrente er� obrigado 8 IMPERIO

O faptasmu. dâ populaç- I dIspor. Pel� Sistema agora Às 7,45hs .

. � P 't" 1'·"·1
.

ao

I
adotado, os mte.ressados ,não

"
C,h.ar.,le", .BO·Y.,ER"le :s,n, aua e aq'lle a pon·

"

..; - ..,,' ... " ..

. i.e, que.. caindo dI('! poore.,
nao �ao obrIgados a candl- em:

, datal-s.' a todo o trabalho O PODER D'
,

(!onstitúi perigo àquêl� que .

.

-

_

.' , l. A· FE'

deI"
.

�
podendo escolher as tal"e- 2) John DALLa servem, par naQ havê1' fa" o qtle 'b·!"t '

.

t 't
'-> , pOS81 lIa sejam em:ou ro gm o... -00 !'IPi'vi' d" "d

E ',' .
.

.

." -' -çoa lVhll Otl por vã- FORÇA CONTRA ASTU-
.,' B.ta. ai, .para .o_j)ovo de rÜL3 empresag. .

J:lorlanopohs,-mIHs um ates.. N R :\q 11 t, b- .

,. ClA .

tlldo que depôe contra a ad� , �.'. -. •

. �/ .�m em esses . No 'programa: Filme .Jor
•• �.. 801 vlÇ'.OS es c<\u sendo meCtl- IN·.l1UnIRtraç�o Paulo Fontes. .

.

d" 1\;
.

1
na. ac.

JE te· '. I ll;za :
Oti. 1lilas, sem CO!lcor· Preços: 6.20 - 3.50

• m maIS. . . : rencHlS ... Imp. até 14 anoi' ...

....

NOVA FA�E.. NOVA ADMINISTRAÇÃO

()á�a lua 'PiStti

h' a,� Novo
�AN('O ·AtãlÚCOItA_

t
.:

..
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l?UA MONSENHOR TOPP - 3 quartes, s/visita, a/
jantar, eosmha, depósito, copa, terreno lOx30 mts.

:!tUA CONSELHEIRO MAFRA - 4· quartos, sNisita,
s/jantar, copa, cosinha, situada em esquina, ótimo
ponto .•.....•...••....•.••..................

ESTREITO RUA SAO PEDRO - 3 quartos, ant-sala,
, _lIt.� de. visita" copa,.. cosinha,.. instalaçã4 . .sanl.tárla.. __ .. _.. __ , _ ... '

,"

, completa, com duas pequenas casas nos fundos 250.000,00
AV. MAURO RAMOS - 3 quartos, rosinha, sa)a Jan-

COtAift �,��ft::"l(;da���t!;..
ésia Bisurada aJ orrer o rJ1Io"

O G&O d.aM� ão forte e D.ão 'lu';i'is�úrbi08 es\O-
cia .·aliIDeI1. Ii'd -

hi 'eraetd�e.. inÚdos., ee a P ,
e eJD eoPlpr

1D&cai&.' Eua po

Magnésia
'Bisurada'

,--_,--,�..

De Gaspari I VEN����ero 214COLôNIA, 22 (U. P.)
da Rua Bocaiuva, com terren«Em trânsito para Bonn, on-

d-e irá conferenciar com o
para garage.

Informações na peqnena C8S>chanceler Adenauer, passou
ao lado.

por esta cidade o snr. Alci-
des De Gaspari, Chefe do
Gabinete Ital íano, que, pi·o�
rado pela reportagem, disse
dos motivos que o levavam
à Alemanha Ocidental, es- --------,----o--

.

E outras qu� por;, moti'V'o de fôrça maior" rião são tinullciidas;. ,clarecendo que a Europa' "�i ,

i'lI�gumas destas são aceita transferência pelos Institutos, Montepio não devia ser cons.truida de
>l1 Caixa Econômica.

'

AV. 1I-IAURO RAMOS '- Lote de 16x4ií m�., (n!!gó-
cio urgente) •.•.....•.•.....•••..•. :,: , .

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - Esq. el>m Rua
Sió Pedre .- 40x25 mts. . ......•..• " •.•..••

COQUEIROS RUA SAO CRISTúVAO - 22x550, tendo
umaa pequenas casas ......••.•..•.•.. , .• '.' . '.

