
o fundonalislllo de São' Paulo e Mato Grosso vêm

4e ser aqftinhoado com o env-io ao Legislativo daquêles
Estados, de mensagem dos 'respectivos "Executiv-os; rea

jllstando-Ihes, vencimentos".
-

Pouco a pouco os Govêrnos vão reconhecendo que

não será mais possível manter os seus servidores com os

atuais padrões de vencimentos, face ao aumento, cada

vez maior, dos prêços dos gêneros e utilidades necessá
rias à uma vida eondígua,

O exemplo, no caso, bem poderia ser imitado pelo
Chefe do Executivo' Cataninense, que não prestaria ne

nhum favor à classe mas cumpriria promessa. já velha,
de que o funcionalismo precisa melhores vencimentos

para melhor produzir.
Que o S1". Governador do Estado, sr. Irineu Bornhau-

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

sen, cumpra a sua promessa, encaminhado à Assembléia
, Eegísletlva, como ° fizeram os seus colegas de São Pau

lo e ]}iaío Grosso, a, mensagem de aumento de vencimen

tos e reajustamentoidas carreiras no Quadro Oníco da

Estado" extranumerártos, pessoal inativo, militares e

pensionistas,
Ainda é tempo de reparar injustiças ...

, \

RIo', 24 rV.A.) --- Dizm:n
'

de São Paulo que Benedito

Moreira Carvalho, o ,estran- .

gulador, foi levado, na ma

,�.".__.,.."..*_....---_....... nhã de sábado, a Mogi das

Cruzes, a fim de ser apre

sentado, ao juiz de Direito

local, face ao atentado. .con .

. 1 «O
.

Brasil 'na-O .quer '"cre'dl-los tra um menor, registrado
naquela cidade. Benedito

I " .' foi reconhecido pelo menor'

I' ,'OU rmoreshmos», e.vlavrado o reconhecimento,

I
. ,

o monstro foi levado de vol-
.:\fOVA YORK, 24 (D. P.) j toridades do Fundo ,Monetá.

. ta para São Paulo, .forte-
BELO HORIZONTE, 24 raís. ° principal autor da Adiantou mais que Stofo- - O ministro das Finanças rio Mundial e altos �U�lC10- mente vigiado e recolhido

(V. A.) - As diligências {raude foi preso há pouco li só "trabalhava" à noite,

I
do Bra�il. sr, Horá:io Lafer, náríos governamentais.

ao Departamento de -Inves-
.que culminaram com a pri- tempo ,em Ponta Porão 'I'ra- ignorando a natureza do que esta conferenciando com .

-",...... tigações,
são do falsário Pedro de 0- ta-se de Pedro Stofoli de "serviço", que vinha execu- autoridades financeiras e D'_·��s""'·a-"·s,J'>"I""'r"''''''e�· A reportagem dos jornais
Iiveira Stafel, que imprimiu Oliveira, que já se encontra tando j econômicas norte-america- Çjõ foi informada' de que. -um
15 milhões de cruzeiros em detido na capital paulista. A �olí<:ia já ·apurou que! nas, sobre a situação do seu

d grupo de advogados está. a-,

lÚJtas de 1.000 cruzeiros, ti- Em seu poder foram a- foram impressas cédulas país, disse que o Brasil não, e 1rem companhando os trabalhos
veram início em Julho do preendídas 250 mil cruzei- falsas correspondentes a 15 pretendia, pedir credites ou RIO, 24 (V. A.) - Hoje da polícia e aguarda a con ..

-eorrent€ ano. ros em. celulas de mil. milhões de cruzeiros. Desta dinheiro emprestado. pela manhã um trem elêtrí- clusão do exame psiqu iâtr i-
Nesse mês, um motorista Informou mais, que em 'vultosa importância ape- ° sr. Horácio Lafer .será co tombou, com vários car- 'co do anol'mal' 'para' estabe-

-de Miral1�a:; em Mato Gros- Belo Horizonte, foi locali- nas 250 mil cruzeiros fo- homenageado depois de ama: TOS, na entrada da estação lecer, como base de defesa,
':lQ levou' um passageiro até zado o gravador Geraldo ram apreendidos em poder nhã, com. um banquete por de Engenho de Dentro. a anormalidade. Constatada
Ponta Porã l-e-Cebendo em' Rocha, suspeito de cumplí- de Pedro. O f'alsif'icador de- Acheson, Felizmente, nenhuma vít.i- a normalidade de Benedito
paga duas notas de 1.000 cidade no caso, o qual por clarou que entregou a um Acrescentou que, a des- ma ocasionau, senão feri·; esses 'advogados proporão
cruzeiros, sua vez denunciou Moacir seu amigo, 3 milhões e 500 peito de tudo, o govêrno do mentes ,. generalizados em SUa internação perpetua em

Chegando de' volta. à Mi- França, proprietário de uma mil cruzeiros, não, sabendo Rio de Janeiro não fecha- diversos passageiros; Em um manícomío.
zanda, foi fazer um ',paga- tipografia·.situada na rua o destino que tomara ore· rá seus olhos às propostas consequência do acidente, o

mento 'em� banco' sendo -.ent- Itajubâ, dele recebendo 'a ferido amigo. construtivas que lhe permi- tráfego suburbano ficou .......,.---....�......- ......--....- ..�

1iio informada 'pelo caixa encomenda da .confecção de As, cédulas falsificadas tem solucionar o problema completamente paralizado, o

,que as notas eram f,aisas.. um clich'é"reproduzindo. o dificilmente 'são reconheci- da falta de dólares. que implicou em dificulda-
Imediatamente levou o fa- verso das; -eedulas em cir- das, dada a perfeição ,de Entre os que conferencia- des sem conta para, os que

to ao conhecimento da polr- culação. < sua impressão, rão com titular bras ileiro trabalham, motivando a suo

-cía que se comunicou depois ilVlou-CÍ,r tambétt'l. foi intl- ('), próprio investigador em Washington estão o se- perlotação dos bondes €-

.: e-�' as eon�ene:.e� d�Q�so' de- . rn�dp ��p;::�p�r"ft�elara��es paulisba conseguíu passar cretario do Tesouro, as au, ·Ô'.aibus.
'

-maIS Estados . VIZl$}-!:108, ,·i�fIrmando qll� �o-rfl-' pr,.ocu:- v,ádas llOtait,?� mi) �rÍ1zei�'
� � '- -

Depois de-muito ,trabalho, rado por Pedro Stdfôli,' 'de ros falsas '30 'tltl,llo de expe- " ,1•••••

as autoridades detiveram o quem se tornara amigo e riência, não só no' Brasil,
ialsário quando ele se pre- '�ócio da tipográfia. como também no. Ut'uguai.
parava em .Ponta Porã, pa- .

_r�� fugir para Assunção.
Gerca de 13.000.000 de Exell18 a ser I-III-fada-eruzeiros foram apreendi-

. II •••
dos numa fossa em Ponta

IPorã, onde fôra lançado pe
]() falsál'io quando pre8�en·
iiu que ia ser preso.
Mais 300 mil Crt1zeir,Os

foram apreendidos em poder
ile um amigo do falsário, a
-eretidando as autoridad�s

� otRETOR
� Rl»bens de
ii
, Arruda Ramos'

1 GERENTE

I Dominso$ F... �
� de Aquino ' �
.",.";J'_"._..,..........,........._...

- ..._-.........
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80 CENTAVOS

i Internação per"
pe.toa .no Ma·
oicomio

RlO, 24· (V.A.)
.,

Ao
mesmo tempo que se notici-e

WASHINGTON, 24 (U. a descoberto tôda a sua vi- ter o presidellte da'Repúbli-
P.) - RÍ(;hard Nixon,' da públicae particular; com ca transmitido iriÚruções à
candiato a vice-presidente minúdas de detalhes e a lei- secção. do PTB de Pernam
na chapa republicana, em tura de diversos documen-' ]Jpco para apoiar a candic'l-á
diseurso pronunciado ôn- tos. tura do senador EtelvinO'

BeaJostamt;lto' e lumento tem à Iloite, em Los Angeles, O ga1. Eisenhower, <iú:e Liris ao ,governo- daquele Ee
e transmitido para todo o escutou a pàlavra de seu tado, a imprensa carioca re-

d_,. VeDclmeutos país pelo rádio e televisão, compa.nheiro de chapa, dis- produz a seg�linte decisão,
,

.

A
'

'd dr�" defendeu-se das acusações· se, aO',final da,mesma, que' do pref,eito de Recife, Anto'-,Sr\O I�AULO" 24 (Y.. ,A.) tegcma, partir o pa ao ...
d'.d

_ O governador Lucas No- "T" o aumento foi limitado que lhe foram feitas, a pro- não ,{mna- UVI as quanto nio Pereira, cujo nome foi
pósito de um fundo esp.ecial ao pm:feito esclarecimento cogitado para

'

concorrente.gueira Garcez ttElsmOil, na, a, dois ,pad",rõ'deso' ParaaousmePne-, de despesas I'.• ()' ,'alo!' de 18
' t' d f"

" .

,-
ao aS3UIl o e que a e .esa daquele parlamentar·. "Re-.manhii de hoje,;;,nlensagem à quenos ser I ores o, '-'·1 d"1

'

, " .. r rm O ares ' , prodUZIda tinha ido além da SO'}TT1··· del'x"r hO.J·;� :t'odo� os'Assembléia Legislativa que tQ médio é de 5(}% sôbre os -··N d'· 't'
_

' n -.:; ".

I
uma rama lca oraC'iO sua espectativa. E conduiu, '

encaminh� o projeto sf.bre fi atuais padrões. São, tam.· .

'. .

_< .' " '. cargos que eX€l"Cla na polí-.
P d d OI' ira tl·nha 1 d

' '

b' b "d f' o senador cahfofmano pOR ú �narlor NL.'1(on teve uma ti'C" � no a·'ml·nl·straça'·o IJl'I,-.e 1'0 e lve, "

,'. e evação e vefiClmentos e em, a rangl os os unCIO- <. o::; n. ti -

1 to 1
' ·1h I atitude desassombrosa .ao! blica. A'ssl'm, aI'nda 11oJ'e, r('--:um e emen

' (a quaan a gratificações do funcionalis. nários inativos, assim como -.'"'4 .,..,...,..,. "' ,.,._ . ,�

C ·t 1 T ta ele '.