�STREITO 'RUA SANTA LUZIA - lote CQffi 10�iJ
rots. •

,_ .

BARREIROS - lote de 12x50 mta, '. , ...........•

CASAS Â VENDA

ESTREITO C.'\.N'l'O - 4 casa�, sendo 2 residenciais e

2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana)
�'UA TENENTE SILVEIRA - 5 quartos, s/visita, s/

janta:!", copa, casinha, ete, ., .

ESTREITO RUA SANTOS SARAIVA - 5 quartos, sI
jantar, s/visita, copa, quarto de banho, garaje, &0-
tão, situada em esquina ....••...•.•..•......•

BUA ilOcAIUVA � 4' quartos, �

Bfvisita,'. sljaiÍtar,
copa, cosinha, dispença, entrada para autQm6�J
:ppr,..duMo.s "ruas {situada em esquina, grande. quin-
••_",'

" o "
• ,

t.al1 '

'" ..

, tar, s/visita, etc. (casa isolada 6timo local) ••.•
,FUA DUARTE SCHUTEL - 2 casas, urna com 4 quar

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

quartos, sala, varanda, cosinha, etc. . ..... : ...
:'ESTREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA - li quartos, 5/

visita, s/jantar, cosinha, banheiro, etc., terreno
42m. frente por 20 fundos (esquina), aceita-se
500% à vista e 60% à 1.200,00 mensais .

}"STREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, s/
visita, s/jantar, copa, ooaínha, etc. terreno 20x40

(chácara)· .•......•...............•...........
E'STREITO RUA SÃO PEDRO - li quartos, s/jantar,

copa, ,cosipQ8" varandão, dispensa etc. terreno
15x40 •......• , ..••.•..•.....• , •.......... , ...

]lUA BOCAIUVA - 3 quartos, s/ para negócio, varan
da; cosinha, ótimo ponto, perto da Av. Trom-

powslçy' •....•....•.•....••.......•...........

JaUA Iwi BARBOIM. (def�i>nte' o Abriio'$ Menores)
- 2 quartos, s/visita, s/jantar, eoslnha, etc•..

.àV. RIO BRANCO - 2 quartos. sala, varanda, cosi-
nha, etc. '

............•........•...............

�'UA JOSÉ BOITEUX - 2 quartos, s/visita, varanda,
cosinha .........................................

{:OQUEIRQ_S - 3 quarto� sala, v;nal}d.a., cPsÍllhll._h8:...-..,
nheire, etc. . ........•.....•.•.•............•.

�UA JOSÉ BOITEl!X - 2 quartos, 8/visit�:varanda,
eosinha ... ._

.

i:ABEÇUDAS MUN. LAGUNA - Beira-mar com 4

tlmutos, s/negócio, s/visita, a/jantar, cosinha,
etc. terreno 72x33 mts., ótima para veraneio '"

RUA RUI BARBOSA - 2 quartos, sala visita, eosí-
nha, etc. • •.••........•.....•••......••...• �.

SERVIDÃO FRANZONI -' 3 quartQ�, sala, varanda,
coainha, etc., �erreno 9x63 mts. . .•.........•.

iF.sTREITO RUA SANTA'LUZIA - 2 quartos, sala ri
sita, If/jantar, cosinha, despensa, etc.•••....•••

_;:tUA FRANCISCO TOLENTINO - 2 quartos, sala,
varanda, casinha, etc. . ...•. , .....•.......•..

ESTR�ITO . R.U� 'l'EREM CRI/3TI�A.:-:- 2 ·qu�nos.
saJa, var�nda, cosinha, sala para neg6cio .....

EARREIROS - 3 quartos, s/visita, s.l.jantar, I!osinha
grande, tenreno ...................... '"

_
;, �

-----0--'

CHACARAS E FAZENDA Á VElto"'DA
CANASVIEIRAS - com 4.344,nS m2 e uma ótima

casa residencial de 2 pavimentoe .•.•.•..•..•.. :
{:APOEIRAS ,- (no principio) - c!>m 98x250 mts�,

casa com 4 quartos, 3 salas, cosinha, banheiro,
varandão, etc. . ... , •..•....••••.. , .• , ..•....• ,

TRINDADE - com 73,6Ox600 Ints. e urna casa COID

I) qua.rtos, s/jantar, coIta, cosinha, .banh,eiro, và-
.

randão, etc.. : . \ : ..

SACO bOS'LIMOES - C01� 27.i1.500 mts.'e oma.cn�Ít'
._ .�s;;.C�� �;'ê'��;,������'�::: >;: :_:': "

120.mlO,oo

'GUERRA SANTA
contra '-'8 ingleses

TEERAN, 22 (U. P.)

-I
vínculos com a Inglaterra.

�(ashani, o grande líder po- "Até o norte-americano
lítico e religioso do Oriente Alton Jones (presidente da
Médio, ameaçou proclamar ernprêsa petrolífera norte
a guerra santa contra os in- americana Cities Service Oil
glêses, se êstes não afrouxa- Co.), reconhece" que seria
rem sua pressão .econômica prejudicial para a Inglater-
sôbre o Iran. 'ra impedir-nos de vender

nosso petróleo.
300;,�.0� F::sse ancião, provàvelmen- .Jones partiu de regresso

te o ,religioso "mulçumano aos EE. UU. depois de íns
mais poderoso do mundo, ao pecionar a indústria petrolí
ser entrevistado em sua re- fera iraniana e de prestar
sidência, disse que o Iran 'relatório sobre ela ao pri
rompe r á definitivamente meiro minist.ro Mohamed
suas relações com a Ingla- Mossadegh .

....ter.t:2 se esta, não modificar'
.'

�sse Jones.. que, 08_bar-.
suas táticas, na acesa con- eos norte-anericanos talvez
tenda sôbre o petróleo. não transportem petróleo
Kashani, que é presíden- iraniano em futuro imedia

te do Majl is ou Câmara' dos to mas que chegará o mo

Deputados do Parlamento mento em que o farão,
iraniano, embora jamais te- Prosseguiu Kashani de
nha comparecido a uma ses- clarando que se o Iran não
são por considerá-lo lesivo puder vender petróleo, o go
a sua dignidade, declarou vêrno planejará sua econô
que: "nossa paciência pode mia sem contar com as ren-:

esgotar-se. das provenientes de tais
O imperialismo britânico vendas, reduzindo outras

buscou a subjugação de meu despesas, concentrando-se
país. Se continua com essa em obras de desenvolvimen
atitude impia e inamistosa, to e despedindo pelos me

não teremos outra altenati- nos dois têrços dos empre
va senão romper todos, os' gados públicos.

6()O.OOO,�

400.000,00

a60.000,00
\ -,

250.000,00

250.000,00

180.000,00.

180.000,00

160.000,00

155.000,00

150.0&,00

110.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

-90.000,00

90.0'00,00

80.000,00

80.000,00

65.000,00

60.0(10,00

GMA JllSüIlU.,A:.. • .lo ,,' ....

olltdol'a'" ".i.. &.fl.J
Q!.tor. Vilnla. e Di....
a.a eo...n••íM ••f?

45.mlO,oo

80.000,00

cima para baixo mas com o

�ecidido apôio e auxílio de
todos os Parlamentos, por

que, só àssim, seria feita
,)bra duradoura e capaz de
�uperar os cruciantes pro

b}emas por que atravessa .

. 36.000,00

7

,

Linha Itajai
SANTOS & BArrsrA

antiga "CEZARIO"

CAMINHONETE:

IDA:
Saíd,. de Itajai
Chegada, Fpolis',
VOLTA:
Saida Fpolis

.

Chegada ltája1

7,15 hora.
9,45 .,

_'

16,00 horas
17,00 fi

(Aos sitiados e feriados a salda de
Fpolid.. � às 18,30 h. e a cbe,ada à Ita..

jal As lGh.).

ósrsus
IDA:
Salda de ltajal
Chegada Fpolis.
VOLTA:

.

Salda Fpolis.
Chegada ltajal

7 horae
11 "

15 horal!
19 "

'.

I

(Aos sábados e feriados a salda d ...

Fpolis. � às 18 horas e a chegada à Its
jat às 17b.)� ,.

AGtNCIA
Rua Alvaro de Carvalho n, 19'
--._-- _ .. _ .._------------------

--------�-------------------------------------- ..

Viagem com s,egurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS ltlICRO-ONIBUS DO

RI?IDO «SOL-BRASILEIRO»
Flo�i�óp()Us -, ltajaf ,....;. ,JoinviUe - Curitíba.',

••

Agência: ll.na Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira.