I pJ'estar coutas de sua VIda met:el'ei u'ma carta ao go". ,_nesta ·apI á. ra -se mO' estadual.' os extranumerános.
.

"

1·
.

l'
• ex -

rOO'To Queiroz, que recebeu. O reajustamento atinge O �umen:o de venvimen. fCul·.dado, t �UfJ Ica �e partlcu �r_ e saIU nador Tor.l"es Galvão, solici-,
.da tipografia grand,e parte de modo prepond�ante os tos VIgorara, segundo a "

<ia peleja em condlçoes me· t.ando exoneração do carga.
00 dinheiro falso, seguin- catgos de padrão "'A" até mensagem do goverI18dor" a ROMA, 24 (U, P.) _ Os ho- �h;;r(:'� de quando e:rt.r_ou ne· de prefeito e outra ao depu
do depois para Miranda em "M",' mim· tofal de 2.fioO- pãrth; de ·10' d'ê-j3':riéil'o -de mens que comeram fral;lgo :�', �eg.u-ndo ,8 oplUlao' de tado Jarbas Maranhão, re�
-:JlK. t G d 'd tomou '1956 h Va,I'los._ elem.eu.tos. a demon.s,-. l1tlnci[mdo. ao posto, que e-:tUa o yTOSSO, e on e.. cargos.. A quase totalidade .l. omens ql1e comeram fran- -

f '03 I d. '.

d lmmdo d 'd (�'rTAB
-

24 (,' Ao) O FI·"'· -" tra,çao () eI€!e.,''"-la P"e o."can 1- xerço na comissão �xeeuti\".11lm{) 19nora o, p:reSl -

os cargos é atingI a pelo .. ,L'" P-..., .• '<'1-_ -- em 01'ença, nestes proXI- d bl
_

,.

,

t
. eh-l G

A

E d' . '.at? re.pu lcallo. a, Vlce-pre- do, PSD e lIa' n�e!"l·denCI·.a <],,,;se que (�S e.la no Le. "quantum" equivalente a ..ovet·no do sta o encanu- mos dias, correm o !'isco de __ _ ",' "'. 'J

BEl' O IIOl�Ir;-ON'TE ')"
h

.'

lé' o L"
o 1·

, sldeuem nao deixa �argem dir.. etól'io est'adtlal do nn{',',.'-' '. ,,'.LJ, .

, "''', três letras, n ou li Assemb 13, egls &. perderem li virilidade. .,

'-'r A) O d t t' p 11
-

v' 1" d
a qualquer dÚ\Tida, pela ela- z;'o 'p'al'tid"".\," .

_- e e lve a - De "N" à letra NA" o rea- -tive. lnensagern 80 lCltan o o Foi isso ao menos o qu�
v

J
. ., reaa da sua exposição, ten- ' '

'

,
,,. ,

lista Luiz Marcelo . umO!', justamcnU, visà pô-los em reajustamento de vencimen- afirmou um cI'iador dos ar-

�Ia Polícia Central, supondo siíua�ão correspondente a tos do funcionalismo,' esta- nxlores. desta cidade, a quem
do perfeitamente demons- ,;.,.�w..v_;..........;,... ':VO••.J'...""

" trad{) a lisura na momento-
falar com um seu colega mi- outro<; f.'argos"'dt\: jornal ea- dual, inclusive a reestrutu- desconhecidos roub a r a m ,ORISO n'''A CID''\DE ..•

eu sa questão d{)s fundos, pois:neiro. reveloü à reportagem ração de diversas c,arreiras. sessenta belos éapões. d" h' :- Ih r .

. 'PoHcial de 11m matutino, de- ----- .....---��-
•. De acôrdo com as solIclta- O criadol� em Questão ex- �ue 0_ �n. e�r�na� I

e
. �dra

"'�l' l' d ' '" � .

'

.,
, .' as maos e �U1 esc a.reCI a

'.

- Des flbaClOna os ,com ao:>

p . çoes contIdas na mensagem plIcou a políela que seus � rti·
_ .

d' t... . ".'

aSSelalD
. '

I
a Bua pa Clpaçao ln Ire fi

, �1Udw?,nclas, das quals",p-al-, , . .
goverQamental.' � functona- frangos haviam sido subme- "1- a-' d'

'

tO
.

t· t'
" 'u� 'blo t" • . t na ap lC3C o os mesmos,

•.. l-ClpOU a lvamen e" 110 ��m-,
.

,� ..' '.:.' '>i( •. t·· ;"", ;�1Jl9, n':l ,}«;2>,' ,�,�.ça._� �-, "tidos, a um ,tratamento ,espe-
�

' ...,

"

. i�do .de desco,b:d?' .(:)8' res�on-:; OS gv.rcÀ:lIJa'l,n,as ,�i,�o, ,_u��,. �u��n_to ,
. �orres. cial,. � base �e hormôn i08

_ N_ixon, ao. finalizar" seu

i' .saVelS pelo derrame ,de e�:- :':- P.A�:IS,"21I./V· _PI), ,::--- ���' 'pondêntc' ;a, duattt'�r�s'-, ,"e-' 'f-eml�unps,:; a,:: fi)1l de engor- dlSCUl'SO, afUMOU que con-
I " >d:ula�",fal_s-as de mil. ,cru�i�:

. g;ua,:rd{l-m�rr:nh�s-.' ;':"b��ilfi: ,-JD;ais.,: pos!.iWtifla�e��-',:!J8S; �dai:," ii:���afl�frg_ ao c<?11sumo. tinuará a trabalhar em pró}
l'OS; oeonido l'.ece;ntemen't-e! 1\OOi"q-He.:,v'Í�jam·rio'naviO:"es- cárréirás ieestrotiírádas;'de' após úril peiíÔdó 'd'e sessEm- �do; pârtido. lança�do um
.em vários pontos do ter..'i- cola ':Dl1que de CaxiaS", se- uma promoção correspon. ta. dia.s. sob' pena de 'trans. apêlo para que a direcão do

'i tório naci01�a]. ' .. ._,_. :�..
' i}'i!Jí':lJ11.;b'f!.f�.-Pf�f�:-o 'sul! .•��a; ;"it(_�Jite-_"aiin.als umá.:Jê't�:'�;t� �rni<tfF,:a'os.', qU'e,'os:êbmere-m mesmo d-(;eida. si dev� ou

Disse o l'aferido policia.l, França. e em lvr;iroolh,fk:to- I despesa decorrente das me- o poder debi,litante dOA !lor· mio continuar figurando ná
�ue êssas !lobs fOl'a.m pos- m?/."ã.o o navio "Aloat'roz",; dfdas ;;,olicitadas na mensa- monios que tinham absorvi- chapa. A{) meaIDO temj;)o, su
t� em circulaç,ã.o no comél'-· que os Jev'ará em visit.'l. à i g'em deH.rá ser incluída nQ do. Ora, ease prazo não ti· gN�U :108 eJeitore.'! republi.

1-. .. --·""� . .d�--�.Pau-lf};·,iHH·-àf)-�I·:Punhl,..Qi"&l'I. Ral:)lI-t-e-'6ütros-f-orçament:o do,;exercicio '

del'nIla; expi:raào ,11Q momento (!<llJ.OO que, CQnt o objetivoI

rém, impr.es:J:l,s em j)1illUS Ge,' ;_:;;:r:'tos do Mediterrâeno. I 1958. '

'

do roubo., .

C�..C.in6Q. na CB pág.

Dele'ode-se 8 SeDa�lr lixaI

Reounciou· o Pte
fe'lto de Recife,
sr, AotoDl,D
Pereira'

-

N. 11.506

Edição df: hoje - 8 pags.

DERRAME·.·DE .CÉDULAS
FALSAS' E'M MINAS

que somente pequena parte
,d{i' dillheil'o falso foi lança

. ria eIl} circulaçãO.

do
bê .. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.81)100$
o

2 FlorianópoJis, Quinta-feira, 25 de Setembro de 1952
�-�---------------------------------------------------------�

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

. �

�...&-.w..__.....-J'.----..,..............:-.......-"......-.--�-.-.-...-.-....
- .....-....,..V'----..-...__r........-..�

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPECIALISTA

MOLÉSTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CLlNtCA GERAL
Do .Servi� Nacional de Doenças !'IIentais. Chefe do Ambulató

rio de Hig'iené Mental em Florianópolis. Psiqulãtra do Hospital
Colônia Santa'Ana.

Convulscterapia pelo eletrochoque e cardíazcl. Insulínoterapja
de Sakel. Malarfoterapãa, Psicoterapia.

COllllu��,tiQ .. �royJ�()"ri,a�ente á: Ru.a General Bittencourt, 85

(esquina de Anit..i Gartbuldi),
Horári-o � Das 16 às 17,3{} horas

Residêncía, .
Rua Bocaiuva, ,)31l,.

l
'

DR. I. LOBATO' FqJJO
Doen.çall do aparelt..o reaplntérlo
'rUBEttCUL088

aI\.UiOG�AFIA E RADiOSCOPIA DOS PULMO.S
Cirurgia $) Tora1

.

DRA. WLADYSLAVA W. MUSSl
E

DR_ ANTONIO DIB MUSSI
Hêd'eoa

Cirurgul-{;!tniea Geral-PutoJ .

�M'!tO oompleto e es",eeill!il&((o da. DOENCAS- D. SaNB!r.

:I ...8, com moderno. meto-d,,� Óe diaa-oostleos e tratllmentn.

i.AlP�ScpPJA :-- SISTERO -- SALPINGOGRAFIA - IoI.TABO-
. " '.

LISMQ BASAL

&adíoterapia por onda. cartlll...ltl.. trocoainla�'o gaio. (flua

tu,lela _ Infra VIII�l:hO.
eonult6rlo: Rua Trajalto. II.' 1. 10 andar - .dindo do .011-

-.,..

ftoririo) Da. t •• a hora. - Dr. au"i.