"-;"r

OLHOS _; OVVID08 - NARIZ 1!} c;AHb�",l'rA

DR. GUI RREIRO [BA fONSECA
Especialista do Hospital

Receita de Oculos - F..xame de Fundo de'Olbo par�
Classifieaçio da Pressão Arterial.

Moderna Ap1!rel�a'elQ.
.

Consult6rio - Visconde de Ouro·Preto .. 2,

,Expresso São Jorge
.

'.,
, de OSMAR MEIRA '

heq�elat em geral
Vinho.Creosltade

(Silveira)

VIÀGENS DIARIAS DE
,

I�IMOUSINES
Horário Fpolis. I�'" BlulII&&u

Saída .Chegada CrI CrI
8,00 20,09 70,00 l00�OO

10,30 17,00 Cr3 Crf
'-, �

..

"

17,3Q 70,00 40,0011,00

Chegada Saída Cr$ Crt
12,00 . i6,o(t :W(),OO -ro,OO

.

�5.000,oo
12.000,00

600.000,00 I

2Ii.oQO,tY�
18:000,op

Ag.nte Ita}ai
MÁ�IO MACHAOO

. Rua Hereilio T,tn,. 86
'leI. 383

230.000,00

100.600,00: � Florianópolis

lTAJAt

e&'as e siti&8.

COMPRA DI! TERRENOS. C.oiSAS. CIlAÇAR.<\S E S:rnqs
Temos ee� inteJ.<esliad'Oé" em comprar casaa�.. ,ter'nmos; chã· . B-Il.lmenau" .', .'.

-·-0---

lUPOTEC.-\8

R!!C�re5-e a}Tll=OS''''TG'atquer' i-mpI>r.r.n:c,illl' e'Om l.'"&?tmtia· bf�
:PG�ri3.

Agêricia em !<'lorÍanópoJis
CACIQUE HOTEL

'&na- Felipe &hmidt, 53 -

Tp.l. 1.449

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

Ag_ia em BlUlDeIlau
HOTEL HOLETZ

Te3.1.066
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BASTAS vêzes O ESTA- demanda de casos raros... tam 08 forasteiros na, sua

DO, em noticiário esparso, Não só as vias de ccrnu-I caminhada, ela se nos apre
tem levado ao conhecimen- nícacões, cuja conservação senta como dádiva divina,
to núblico fatos que desabo- � a que têmos daqui nofícía- , aos homens que aqul nasce
l1a� a atual administração do, atentando o relaxamen- I' ramo As suas terras; na
municipal. Com referência to da Prefeitura da Capí- maioria férteis, bem podem
ao !J�ssirno estado das rodo- tal, que não lhes move pa- ser a riqueza do homem que
vias que cortam a Ilha de lha siquer para a sua me- a habita e trabalha.
Santa Catarina, em todos os lhorta, como, também, de

sentidos, têmos nos ocupa- algumas pontes e pontilhões
do, .já porque pessôas do I que" pôdres, hoje são o tes

hinterland chegaram até a temúnho mudo da realidade
zedaeão dêste diário, rela- dos 1'at08, ..

t,al1d� episódios em que se A Ilha de Santa

Catado,p;'lenteiava a incúria da ado na aí está para ser aprovei.
'

ministraçãe, j á porque, tada. Com as suas belezas
,

quando pelo interior, os seus I naturais, com os seus rec�n
redatores se lançavam, 'em tos que e:ncant�m e conter
...........................................

À esquerda, a menor -Dilma, que ia perdendo a vida, cu índo ao riacho quando pro
curava passar a ponte que" como se observa, se apres cota em péssimas condições

Fundaçjo da Casa dosProfes· �d'N'�N�d�L�d�a r!lnça e egra II 8 Ima -.. ções do nosso homem do in.

sores de Sanla Catarl·na �. ti �I?, 23 (v. 1-\,) -- .�a 1�- teríor, Iôram razão para a.