Da, li la 18 hora. - Dr... ."••I,

&eaidêneia AVC1Úda Trompow.tt. 8.

DR. ALV1\RO DE CARVALHO

IIe4.C&O e.Ofid�... fac Conselhelro""'_ ..
·T� 1m .... ·CL POlui, �. �

Dintor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS P. D:J .A��IN�.
. Be'Pft!8fJntantea:

Representações A. S. Laré. Ltda.
&na Senador o.nta$, 40 � 6° andar•.

h]..; � - Rio de JaMiJ'o.

Reprejor Ltda.

&11" Feli):e de Ôliveira. n. 21 .- flP •..-.....r..
T.l.: I!-9873 - ·São Paulo.

ASSINATtJRAS
Na Capital

Aao . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ .170.&t

·'lIflm....tr., •... ' ... ,. .... ... Cr$ 11·1).,.8"
No Interior

A.. . . , . . . . . .. Cr$ 2&u."

.41...'.... r •••�.,.:..... Cr$' . II....

ESTADO
.

ADMINl8TJtAÇAO

Dr•.Deito SacUo.i li de OUfeira'
ADVOGADO

Allfl.nciolll mMisntelll contr4to.

O.. originaill. mesmo não pobllea4u.
'...omdoa.

A direçao nio 8e l'4!$poi'!.8bitiu
.mttido. no. artirol .'lIiuados.

Roberto W. Scbm idt

He..itor Steiner

S<)LICI:rADORES
. Advogacía Comercial, Civil e Tl'abal�ist�

ESCRITÓRJO:
Praça 15 de Novembro n. 23 10 andar, sala ..

f
------------ _._-_.

ALFREDO CHEREM

QJt. M� S. CAVALCANTI
Clínica exelIi8jveml'l'It�:.de ·�ri�n�;.

. Roa S;a1dallhs Marinho. 19. - 'relefoM (11.; 1M .

. D& ·JOSÉ . Ro.SARIO "ARAUJO
CUnie. Médica -; D�nç88 de' erlanç�

DR.
Cnrao Nacional . de doe� m.ental.

.:lodíretor do Hospital eoiônia Sant'Ana..

Doençaa nervoe&a • mell.tail.

Impotência Suua}.

Rll& Tiradentee n, t.

Consultas das 16-"11. 11l: b.�ra,. .

FONB: M. 798.

Reli.: Ru. Santo. Saraiva, ,641 - .etreito.

Qealdêncla: A ....enida Rio Brllnco, lfi.2 - Vo�e 1.640.

ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GALLETTl

t�a Vitor Melre,Uea, 60. -: Fone 1.468. - F'I.orlsDóMU"

- ÁDVOGADO-

-- AI.ercla -
Consnltórlo: Rua Nnne. MaebMó.. 7 - ÇOD5ult.. 4..

.

• da. 16 ta 17 horaa.. :

�Yênd.: Rua. liIarecfu1) G1lilherme... -- "on.: '181

lO •• 12

DR. RENATO RAMOS DA' SILVA,
.

- ADV'O�AOO -

a•• S.,Dtoa Dumont. 12. - Ape. ••

--�"._ .. - .....- .._--_....._-"._ .•.__.�---

- A"VOGADO-
DR. JOSÉ MEDEffiOS VIEIRA

Calu Po.t.l 118 - ltaiuí' - Santa Catam.
.

,

Form..do pela Faculdade Nacional 00 Medicina, 1'íaio!olliat. _

("armado pela Facilidade Nacional d••�iciua d. Unhe"!- Tisiocirurgi.ão do IIoapital Nerêo Ramo.

'1111•• do BruU).
. Cureo de espeeiafizeçàn pela S N. T. Ex·interno ti EJ:·auiat.n'- da

.Weo por eoneurao d. Aa,lltllJcia a Palcop.tal i&o Dtltrt�· Cirurgia <1,. Prof. Ugo PI"lheiro (;uirnllriiet (Rio}.
I....r.l. L Consultório: Rn-a Felipe Schmidt Q.. 118.

b-interno d" &oapltal Pliql1t'tnco •••iatcIDilo l.dlcl'rlo d. . Uiàriamerltê, dila Ui 68 18 :loraa.

Caplial FederaL
.

.

:l Res.: Rua São Sorge n. SO.
b-interno da Santa Caaa de .iHric6rdia do alo I. la..tr..

(Tratamento de Bronquites elb IIdultos e criança.).
Consultório: Vitor Meireles, 18 -- 1° andar.
04rá1'lo: Dali 1Il.30 às 11.30 e das· 2.30 à8 3.30 bora•.

DIt. NEWTON D'AVILA
Ausente até princípK> de (}otu�

bro, fazendo ..'Urso de aP&rfej
çoarnento de cir-ú.rogica, no Ri-o

de Janeiro.

-

DU,. THEODOC,10 MIUUEL ATHEIUNO·"
.'

- ADVOGADO -

Ro. Tl"IInno n. l� 1· andar... Ia n. 1 - Idlficl.... .s.....

(Elrct.. Oro Waldir Bo�lt).•
Telefone - 1_14'.

--.....---------------------------�--------------�--------�--------._----------------------

Navio-motor nCMI HDepc�e"
RAPlj)EZ' - CONFOwro � SEGURANÇA

.' ViageOf� entre FLOIÚANóPOIllIS\e RlO;DE:JÀNÉIR�.
Ftscalas in�rmediádas. em Itajca-Í e Santos, sendo. neste' últi�o a.penas

'. para .0 lnI)'Vitnento de passagejros.·
PRóXIMAS SAiDAS:

IDA f VOLTA
de FPOUS. de ITAJAl do RIO de SANTOS

24iSet'embru 26/Setembro·.
gO;Setembro 2/'Outubro . 7/Outubro S/Outubro

.

.

12/Qutubro 14/0utubro I9/Outubro 2OjOutubro'
24lOutubro. 26/0utubl'O 31/0uutbro ]:O/Novembro"

.

5/No'veinbro 7/Novembio 12/NoyembrO l'3/Novembro
17/Nóvembl'(; . '19/Novembro 24/N�bro 25/Novembro
'3O/Novémbro

'.

2jDezembro 'l/Deiembr.o· S/Dezembro
12jDezembl'o 14/Dêzembro . 19/Dezembro 2O/Dezérnbro
() horário d-e Flo.riaoopolis será às 24 b·�.ras 'das datas'�in-d·ieadas. � ,'.

Par� m.ais informaçÕes dirijam-se à O serviço noturno ·s�rá-·
efetuado pelas Fàrináeh'•.

EMPR2SA K<\CIONAL DE NAVEGAÇAO -HOEPÇU Santo Antônio, Moderna �
Ru.a J).e(}dOl'Ô � Caixà Post&l' n; 92 - Telefone: 1.212.' ! Noturna, situadas 'às' nas-

__________..:-.,.,.....�- - .,..___..:_. I João. Pinto e Traj�o n. �'l.

DR. A. SANTAELA

nR. ANTôNIO MONlZDE- ARAGAO
,

CIRURGIA TUlJllATOLOGLl
.

()I'&opeffI.
COXlI1l1t6rio;' kao Pinto, 18.
0.. I' la 17 diàriamente.

•ano. ao. S'b.dol.
..... 1 Soeaiu•• 11•.

'IJa••. 71&,

Cllnica lIlédica - Doencaa Ne"oua.
Couultórlo: Edi1ielo Amélia Neto -_ Sala t. DOP-DÇa. de Crianças

I....dêDd.� Rua Bocaluv., W. j Coo8ultól'lO: Rua TraJano s/n. Edif. São Jotil'e - l- .ada;r.
c...ultu t Da. U II 18 bora.. I

Bala. 14 ti 1�.

Telefone: OoIl.ult6riO: l.2SS. a••idlneia: 1.B86. aelidência: Rua Brigadeiro Silva Paes, ./u. - ao In4al. (cJll••
.

.•..
.__ .._ cara do Espanha). Atende dlàriamente daa 14 b•. 8111 diante. I:DR� JOSÉ BABIA' '8. '-BlTTENCOURT

..
' '.

".;"flDICO
..

cu� �fal - PBDIATIIU
••• 11 de' Malo.'U -c.I�!ll

,é.:aIOULTUBA - PEDIATRIA - CLINiCA G.BAL·
CeM.lUrI•• Reàidêncla - Rua Balela Viatll n, '1 (Larlo II

a. 1IaIo) - PJ,o:rlan6poUI_ !

___·M�··-·_·_U__�12__�_r_a_. Dt_U__ia_m_._n_�__. ,'OLtl08 - OUVIDOS - NAIUZ • GAIlGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
. .

•
BapeclaljlU d. R_pi", IDR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS-

.Odanà Aparelhapm. M-gDfCO
LlmPa4a de Fenda - ,.Re1'1'ator - V.rtometro etc. Rato :.x. (r.� . Doa 8en1(o. dto Clínica htfanti I da �&I.têllei& Manlel,al • 1kIt.

Malratia., -da Cabeta} - Retirada d. Corpo, .nrauho. do Palma. pital cJ.. Caf'ldade
• -.o:ra,o. CIJNICA _,umlCA Dh CRIANCAS • ADUL1'O!t

B41eai·ta para lIto de ÓCnlo.,
eea••ltórl. - Vi.conde. d. Ouro Preto a.• -'- (Ãltoll lia 'Ca_

.... Borlsonte).
"'lllillda - Pelipe Schmi4t, 101. - Tal. lieo.

.DU. .:JW.wAO ·CONSONl
araraia'�i - ,Alta Clrar,ta' - MOI_ttú .;. leUor..

T., ..Clru,,,� 40. t'......._
. .

;

, 9-0' 'aeulcla�. �. '-:ediéina da Uniftrililad. d. 810 Paaló.
��.,Aa�l��nt. elá /Çlf':lrci�.. 4,0., :Prof'.�nI'.· AUp1o'�.

Ne.to • S:rlla ••tol. . .'
.

O�rrt•.dQ utOJIl&IO. vuicula • riu biHaraa. IDt.Ul.� dti
.uo • 1'0..0,·ttroid.: rma, Pl"6atata, baXi,.. itero, óririot • trom
.... Varlcocete, llf4rom., varl..... h6rDia.

. �lU.I-D.. e •• li 1Ior.lI) raa "eUp. Se1ullldt, II <sobrd,,).
- T.�on.: L08.

.

........eJ.. : Avenida TI"ompowab. , .;.... Ttlet.. L'lC•.

Da.
.

MARIO WENDBAUSEN
CUldca mMlca de adal_ e erJ••çu

Celtaalt6rio - Ru. Joio Pinto, 1'0 - Tel... '7Q;
CONulto': Daa .. u II hOl"ll..

.

'

..!' "hlfada: Ru••teve• .J1inio�, 4&. �l. SU........_

rarmacla�
de fJldf]tá&

Mí!:S DE SETEMBRO .

OLHOS' -- OUVIDos - NA1ÜZ'IB"GARGANTA ,

DR..

� 'OUERREIRO- .,A . FONSÊCA
.

_'_
; . .,. ��eclalfsta do �HÓ$pltel. . . .

.

.

Rec'éifa de Oculo@ ...... Exame de Fundo.de Olho par.
ClassificaçAo da Pressão Arterial. .

. ,_
.

Modern,_ Aparelhaaem. .: '.
.

.

- (!n,:,�.�I�6Tin -:-;Vfsconde de: Ouro Preto. 2.
. � ,

.

. is Sábado - ��i...
Cataxinense - Rua:: 'Pra.i�
no .

14 Domingo - FaJ'DIáeia:.
c.atarlnense -c.. Rua: Traj&-"
no.

20 Sábado - 'Fàtmád,,>i
,Noturna � Rua TtajPe:�
. 21 DOIllingu·- Fannieia..
�tu·rna - nua TtajaDG.
2!l Sábado, - Fa.rmác''''

Esperança - Rua· Con�
Ihe1ro Ma::fra.·

2'8. Domin�' - Farmúi.,
Esperança',- RUa' C01Jse--·
l"helro M�ifI'a;

. ..Bsbao

\?irgem Espeéialidade
:.; da Cla�' ·Wlftlt .INDISTlfIL�doID,i1l8. (marca re.lr.�

Tflrna a roupa branquissima------------------------------���::-::-:-��::-=��:�������--�--------------------------�e_

:s�t\�� ylFiCtt.,
. (. ."

1 r�pr(lA.; .HV 'l�
'-';�-P_';�:;i'I�-•. --.:_ ... ':.' .,":.,. .,.... �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Social Cine-Diario
.

RITZ
palestra com um dos reda- AS 21h". O maior espetá-
tores dês te jornal, veio a culo já apresentado em Fio

esta Capital realizar uma rtanópolis.
conferência, sob o tema "O Renato MURCE

problema do petróleo em ia
ce -da carestia da vida", ho
Je,.Ai! 20 horas, no Clube Do
ze ..de Agôsto, em continua
;ã0 à série de palestras que
vern promovendo por todos
;��tn:dos brasileiros.
O ESTADO, c�m o agra

Ieeer a gentileza,' formula
he V'�tQft de feliz estada. em

Campanha Ptó,.Ginásio .

Estadual de Joinville
j iÜ�

sário se faz criação de edu-
candário ginasial, dada a

existência, em Joinvile, de

Colégio particular e de Es
cola Normal também parti-
cular. o

O "remediado" e o abas
tado descareeern de nossos

cuidados.
O pobre está a clamar-por

maior assistência escolar.
Há as "bolsas de estudo"

. �
.

,

se poderá assegurar.

Concordamos com o exce

lente. auxílio prestado à co

letividade pelas "bolsas de
estudo", Lamentamos, po

rém, ser o seu número insu
ficiente para satisfazer ao

grande contingente de ne

cessitados do ensino post
primário.

Que a Assembléia Legis
lativa; que o Poder Exeeuti

VO, que o povo "barriga-ver
.de", enfim, atendam a Join

vile em sua, louvável cru

zada, são os meus augúrios.

ida
.t\NIVERSARIOS:'p�ZEM �J�W�, HOJE:
__ MeDlno Fausto Silva,

t';",,� (}o sr. Flnr-isbelo Sil-
f. ".'

9�, a lf3. ia t.f!..
.'

.:
_ Menino Carlos Martina:

,{::lrt105G, filho do sr. Numas:

:{;zrdoso, mot?:rista .

:

__ Si', OSnJ Costa

_ Meti U! a Leda Mardza;:

fiíhll do sr. Oscar Pinto '4�,
.{)li;reIrlJ., do comércio 10-;

,x»1
_ Srta. Maria de Lour-;

.;ie.� Co�ta
_ Sra. Lídia Bayer, es-

ss (�() ;:-r. Augusto Bayer,
.���erciante em TIjucas
_ Sra. Léa Poli Kowals-

Antônio

CARLOS de SOUZA
Apresentou, no decorrer

deste ano, à consideração de

25 DE SETEMBRO seus ilustres pares, o depu-

A data de hoje recorda- tado estadual Ylmar de AI
m'eida Corrêa projeto de lei

nos que:
_ em 1.536, D. Ana Pi- visando a criação, por quem
t 1 rocuradora de dírclto. de gínáaio esta-

men ei, como p .

..

1 d
d ' 1 -íd . Martim A-, dual com sede na crua e cu-
e Sf,U mari o, .

.

I J' '1
fonso 'de Souza, concedeu a

LarIn,::nH(' ne omvi e, que,

B .. C b . t rras de Ge- a n de março de 1951, come
I az . li as as e 1

I' f "
. -; . o

.'1 t'b" h' Jurubatuba morou; estívàmente, o 1
rroa 1 a, oje 't "1 .

I
. -

entre a' serra do Cubatão e
cen .enar:o ca co oruzaçao

c c
I de ::leu terrdtório por' ele-

o mar;
__ em 1.790, na Fortaleza mente humano de origem

de Santa Cruz, Ilha de A- européa, sendo, hoje, das

nhato-rnir im, na barra Nor- mais progressistas comunas

te de Florianópolis, nasceu
do "hinterland" barr-iga-
verde e, para os que, vindoJoaqu ím ,José Varela, o
do Norte do país, demandam
Santa Catarina e. Rio Gran
de do Sul, é verdadeira "sa
la de visitas" da terra. ca

tarineta.
Velho e justificado ânseio

da gente joinvilense, notada
mente do assalariado (in
duatviário. comerciário, fun
ctonárío, militar) e dos que,
por detentores de pequena
resistência econômico-fi-

o
maior creador de cartazes
do Broadcastíng nacional.
ELIANA -- A maior es

trela do cinema braslleíro.
Adelaide CHIOZZO - Es

trela do cinema e rádio na-.

cional.
.

Carlos MATTOS - Con'
sagrado violinista da Rádio
Nacional.

.

Jose Carlos Rodrigues ,
A maior revelação do pro
grama papel Carbono.
Preço único: C1'$20,00.

ROXY
Às 7,45h8.

Robert MITCCHUN ..:....... Ja
ne -- Willian BENDIK
CAIS DA MALDIÇÃO
No programa: Cinelandia

Jornal, Nac.

.10�SO meio .

CASAMENTO'
F:E:RRARI-ABREU

Realiza-se hoje, à Aveni
da T'rompowsky n. 40, o en

iace matrimonial da pren
Jada senhorita darmen Syl
via Ferrari, filha do casal
Teodoro Antônio Ferrari e

Braulinda dos Reis Ferrari:
já falecidos, com o sr, Braz
de Abreu, filho da viúva
Just ina Carlota Conceição
Abreu.

O ato c)vil, que terá iní
do às 17 horas, na residên
cia da família da noiva, te�
rá como testemunhas, por

parte da noiva, o sr. Abe
lardo Ferrari e srta. Yvonne

Ferrarí, sr, Abelardo Mon
teiro da Costa e exma. se

nhora, e Sylvio l....errari e

sua exma. í!enhora, e por

parte dQ,."noivo, os 81'S. Cé
lio Ferrari. dr. Heitor Fe!'

raú e Otávio Ferrari e suas

respectivas esposas.
A cerimônia r�ligiosa, que

se realizará na Capela do
Divino Et:'pirito Santo,' no
Asilo de Órfãs, às 17,30 ho
raR,' sel'á"para_n'infado, por:

parte da noiva, pelos sr. 0-
. távio Ferrari e srta. Norma
:Ferrari e dr. Heitor Ferrari
� srta. Nadir Ferrari, e por

parte do noivo, pejo sr. Abí-
1io Correia da Silva e srta.
Yvonne l·'errari e sr. Abe
lardo Ferrari e exma. sra.

O ESTADO desejo ao n�

-!ri, eHposa do sr,

!ü1walsy
__ Viúva Maria de Lour-

,fies Caneparo ., ..

--81.', Reiahnt Stahnke
� Sra. Violeta Bayer

Jorge, esposa do sr, Ben

jamim Jorge, funcionário

plÍhlico cstadual
_ Sra. Lucia BaülÍni, es

jJOSli dn sr, Tarquín io Bal

',lini, l'e8i<iente em Tubarão
� Sr. Cornelio de Castro

'Pinto, of ic ial do Exército
- Menina Lea, filha do

!I. João Silva, funeionário
!la Imprensa Oficial
- Menina Maria Eugenia,

filha do 81'. Zenon Bonas

lis, funcionál"io da Peniten

ciária do Estado.

qual, como Alferes, f'ez as

campanhas do-Sul :
.

_.- em 1.797, em Lisboa,
nasceu o Alferes José JO;1-

qu im Coelho, que veiu a fa
lecer em Recife, no pôsto de

Tenente-general, em 19
.

de

runho de 1860;
- em 1.829, a Câmara

Municipal da então Dester-

Preços: 5,00 - 3,20
Imp, até 14 anos.

ODEON
Às 7,45hs.
Ritz - às 5.113.

CATALANO - Modesto
de SOUZA e muitos outros

em:

O NOIVO DE MINHA MU
LHER

No programa: O Espor
te na Tela. Nac,

Preços: 5,00 - 3,20
Censura Livre.