Dara Loodr",s cahd<�de ?e Cormto, em .MI- situação atual que desfru,
\) nas Gerais, os :omel'Cl�n- ta na pnlítdca-administratt;RIO, 23 (V. A.) - No forma hoje que a conferên- tes ,resolveram, ha dez dias, t va da nova ordem, " Alí, a.

restaurante do Ministério cia teria girado em torno majorar em cem por cento
.nossa reportagem sentiu as

da Justiça almoçaram ôntem da nomeação do sr. João o preço da cac;h�ça. reclamações e queixas dOS'
os ars, Negrão de Lima, Ca- Neves para embaixada!' do Logo se verificou forte

seus habitantes. Queixas e'
fé Filho e Lourival Fantes. Brasil em Paris e o sr, Ne- resistência e protestos in tI- reclamações "que, em cõro,Depois, Q vice-presidente grão de Lima para embaixa- meros da parte dos paus .se limitavam a apenas pro-da República ti o, sr. Louri- dor em Londres. ' dáguas que, como sinal de clamar relaxamento em re-.
val Fontes se dirigiram ao repúdio aos "tubarões" da lação ao estado de uma pon-Senado, onde, no gabinete "branqudriha", resolveram te, que" esburacada, caínde-do sr, Café Filho, se real i- * Durante as comemora-

entrar em greve geral. de pôdre, constitúi o f'antas
zou uma conferência da * *, ções do DIA DO RA. Assim, há dez dias está

ma da população local, ofequal teria participado tarn-
DIALISTA, domingo último', todo.? 'mundo' em abstinen- cendo, a cada passo. sêrios<

bem o sr. Ivo D'Aquino, Ii- em meio às alegrías conta-.
cia em Corinto. Os jornais perigos.der da maioria no Monroe. registram o fato e contam A

A

'reporta-.gíantes de quantos viveram nte-õntem, a
Noticiando esse encontro horas de verdadeira confra-: que tambem as farmacia!:

gem relatou a sra. Laudeli.:
"Tribuna da Imprensa" in-

temização, em homenagem estão sendo "pniju:jicadas" na Maria Ferreira, aH ,re
pois diminuiu sen'sivelmen-

aos homens-do-rádio, uma sidente, que sua filhinha..._� ..,...- ......�;.t"...,._
idéia digna de registo nas.

te a venda de, produtos pa-
;) ',,:i::_';U

ccu: a de ser, organizado, l�;_:..:..._.w__ __��:�i:��:��:��::"""'
D I-Zem' dominicalmente, pelos radia

,

, ,'. •• listas da Jota Sete, um show
a ser levado à cena nos es

tabelecimentos de assistên
cia social.

'

:tsse acontecimento vem.

mais uma vez, atestar que
sômos um povo noore de
sentimentos cristãos ii tOOa
prova. Sômos dos q\H?', viven
do horas de alegria, de ver- "

dadeiro content8mento� pen�'
.

mmos naquêles 'qut', iSQ-la-
que o sr. Wanderley dos do convívio de suás fa-
Jr.,

COft.
vidado para a! mílias, em

estabelecimentOSjSet.1retarill da J�Btiça, ! de assistência social, não
terta ,respondido aos vivem êsses mesmos momen.
seus correligionários! tos de felicidade terrena.
não me façam eSS8 O show da Guarujã, que

'

injustiça. ..
"

se orga,nizará em bre'\'e,' I€--
que o- sr. Dep. Oswaldo vando aoS n08� innãos nas .

Cabral, da ala indepen. casas de assistência as

.

ho
dente da,Udenilda. só ras de franca alegria,. atra.
defende da tribuna, a véz das canções e das cênas
verdad.e, ,quando esta \) de leve humorismo, interpre.
interêssa. . . tadas pelos artistas daquda
que o sr. Dep. Francis- simpática emissora.' concol'.
co Mascarenhas, que se rerá, sem dúvida, para o tra.
revelou um perfeito ra· tamcnto do.!O enfênnos inter.
dlsl j s fa, acostumado n8dos� Será fi soli(lariedade
aos sbows tribunícios, dos homens que vivem cá
será o futuro galã, de fóra, que' trabalham num
"Que Os Céus M€ COll- milIldo diferente, 'àqueles
denem ... " que têm. por meses e anos,
tIlle o' &I\ Paulo Fon- .um mundo também divcr
h�8, l�ref�ito, da, "Ilha !;lO: ••
dO�J CaSos Raros"; teria ,,'I. idéia. que a teve oVe
perg:untado ao Gitverna. reador Migue.}, Dan", erwon.
d.n' de Minas Gerais, trou, de logo, o aplauso e fl