IMPERIAL
Às 7,45hs.

Gary COOPER - Ruth
ROMAN - Steve COGH
RAN

ro (Florianópolis) comuni
cou em ofício, que Mateus
de Arzão tiràya ouro no

nanceira (pequeno comerei-

sertão do Rio Itajaí, que as ante, lavrador), não contam
. terras de T'ijucas Grande com possibilidades amplas j
eram auriferas e que no ser- para custeio de estudo se- I
tão de São José o Capitão cundár-io de filhos e depen
José Luiz Marinho havia ti- dentes outros (parentes, tu-

f
telados), d.e justiça se tornal�ado' prata;

1 83- C I procurem os operosos parIa-- em ., I), o ,01'one
mentares estaduais e o PoBento Gonçalves .da Silva,
der Executivo desta unidade

em manifesto, procurou jus.. , .

tifieaT a rebelião de que sé �ederatIva . atender � e<jsa

fez chefe, no Rio Grande do I cfllzad: de Den:ocrac�a,. d.e
Sul (Farrapos);; I

redençao da cnança .]01I1V1-

_ em 1.840 o Barão de leu se egressa dos bancos da

Jacuí (Franci�co Pedro de escola. primária. Da criança
Abreu) ·at..2CO·U e aprisionou I j?invllense o:'iunda de f�111í
um .destacamento fU1'roup.i- lHl�. p��.�·e�, e \}�.m �e. fn;:�r,
lha em Roca Grande 1l0.RlO I pOIS paLa a de _amllws 1e-

• ,
! d' 1"

.

dGrande do Sul, sendo morto me Jac as e rIcas esneces-

..",,-.u-<,.�"""""""''''''.'''''�

�i��f: i��it�'l(�a�:�:o :�:� l5<a�"""-r---�'t''-1-Oipa· 'C'a-O'bara 'de se separar dele ou-

.

�.
.

«. ".... '... .'

viu tiros de fusis; CLODORICO NEVES PI- JOÃO TEIXEIRA DA ROSA
- em 1.855, em Niterói, ZANI e ANGELINA FILO· JúNIOR e OLGA LUZ

faleeeu o Senador Aureliano MENO PIZANI ROSA
de Souza e.Oliveira Coutl-

._-------

rELOS NOSSOS SALÕES
O simpático Clube 6 de'

.Janeiro do Estreito, realiza
J:l imponente bail� da Pri
mavera no pi'óximo sábado,
dia 27, no qual será eOl'oada
., Rainha do Clube, a.. gera

ciosa senhorita Rosinha Fio
.1i.!IlZanO,

.

Reina. desusado entusias
;no para esta festa que mar

.. tará época nb(3 anais. da nos
ila socierlade.

em:

VINGADOR ·IMPIEDOSO
No programa: Notíeias da

Semana. Nuc>; .-

Preços: 5,00 - R,�
Imp. até 14 anos.

IMPERIO
As 7,45hs.

1\1au1'en O'RARA
Donald "CAREY

......

em:

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

'VIAJANTES
Frei Romeu Dale

A convite do Centro Aca· \Tel pal- perenes felieidades.
-dêmico XI de Fevereiro, ehe- nho, Visconde de Sepetiba,
tará hoje, de Pôrto Alegre, FALEClMEN:rO nai'lcído em Haipú a 21 de
Frei Romeu Da,le, O. P. :

.

'Sr. Eduardo Silva l' Cd" t II ti Julho de 18000;
Laureado em Diréito, Fi- . Na cidade d-e Laguna t'a- 1. , e DS a s ee _. em '1.800, em Joinvile,

losofia e. Teologia, ô eméri� leceu, à'noite de ante-ontem .. ' _.A. S. C. E. tem O' prazer t E t d
.

'. .

'1 , nes e ."s a .0, surgm o )01'-
:to sacerdote exerce, ·,.atual- vítima de mal súbito, o nos- de con'�idar a V. Excia. e. nal "A Gaz.:ta. de Joinvile",
)
ment.,;, as fnnçóes de Ass�s-, �o prezado conterrâneo Sl'� Exma. :F'amília, para a "Soi- extingdnd0-se em .1885;

1���,N�c�or:al da Juventud�, 'Eduardo Silva,· industria�, e rée", que fp.rá realizar no -- t',in 1.9D4, no Rio de' Ja-
: mi 1.!1'Sltarm. genitor dos 8rs. Acal'Y S'll- dia 4 de outubro. nOR am- neiro, fulceeu o Almiranf.c .

g r'ad �c � �n Anto'Porta·dor de diplomas elas. va, alto funcionário do Ban- pIo;] :'\alões do Clube 12 de .José da Costa. Azevedo, Ea·
,:. ':.' . �L.. :1 �. "'�' .'.renomadas universidades .de co Indú:>tria e Comércio de .Agôsto, com iníCio às 21,30 rão do Ladário, nas.ciclo na

-

1.o8ane, Oxford e Sorb.one, Sarlta Catarina e do n0830! hol"as. mesma cidade e que foi Mi- Direção e docência das; sr. Esperidião Amim, à sra.

:Frei Romeu já se consagrou coler,'a-de-imprensa. e escri- Adianta, outrossim, qi.le a nistro do Império e Senl1dor E=,eoIas Reunidas "Aracy diretora Hermelinda Bian
.como ein todos os 'gi'lludes tO]', Jomalista Zedarperfei- !

reserva de mesas poderá da República. Vaz C:illado" de Capoeiras, chini,.a diretoria da Capéla
>tentI'OS, como uma da.s·mais tó da Silva, s.el' feita no salão "Record", André Nilo 'fadag.cg .agradecem por intermédio São João �atista; 'ao comér-
'v.igQrosas culturas dos .tem- d'€�Ünto, chefe de tradi- �(raúlo- de Cr$ RO,oo. ueBbt fôlha, aos jornais a cio, a gentil. colaboração
'P08 modernos., cional família laguneIlse, ·Cora Nt.mes - Presidente GAZETA e o ESTADO a prestada. às festividades em

Sua visita a Flo:rianópo-
era elemento destacado, pe- da S. C. :E.. Concurso de Rádio GUARUJA, ao dr. A- benefício das Crianças Po-

lis, portanto, cOllt:'titlli hon- ,.

.

d b
.. , .

p ..•. "1_ .,
dc...b ..... l,R"rnoa da Silva, ao bres da referida escola, ',.!as suas Vlrtu es e OlllSSl- ,-'" ..

la das mais insignes e pM
mo coração, na sociedade s�:-;���r;:�'iiz-:-�� A9'pSrovaBde larSit·m8é·t·iC<1. pa· .. 1 �""p"""""""'a'··r�·r·�t··'·"'l;�-"'C'�''''l�p'

.

"·a·-·-
..

··ç<a':.
.....

0
.........._··........

isto m�rece congraJmlaç-ôes daquela cidade centen·ária.. tmiJ, alí, têvé o aeompallha�
.o Centro Acadêm'ico XI de

A notícia do seu passa- mentci de quantos o' estima,· 1'a o Concurso de Postalista . n.
, '.�'evel'eiro, a quem felicIta-

mento. repentino, consteLo vam e admiravam, deverá realizar-se a 12 de Neudis Dias Pimpão e Maria Lygia: Cune<> Pimpão,
tnos na peSHoa de seu ;io- "

d' 1 I
À d 1

Vem e incansável p�sidente
nou não &O a socle. aue (a

.

O E�TA?O ap,re8ellta l:t i outubt·o c.7indouro. er:t.re 9 e
. partiei�am a seus parentes e ?ess?a� e suas .:e ações,

acadêmieo Emaní Palma Ri- Lagun� como, :ambem, d-es- e""ll1êL lamJI:a �nlutada ,

UH 111 h�ras, �a sede. de .tôdas o nasc:mento,.. na Caga .de Sau.de Sao Sebastlao", de
ta CapItal, razao por que Oi! Cluafl condolenclail. as Dll'etOl'l3S ReglOnals. sua prmlOgenna BERENICE, d1a 23.

beiro.
Em' . Florianópolis, Frei

P.otneu pnin�l1('iBrá uma

eClnferellc.ia sôbre "U1l iver

si�a<le", a :qua} terá lugar
amanhã no Clube 12 de .A
gôsto.

Têm o prazer de comunicar o contrato de casamento
de seus filhos

. .

HÉLIOREINALDA. e

E!!l- 22 ele sE'tembro de {952
Rua Dom Jaime Câmara, 54 Rua DeodorQ, 33

- "

�:""""WJ\���J""'���

..

'\TISITA
':el. Avi�dor Sá e Benevides
Em viRita a esta redação, Iacompanhado do dr. José do

Patrocínio r.allotti. esteve
ontem o CeI. aviador Sá e

]Jenevides.
. I

O i!l;��tre militar, que'
·-teve breve e amistosa 4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.TlAI··x,••VLA- •••0
Com a partida' entre o inovo líder e o "lanterninha" plosse ..

gujrá no próximo.'domingo o Campeonato de' Plofissionais.

Florianópolis, Quinta-feira, 25 de Setembro de 1952
��������������������============��

"O -Estado ,Esportivo"
�""'''''''·.·'-'-_'''''''_·._·.·''''''''.'''·_.·_''.'' ·.-,{''.- w.� ''

..
•
..''.·..• -"" ,{" ,.,_.,...,.,., _.- _

- _ _ _-.�..,_� .

.

,.
'

.Schoen, da S. Ginástica.
800m.

Defrontaram-se domingo, -rellardo Wunderlich, da S:
20 lugar - Esther L pela manhã, no gramado do Jinástiea, com 24,5lm,

'

Morais, do G. E. Olímpico, Independente Futebol CIu- O placard de 4 a 1 favorá
com 21,52m. be, os quadros do Olaria, \'€1 ao Olaria permaneceu

30 lugar - Anna Maria Futebol Clube e do' Espanha até o fim do prélio.
Zendron, do G. E. Duque de Futebol Clube. O juiz da partida foi o

Caxias, com 20,30 m. A partida Jogo ele início Sr. Osmar Sióff que teve
40 lugar - Helena Res- mostrou-se de um aspécto regular .desempenho.

tle, da S. Ginástica, com .. bastante interessante, com Os quadros jogaram .

as-

19,70 m, / mais superioridade por par- sim conatituidos :

Pêso te dos Olarienses, tanto que , Olar-ia - João, Virgílio e

10 lugar - Soleika Lau- logo aos dez minutos Mazo Sarará: Neri .depoís Quinho
terjung, do G. E. Olímpico, com uma beliasima cabeça- e ainda Ramon), Ranulfo e

com 8, 13 m. da assinala o 10 tento do Magalhães; Arí, Ladinho,
20 lugar - Walli Witi- Olaria.

I
Mazo, Mazinho e Nícanor.

tz, da S. Ginástica, com . _
Volta ao ataque o Olaria Espanha - Carlos, Bor-

7,89 m.. , .desta vez por ínterrnério de racha e Ailton (depois Hé

·30 lugar - Maria Nata- Nicanor que assinala o 20 lio); Osvaldir, (depois Ruí)
Iin a Leite, do C. Atléti!o, tento precisamente aos vin- Nováz e Chico; Nestor, Hé-
com 7,21 m. te mín utos, lio (depois Ailtom). Trorn-
40 lugar - Harielore Lin- Após dez minutos, nova- bica, Alés!o e Hilário.

dener, do G. E. Duque de mente aproveitando-se de Newton Lisboa
Caxias, com 6,88 m. uma confusão Mazo chuta

Homens 100 m, e o goleiro Carlos rebate, a �""""__.. "_.

10 lugar - J'eder Arman- bola vai encaminhar-se pa

do; do G. E. Duques de Ca-' I'3. fóra da área porém, Ma
xias, com 11,2. g::.lhães atento COTre {\0 seu

20 lugar - Argemiro Piz- encontro e fus-ila Inapelavel,
zan i, do C. Atlético, com... mente, conquistando o 30 a
11,3 sego tento do Olaria.

Teve lugar, sábado á tar-
30 lugar - Aroldo Stroh- A partida a part.ir daí

de, no páteo principal
meíer, da S. Palmeiras, com equilibrou-se. .. .'

do Grüpo Escolar Getuho
12 sego . Desta vez investe o Es-

Vargas, rnoderal estabeleci-
40 lugar - Marcos Kreps- panha, mente de ensino sito em Sa-

ki, do G, E. Olímpico. Com a bola Alésio corre
co dos Limões, urna concor-

50 luga'r - Norberto e chuta. Atravessando João
rida festinha comemorativa

não conseguiu agarra-la
c9m firmesa e Ailton que
vinha na. corrida não teve
dificuldade em mandá-la pa
ra o �oal, conquistando as

s;m· o"tento dê .honra dos

Federação Aquôfica ,-e
Sôn.a (a'falina'

Nota Ofical n, t/52

Ecila Alba da.Silva brilhou'l Vitória do OJaria
em )otnville ,

Futebo� Clube

o cinto e oficiais do 13
B� C., cool).erou <'te maneira
singular para que a efetiva
ção das provas tivessem um

brilhantismo inesperado,
rJrÚ'l�urando cobrir as defi
(�iências das dimensões da
praça de desportes da uni
dade irremoviveis, por fal�
ta ábsoluta de espaço.
. Damos abaixo uma 'llotícia
Uetalhada de tôdas as pro
vas com 08 resultados téc
nicos:
lo lugar -- Sonia Terezi

!l,lia, Gon�alves do C. Atlé
-·�;i.co;'- com 13, 8 sego

,

20 lugar - Ruth Kreps
ki. do G. E. Olimpico. com
H;'2 sego

30 lugar":"" Eltrudes Zen
rlron, do G. E, Duques de
Ca.xias, com 15,2 sego

40 lugar ---' Gilda Del its.

1.500m.

As provas .realízads,s em

;Joinvile, para a 'concretiza
tfio la segunda parte da
disputa' do "Troféu Blume
nau", -apesar das condições
-Lécnicas das pistas não se

apresentarem favoráveis á
melhorfa dos recordes cata

"inense, tiveram o mérito,
de um lado, de mostrar a es

'plendida forma pela nossa

�'ecordista de disco, e de ou

tro, o ressurgimento do es

porte-base elll Joinvile, con
firmadas .pelas declarações
.d� Noberto Campos, presi
-dente {ia S. E. Palmeiras, 80-
ciedade que constitue um

'dos orgulhos do amadoris
mo barrlga-verde pelos seus

triunfos, e do' Dr. Schoen,
velho desportista e membro

destacado
.

da "veterana" S.
Ginástica de Joínville, asso
ciação que tantos louros co

lheu para o esporte catari-"
nense, empolgado pelos pla
nos da nova diretoria, pre
sidida pela abnegação 'e com

petência esportivas de Fal
gatter, para o incremento
do atletismo.

10 lugar - Jair Pache-
um estádio para a prática. .

d b di
co dos Reis, do C. Atlético,

o espol e- ase em CO)) l�
, <)

•

11 2. , ,

-

t" 'dé' I
com .. mIn., , sego .

çoes eemcas nas 1 .. �aB.
.

20 lugai· _ Trogildo Es-
Destacado desportista do I d G E D d(':1

"

F C d' 1, ·.eves, o . '. uque e
,. ona . ., ec.arou-nos C,.·" 2 1'1 3
t b' 5"

. aXl&�, com m. , sego
.am em que em -{) as cores \) I

'

B t ld d.

, ..... _' "o ugar - er o o a
gfOflanas

. estarao presêntes co'l .l G E O· l' .

t'
-

dI'
,�l Vfl., uO •.• , lmplCO,

ed�m·Lc?mpeA.. "'tlÇl?t�S ecat et�lsmo com 2.17 sego
a. 19a e lca ,atarmen-

4 1
.

O
•

�e. ,o ugar - S111 Mopich,.
. da. S. Palmeiras.

o Conselho Superior da Inscrição - Obrigatórü',
FASC, em -reunião no dia fi ,20 Páreo - Campeonato
do corrente, deliberou: - Taça Sulâcap
a) - conceder exonera- Medalhas aos, 10 e 20 lu-

ção ao senhor Henrique Mo- gares
ritz Jo1'., de membro da Co- Em homenagem ao exmo,

missão Técnica; sr. Presidente da Assem
b) - homenagear na re- bléia Legislativa

gata de 15 de novembro e Horário � 8,50 horas
na ordem abaixo as segu in- Distancia: - 1.000 metros
tes autoridades: Tipo de Barco -'- Iole-

10 Páreo - Governador Franche a 4 remos

do Estado Classe - Estreantes
.

, 20 pareo - Presidente da "Local - Baía Sul
Assembléia Legislativa Inscríção - Obrigatória.

30 . páreo � Presidente 30 Páreo - Campeonato
Conselho Regional de Des- - Bronze Adolfo Konder
posto Medalhas aos 10 e 20 lu-
40 parco -- Presidente da gal'es

Câmara Municipal Em homenagem ao sxme,"
50 parco - Prefeito Mu- sr, Presidente do Conselhe

n icipal R€gional de Desportos
60 pareo -- Secretário 'de, Hi)l'ário - 9,10 horas

Interior e Justiça Distancia - 2.000 metros
,

70 pareo - Federação A- 'ripo de Barco - Skiff
quatica de Santa Catarina. Classe - Classe aberta
é) - aprova.r o programa I Local - Baía Sul

da regata de 15 de novem-) Inscrição - Obrigatória
bro do corrente ano, apre- I

40 Páreo - Campeonato
sentado pela Diretoria e as- - Taça Conselho Regional
sim discriminado: de Desportos
la Páreo - Campeonato Medalhas aos 1 o e 20 lu-

Taça Govêmo do Estado gares
da vitória estupenda conse- .

.Medalhas aos 10 e 20 lu- Em homenagem ao exmo.
'qnida pelos seus alunos,

sr. Presidente da Câmara
quando da disputa do lo gares

" Em homenagem ao exmo. Municipal
'Campeonato Escolar, 5�

O programa caprJ.enosa-
sr. Govei-nador do Estado Horárío - 9-,30 horas

j;. I b'·· J t' Horárió - .. 8,!3.U, h{i�s', ."n.�?,tallÇj� -:-:",2t:?;Qi?;·rfJl�8,men;e e a orano, cona ou T' .J B
'

.

Ou·'seus, aos 35 minutos. d
.

t
•., t Distância .- 2,000 'metroH lpO ue areI) _. V"

o segulll 'I: 1) roneen l'tb- R' ')Com o placal'd de 3 a 1 Tipo de Barco _ OUh! .��gel' a ... l'e�.,ç,s (;PlI�, pa-ção dos a tlétas campeões; '.

termina o 10 tempo; H' N' '1 3 'D'
. 'Riger a 4 �r@.lllos cqtn; patrão; ;J!1j10 , ... .

As 11,05h. teve ,início o'?) ,_mo' ;.k�Slon��.;/ 1,: ,.
If:: "

Classe ':""Classê ábúta' Classe �tkr:fª _

.

cürso' da dU'etora do Grupo; 120 tempo novamente melhor . Local _ Baía Sul Local - Baía Su
.

c Olari�, tanto que logo aos
4) E�ntrega dos prêmios ,,�ocl' ; Inscrição - ObrigatórI&
alunos, que tomarain parte t&li? minutos lVIazo cÓl'rendo no. Campeonato; 5) "Batiza... 1ooW........,.........·_..��_ 00 Páreo - C2mpecna

("om s. bola atrapalha-se e
- Bronze Caixà EcOllomic&

'chuta de qualque.r maneira, do do Bebê,· interpreta,ção esteve, representado pelo Medalhas aos 10 � 20 lu·

porem, Borrâeha vai rebater
de Carmen Regina de '�OU" jornalista Nazareno Coelho, g"à.resIo.lugar - Valdemar Tia- sa; 6) fiA vovozinha", inter- apresenta á dire"ão do G h

go de Souza, do G. E. Olim- �.endo infeliz manda a bola
t

-

d J
'

S'}
.

,... Em omenagem ao exm�.