" após o almôço do lluze ,,,õHdariedade dos homens do
de, Agôsto, a soa imo rádio q�e, praticando t.ão
pr'essão s.õbre o que vi- nobre a�.ão, ,deseln'oh'em
Ta em F IOl'ianlipO!is. uma das mais filaAtrópicas
,Em resposta" ou.vira. a.. missões q.IIe lhc:a �boa, ,(,'01»0
p,.ll'1S is s o "rarida� a todos nós, quãl 8�ja 8 de
des ... " j amôr' 80 próximo. '

"

_......_---

Florianópolis, Quarta-feira,' 24 de Setembro de 1952

o senhor Deputado Leo- primário", que se vê atira
berto Leal, da bancada ca-

, do, por vezes, à incerteza, à
tarhiense na Câmara Fede-

i
miséria e ao esquecimento

ral, ( em 2 de maio de 1952, ! pela sociedade a que' tanto
apres-entou projeto de Lei, II serviu. '

•

que visa instituir patrimê- Não é debalde que Roose
nío em benefício da Funda- velt, no ato de sua investi
ção Casa dos Professores de dura no govêrno dos Esta
Santa Catarina. dos Unidos - fato ampla-

O assunto, de magna im- mente conhecido e dtado�
portância para o magistério recordou com enternécimen
catarínense, vem merecendo ,to o seu mestre-escola, a

dos legisladores brasileiros, quem aludiu nominalmente,
acurado estudo, pelo seu ele- como homenagem e consa

vado alcance social e pa- gração ao artifice que prí
triótieo. meiro plasmou a sua consd-

O projeto de lei, publica- ência ,e a sua cultura e aa

do no Diário do Congresso I sistiu à primeira luta pela
Nacional, n. 79, de 6 de maio vida, que se trava justamen-
de 1952, pág. 3.471, já foi te na escola.

'

aprovado nas seguintes CQ- Têm, todos os homens, de
missões técnicas; Constitui- i veres a cumprir para com

ção e Justiça .e Educação e I êsses grandes benfeitores: E•

Cultura. I a "Casa do Professor'� é uma
A Comissão de Educação I

dessas iniciativas que, se se'
e Cultura, da Câmara Fede-

I multipl�carem no país, l)em
TAl, sendo relator o senhor!' atestarao do gráu de nessa
deputado Pedro Firman Ne- eivilização.

. -to, da baneada do Paraná,! A forma escolhida pelo
,aprovou, por unânimidade, o : autor para atribuir à Fun-,seguinte parecer:

", ""J;' ,dação ,- álém"de patrimônio, .

Câmara dos Deputados Continúa na 6& pág.
COl\HSSXO DE EDUCA�

ÇAO :E CULTURA
Projeto n. J .899·1952
(De autoda do Deputado
Leoberto Leal)

PARECER

·Cidade. de. IBlumeDaU') ;
"Cidade de Blumenau",

órgão que se publica na cen.

tenária cidade do mesmo

Pretende o ilustre depu
tado Leoberto L-eal, por-meio
de autorizaçã,o legislativa,
que a União emita, em favor
da Fundação da Casa dos
Professores de Santa Cata-

nome, comemorou� a 21 do
corrente, o seu 28° aniversá.
rio de fundação.

rina, uma apÓlice. no valor Dirigido pelo nosso cole
nominal de quatro milhões ga·de-imprensa dr. Achiles
de cruzeiros, coÍn . cláusula Balsini, redatoriado por
de inalienabilidade e 'juros uma plêiade de profissionais
vencíveis à razão <te 5% ao integrados.na vida do jorna
�o, a serem pagos, mensal- lismo barriga-verde, o con.,

mente, à, referida Fundação. ceituado poria-voz, 4.a�ra,sp.i-
;\ '1.pMire, de que trntn O 'façôes ao V:;le do ItaJ&Í, fir.·

projeto, seria devoivida' ii, mou-se como matutino a ser.
UnIão, e cancelada, nó C:1S0 I �'jço ,das C8u�as democráti-
da extinção da mencionada cus.