.

494 para I) goaL pre açao e uça • J Vel1:'a, E. Getúlio Val"gas, aos seUl' sr. Prefeito Municipal
pl<:O, com .'-'. sego aluna do l{) ano do C.N.R .. ; professores e alunos efus}, Horário _ 9,50 horas

20 "lllaar -, . .Raul .Diogo,.,. 7) "Ga· t"'" '1 '

f.> �ió.."",,�_.......v�.....
" .,

.

" '. mpeOHU· o'T�,--ua-l !l11.Q ·va-8-�c-{)n'grattl1ações,dos·�-tl-é- Distânda: '.;.:.,;.-Z:006l11etrt'f�''·do C. Atlético,' com 4.2,1 seg
.

.

d Ipor um grupo e a unas; nífico desempenho dos atlé·- Tipo de Barco _ Out-
30 lugar ,- João Rudolf, simo Ribeiro do C. Atlético, 8; Ginástica metodizada, tas no lo Gàmpeonato Esco Rigger a, 4 reInúft com' p:;.- .

do G. E: Duque de Caxias, 1 58 J 1 d C N R 9)com, m. pe ,as a unas o .1.. ; lar. tão
com, 4.44,4 sego 30 lugar - Wener Julio "Tempo de Criança". pelo Como atração, realizou-se

Ext
� - Çlas� - Novíssimos, ensuo Kleinei do G. E. Olímpico;' alunas do 30 ano; ;'Sala d,� uma pártrda de voleio.o}

1 1
. ,

R 1 d P Local - Baía Sulo ugar - . o an o us- com 1,58m. Bonécas", pelas alunaR Elói masculino q.ue reuniu as e- t' ."h I d S 'G' . . Inscrição -. Obriga or:;...
c ,e, a . mastlco, com 40 'lugar - Heinz ·Kl'ehm- Silveira e Helena ,Jovita (h! quipes'�;do Ipiranga e G. g 60 Páreo- .:_ Campeonata6,31m. ke. da S, Ginástica, com Mello. Gé.·túlio VargQ.H, vencendo õ'

2 1 C J _:::':, Bórenze Banco Inc!).

o ug.ar - ·urt aeger, 1,58m. Fin'almcnte assistimos a Último por 2 x n.·
,

d G E· 1"
. Medalhas aos 10· e ;�o lil�.

I) • • O lmplCO, com' . . . Disco' uma demonstração dé ginás- Ei1cerrando as Aestivida-
6,055m. 10 lugar - E'rico Strae- tica metodizada, pelos alu- des foi oferecida aos prf:'"

ga.res

3-0 lugar - Geraldo Gui, tz Jr., do C. Atlético, �OIl'i' ·nos do Curso Nonnal Re- sentes uma lauta mesa de
Em; homenagem ao exmo.

•
sr:. Secretário do Interior e

mal"ães, do C. Alético, com 3:3,44m. ,gional, sabiamente otienta-, doces e bebidas.
5;93 m. 20 lugar - Edgar Anusek dos pelo professoi' Nilton Ultimamente estas linhas, Justi�:a

4 1 F'
" Horário - 10,10 horas

o ugaI' 'ranclsco do G. E. Olimpico, com... Pereira (Dedéco'). cumprimos mais uma vez o Distan�a _ 2.000 metrO$Moacir Gonçalves, dó G.E. 29,50m. Além de outros, pudemos' dever de felicitar todos os Tipo de Barco _ Out--Duque de Caxias, çom
<

30 lugHI" -' Lidio Macha- anotar a presença do Rl'. ins conlponentes do G. E. Getú�
/1 44 -

- Rigger a 4 remos eorn ps·
" , Q m. do, do G. E. Duque de Ca- petor escolar, proL Vítor lio Vargas e enviar o nosso /

Alt ffioura "ias, com 26,54m.. Cardoso, profa. Olg-a Brasil ,b<ffi'co efl1sivo ao .J'OV'3ri
] 1 A Local -- Baía Sul

,

o ugar - roIdo

veiga,]
40 jugar '_ Henrique da Luz, e .as revmas. Irmãs "l'i1to.1'.., ...PI�reil·a a,ue. com

.

. t' '.,
.

G E D Inscrição - Obnga orl;.
(iO ,., 'I_�' uque de Caxias, R.llnze� da S.

palmeirais.',
com representantes do Colégic ,eUf-� conheeimentos fa'.no'

1-35' lU Púrco .- Honracom ,o m. 25,06in.. - Coração de Jesús. �emhI'al' o velho. "Ku'lehl','2ü lugat· -- Milton Veris-' 50 lugar '_ Norberto 'E- "O EBtado Esportivo", qUE, no Campeonato Brasileiro, continua na 5-a pa�.

Serviu ainda o certame
parcial para colhermos de
denodados esportistas, como
Rubéns Lobo, presidente do
América F. C�, o desejo de
dar a Joinvile no ano de 53

,Comemorando'
Vitória'

eh, da S. Ginástiea.
Dis.co

10 lugar -, Ecila Alba.
da Silva. do C. Atlético, com
25,07 tH.ecürd) m.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flori�nópolis, Quinta-feira, 25 de Setembro de 1�32
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Federação
Aquática

�l�KOLYNOS ,_.,

J "

'

,

1
t
1 tENDE MUIto MAIS!

;,1'
Koiyo()f, é, econômico.
porque é um dentítrícío
concentrado que rende
muito mais Llrn centí-

J metro de Kolynos na

'i escõva sêca basta para

"1',' -,'
obter espuma abundante

..
que combate as cáries
e perfuma o. halíto.

1
t
L,;r,•.

Bronze Carlos Hoepecke
Medalhas aos 10 e 20 lu-

�II\gares
Em homenagem a Federa

ção Aquát ica de (Santa 'Cata
rina
Horário ..:_ 10,30 horas
'Dlstal;cia � 2.000 metros

Tipo de Búco � Out-
Rigger a 4 remos com pa
trão
Classe - Classe Aberta
Locali-c- Baía Sul' ..

Inscrição - Obrigatória'
'

Florianópolis, 8 de
"

Se-
tembro de 1952.
João Gonçalves Jor -lo'

Secretário

Eurico Hosterno - Pre- I

_______________________s_id_e_n_t_c_. . I

o Brasil nos Estados Unidos
POR AL NETO I

WASHINGTON, - Sob a orientação do sr. Walter'
, -Moreira Salles, a tarda principal da embaixada do Bra
úl aqui em Washington é a cooperação económica entre
.este país e o nosso,

No curso ,de uma entrevista que me .concedeu, 'o

embaixador MOl:eira Saneio' explicou-me come> �encara a

,questão.
"A cooperação politica entre os Estados Unidos e o

'Brasil - diz ele -- é já urna realidade hístõrica, um fá
to- tradicional.

"Tal cooperação sempre e.xistiu, e é por certo. um

.motivo de orgulho para nossos dois países", j
O embaixador acrescentou qUB; alem disso, a oríen- \

tação política de nossas relações com 08 Estados Uni-
-dos é fixada no Brasil, pelo próprio Itamaratí em con-, AVENIDA CALOGEUAS, 15 -- 90 ANDAR
.sulta dirêta com '0' :Pr,esidente da-Repúblíca. ' '�,. ,,; ,xi.-" r!!;.-_ <��".- ,�;:_, RIO UE JANEIn'O'

' •

• 1 ,,,

"Minh�'pt'eoeupação portanto -- prossegue o embai- EDITAL DE ELEIÇõES
-xador Moreira Salles - são nossas relações economicas. Confederação Nacional da Indústria pelo 'seu Presi-

"O Brasil tem problemas economicos muito ser ios, de�te abaixo assinado vem na forma das instruções Mi
cuja solução pode se tornar muito mais fac i! e rápida si nisterfaís baixadas pela Portaria número 48, de 8 de abril
conseguirmos a cooperação direta dos Estados Unidos". de 1952 convoca): os senhores Delegados das Federações

Neste sentido, o embaixador cita os problemas de filiadas junto ao ,Conselho de Representantes para se reu-

'transportes e enérgia, n irern na sede social, avenida Calogeras, número quinze
"Precisamos - diz ele ..,- melhorar e reequipar n08- (15), nono andar. na Capital da República, no dia 7 de

.sos meios de transporte; sem os quais nossas riquezas Outubro de 1952, às 16 horas, afim proceder r-econheci
.f icarn estagnadas; semi-mortas, inaproveítadas. rnento das credenciais respe-ctivas e abertura, em segui

"Ao mesmo tempo, somente mediante a expansão da da, cl,.p prazo de 24 horas' para registro de chapas as elei
nossa rede de energia elétrica podemos aspirar á índus- ções':tta Díretorta e Conselho Fiscal que se realizarão 110

trialização do país", dia !) de outubro de 1952, às ,16 hor-as no mesmo local,
O Quanto pode a cooperação c0In,OS Estados Unidos ficando esdarecido que; não 'havendo quorum legal, o

a,j,\t.d�l nestes �r(J9IemM ,é exemplrficado, segundo o ,em-, pleito se � ,r:e.�,líza.rá no dia irR�)iato! 19 de outubro a�b-à.ixador, pelo "trabalho da Comissão Mista-Bras il-Esua- mesmas horas, cem qualquel'.n�e�"O.
"

,', " ',','
,

dos Unídca, que é responsável pelo d,ellen\'olvimel1to do Rio, de Janeiro, 19, <l.e:r;�,tl��§�:,� 1�52.· ,

P911to Qu,�m;o \�ql t�Jrras--,br�,s'��eir;as.
'

"

,

", '>, ," ,�:'��;x.-;Afr.j�i�g�!i;-:-:)��si,deT,lte,

Na güStão,:,(to çW:baixa'd�p':l\<J(.rt.eira Salles, Vál:ios
',proJ,etos encaminhados pela; Comissão, Mista Brasil-Esta
-dos Unidos ;já receberam 'aprovação aquí.

Entre" estes projetos figuram o re-equipamento . da
Companhia 'Paulista de Estradas de Ferro, e da Santos
Jundiaí,

Parte de um projeto sobre a Central do Bl',isil acha- 'A..')SRMBLÉIA GERAL EX..