":'

instituição. Assinalando, embora tár-
. Niio é preciso ressaltar diamente. a grat.a efeméride
mais do que já o fêz o digno do,. aniversário daquêle õr
autor do proj€to, invocando gão, levamos 11 quantos nêle. '

uma J)ágina de alta seilsibi- m()úr�jam, Q noSso cordial'
lidad� ,de HU!lIJ:)erto de Cam� .Ab�a\'9. com os melhores vo
J)c>s' a "funçao nobre, san- tos por que continúe a ser
ta,. patri6tfea e fundamm-. vir .' o" povo barriga-verde,,;,
ta.Jmente útil do mestre e., nas causas q1!e'enobrec�m a
em purL,culal', do pro�essol·. imprensa.

.' .' , ··�".!l�.Ii:'
Mas, permanece Inexplo- exportação. Faltam os Cá.

rada, dormindo o sono de minhos, seguros e transitá
um gigante;' sem.. oferecer veis, que possibilitem' ve"

campo para o �nriqueci- nham ao mercado consumi
mente da sua g-ente. E' que dor;: Quanto possa' ser plan
faltam as Mas estradas; pEl-1 tado e aproveitado. Sem Is
ra

'

que o produto da terra, so, ,CUha de Santa Catarí
dadivosa ,e bôa, fa:vorêça " a' na permanece bela;' mas, eí.1·

que o sr. Aroldo Caro
neiro de Carvalho, ex,

deputado da Udenilda,
não aceitará a pasta da
Segurança, tendo tele.
grafado ao sr. Governa,'
dor, em .resposta ao con
vite, nos seg\lintes têr
mos:"�ão embarco nes·
sa canôÍnha, ... "

tino ...
. Deixando de lado a qu�
tão das estradas, que têlllOS.
'batido e rebatido. a1ertllll•.
do os poderes públicos. Va
mos ocupar com um 'fat4l,.
recentíssimo; que está li ela.,
mar pela honesta colabora_
cão da Imprensa; para qUe
venha a 'públtco e possa che_,
gar ,IW 'cdnhecimento doS;.

'I responsâveis,
" ,

,

'. pa�ta,l�al
é um pe�aço do>

sub-dístr íto dó 08(1('0 dOs ti-

"', mli,
és;' '!lljr�ó. q�le' todos co•.

nhecemós, distarrte alguns..
" minutos da Praça 15 de No •

vembro, de automóvel.
Bairrnque abriga filUcio·.

nários públicos, militare!;
"

'"

operártos, pescadorea, SaCt�
dos Limões t'riCáll1.(; a' todos
pelas Iindas �ilhu�tas que
�!}ll�On'am . aqnêle '1:le(Iaço..'
la nossa tih3-Yerde. '

'

Em Pantanal; um ('.[\SO It.

mais, atestando à íncúría da,
administracilo do Prefeito·
Pa�!o Font�s, cujas' promes.,
sa� de 'melhoria 'de condí.,

De um jornal gaúcho:
RIO, 19 (C. P.) - Até aqui a m.ulher párailJa-·

na ficou no <!onceito público' como um símbolo, d€c.

valentia, pela situação em que a colocou um eompo.
sitor eariocâ, glosando o seu- arrojo em uma. 'ds&
"nas composições vastamente cantada em toc1i:> tt·

paiR, Hoje outro fato de "mulher paraíba" apar�ce'
nos jornais de fôrma; sens:wional pela Rua ext.rema
coincidência, .c�mo, j.nforma o seguinte t.elegrama d€>'

.João Pesooa:
.

"No munidpió de Cascara, distrito de Belém.
aog domesticas '1\:1'a-l'ia lnada da Conceição, sua filha.'
Elíedina do Carmo Nascimento € sua neta M:u'ia do&,

Anjos deram à luz no- mesmo dia e to-das são mães.
de gemeos do, sexo m�ieuljno.

08 seis pimpolhoo Rerão batizados !lO próximo'
domingo ::e receberão' dois, deles o nom.e -de Pedr'" e·'

os ouh'os quatro. os �mes de Manoel, 'Firmino.
I:;;aias e F-lol·en;eio.

li

Cl!:'.l'O qu.e, ?e jli. a avó era d2 CoD�€iC� e. 4 f{..
, ,

lha era do. Nasckuentoi a -ú:éfà tiufm q��' S,H' d�e-
,An.jos. . .

.C'_ •••

x

AfiFn de, que não vetem a llotícia. esclarecen.l0»·
que a transo€'revemoo' d'o- "Correio do Pdvo"', de

_ oo�
mingo.

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