(soore
a segumte

;;<le tambe� aprovado.'·" 'l'RAl)IU>INÁlUA o.rdel:D do diaMoreira Sfi]les indic'a que um fáto auspicioso para '

2a COlli'VOCAÇ,ã,O 10 _ �leiç1i.O da direto-nós foi a nomeação 'do Ministro Burke Knapp para che- São COn\Tid.aOO8 os senho- lia.
,fe do Departamento Latino American.o. do Banco Inter- res acióriiit.as desta sOe'eda,.. 20 ...-·Modífj.� dos -es.'-fl�cional aqu'í em lVashingto�.- de a c-omparecerem à ássem- tatutos.

Kllapp foi até agora Q, chefe da parte nOl'te-ameri- bléia geral axtraordfuâria, a SO _ Assuntos de in',el'ês,
-I,

"cana da Comissão Mista no Rio de ,Jaueiro. realizar-se no dia 2 de Ou- se &Ocial.
"E um homem que conhece o. Brasil -.,- çomellta o.. tubro do. c-orrente ano, às 16 Florianópolis.,' 20 d-e se-

'c.mbaixador - e que está familiarizado com 11,o.8So. 1"1'0-1 horns, no edifício da .a-dmi- tembrQ de 1952.:blemas.,

I nistraç.i.W W�r-aI "de:sta S,ode- ,

Dr. J. D. l<'1eneira Lim,a --,"}?oderá ser-nos ex.tr�mamente útil", da.de., a fifi? d", deHherar\.'Tl' DiretM-pl'esid�te.AÜás, Moreira Sa.l1é�' não espera que a illieiatíva se- '.,j"-'O....(��o....(�(�,....(�.,.._...\...
. j'a tornada pelos norte-a'rtJ.ericunos.

"O prÓprio'Presidente' Truman - diz o embaixador
, - tem dito várias" ve�s que os Estados Unidos estão
di8postOS a coo.perar com as nações amigas que désejem
tal cooperação.. '

"Nós não podemos, portanto, ficar de bdços erU2a- ,

'd'I:i"l esperando que 08 nOSSO:l amigos dei Departamento -<

, üe Estado adivinhem nOSS:18 necessidades' e problemas.
"Temos que ir a eles, e mostrar-lhes que nós sabe

mos o' que queremos. conhecemos nossa situação e temos
Iuma ,,·idéia especifica 8-Ob1'e como resolvel' nossos pl'oble

',nas".
Porisso Walter Moreira SaIles, mal tem tempo para

(·ome.r� Rendo 'tiro dos embaixadores nlais ocupadDs e ,ati
",""0:; aquí nu capital dos 'EstaJos Unidos.

nas dores de
torceduras!

Acabe já com dores d,,? torceduras, dores nas

costas. nevralgias, Iambago, reumatismo. Apli
que Emplastro Sabiá, que' leva calor ao lugar
dolorido e traz alívio imediato.

COalederacão ,;N,aeiooal, , ;-' ,'�

da Indústria

,Transportes Aéreos
Catarinense S.A.

'C;.\LDBlRElROS,
êR..\V�\J)OÍtES

J�isa·se no Estaleiro Arataca
•.. ���', ;j_;.'.;,

10 caso, «Nixou.) 1�)",o�(�()�1
I DOS a, nu. Dr·rJ·Barroso r íI

WASHINGTON, 23 (U. .� ADVOGADO i
P. I - A direção do Pai-ti- J

'

'

�
LCx. Post�I-175 ,
j . LAJES-S. C. J

�

; i�
.

1I-().-..<�)4IIIIII'()'_;()-

do Repub1icano' reservou,

hoje, espaços no rádio e te

levisão, num valor .aproxi
mado de 75 mil dólares, pa
ra que o Senador Nixon,
candidato à vice-presidên-
cia na chapa com o Gal. Ei
senhower, possa fazer a sua

justificação, a propósito dos
18 mil dólares recebidas pa
ra a sua campanha na con

venção realizada em Chica
go.

, Fontes bem informadas
dizem que vários nomes .já
'foram' estudados para subs
tituir o senador california

no, dentre êles o senador
Taft. Entretanto, muitos

julgam' que o mesmo não
aceitará ser vice-presiden
te, depois de haver perdido
o páreo, principal.

Fraquez.. em ger.1
Vinho Creosotado

(Silveira)

•

Oficina de Bicicleta"Nely
Acha-se, aparelhada para qualquer serviço em Bí

cícletas e 'l}iefeletas' a motor - Ticiclo - Tico-Tico -

,�arnn no _;_ Berço, ';etc.
Pecas e Acessórios Novos e Usados. '

Pinturas, Soldagens e Parte M,�c.ânic.a.
Servir;;.osdtáf,J'iâíJs .e Garantido, EXcecut,a?�s ,P9,t pe�

,oa.l especialtzaocs.
'

Rua Padre Roma, 50 -,

18A"COdeC�ffiITO POVUlAKIe AGRíCOlA
' "

I I

RM.o;d�, 16 '

.. ,'

,-f'LORIANOPOLIS -Stõ.,eóioirmô,
,

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANA-DIOL

MOÇAS DES.A.NIM!UAS!

aOME..�� §EM qiERGlA.
. ;.;r;iãô:' é:"$uii:'icuipa�\> :': �"", ,

, �'a· f����e � ,�e�� caÃ,�, ,tnl{do,
;cym,'ifi9k7..à': no ;.zO�o ti'olhos' sem, bri,ttlf?:, '

A fraqúeza atrasa' a v14a ,lKlrqtle rouba'
as fõt'ca� 'para o lral)slho.

VA,NADIOL
aumenta os glóbulo.! sanguineos e VITALIZ.� o Sanllllf" en

fhltIuectdo. � de gosto delicloso e pode ler U8a�O en. hw'h,�
"

.. tdlld�

Viageaf 'Com ��garaÍlça
, e r8pile'z' 1

.

,
, ;

Só NOS CONFORTAVEIS fttJCRO-ONIBUS DO,
81'100 «SnL�BRASILElRg"

f·, .' .. �:

IVencle';se
I VENDE-SB um terreno

1 na Rua Germano Wendhau,·
sen, medindo 12x26.

"'<ltar na Rua Vitor Me1-
• l'�lles 28 daó; 14 às 16,3Gh.,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F:orianópolis, Quinta-ferra, 25 de Setemh��,:__:=�!!,!!!!!==�==�==========",'""�""�,,,,'",,"""'="""!!I�II!!',.,III!'

Colebva A laC presta clBtas Respondendo · ..

I - Ao dLÍtir ° .Sul cata- respeito, sim�ati�, chega-..
", �.

I r inense auscultelc,as suas ram a conclusões mteressan-" O� demais capítulos dizem respeito as Agencias de Campos Novos, Z2 (Cor- Iando as ruas a "Praça Lauro

necessidades e na medida i tes, tendo sido criada a I"e-; Tubarão ,BJumenau, Flori!llJ.ópolis, Paranaguá, Joinvil- reio) - Rabiscando as li- Müller, colocando meios fio15

I do possível tudo fare"i n? I deraç�o pelo Progresso Sul- (le e Santos; à aquisição d'e 3. carníonetes _CHEVROLET, nhas abaixo, quero tão 80- em quaeí tôdas a8" ruas :

, �,e!ltido ce tornar �m reali- Catarmense, que represen- r de 12 lugares, para as agencias;" à €staçao para passa- mente dizer a verdade sô- construindo e reconstruindo

dade as aspirações daquela tará o pensamento de !odos. geiros em Joínvítle ; à compra de', outros utensiltos para bre o que vimos e sentimos, pontes e uma infinidade de

I
J ,�gião. Nessa nova entidade na? ha- campo de pouso etc. depois dos tempos nublados novos melhoramentos foram

I'
_ Qual a impressão que verá lugar para a polttica c

". SUBVgNÇÃO -- Destacamos, co Relatório, o tre- das campanhas políticas de introduzidos em todo o Mu-

I trouxe da zona carbonifera'? os assuntos serão debatidos eho, concluindo esta notíciac "tempos atraz neste Municí- nicípio. Não podemos dizer;
,

_ O problema é complexo I num regime de cooperação "Tendo em vista constituir praxe os poderes públi- pio; tudo era cavalo de ba- portanto, que o atual Pre
I

I f' merece estudO especial. e interêsse público. Mensal- .'09 auxiliarem as companhias de aviação com subven- talha tudo era espantalho feito .nada fez por' Campos
Levo elementos para enpõ.n- mente, em cada Mun icipio, iões, o que é perfeitamente justif ícáve! e éompreenaível, em vista' da dificuldade que Novos, e de que é uma Es

trãr a solução desejada. 'Sou haverá uma Mesa Redonda, em vista das largas despêsas necessárías à criação e tínhamos de transportes, tátua, como o disse um .}ooõ
favoI'p.vel à reunião d�. to�" fazendo-se o rodízio neces- nanutenção de uma emprêsa de tal genêro e dos serviços' Aqui era o 'ponto visado pe- nal de Joaçaba em seu arli

dos os mineradores em um sário. Na qualidade de co- �ue a mesma presta à. "coletividade e a ecônomia nacio- lo o Caudilhismo para 1e- go de fundo mêses atraz.

Consórcio e êste explorará ti ordenador
dos Interêsses nal, resolveu a Diretoria. pleitear subvenções estadual vantamento de bandos arma- Isso não! Não concordamos t

o Lavadouro que será insta- sul-cattu'!nens_es, aC()J�selhe� ! federal.. O que pleiteamos não teve fóros de novidade dos para o saque e para a- O articulista não enxerga

lado na Laguna, perto da a todos que nao permitam a ;is que quasi tôdas as companhias que operam no país meaçar terras e mundos ; ou está' apaixonado. Agorr"
Usina Siderúrgica que alí intromissão de política na .ern recebido e continuam a receber grandes subvenções. não havia sossêgo de espiri- mesmo, está iniciando o cal

deverá ser instalada, em novel associação. A Federa-! Dentre elas destacamos para só falar nas maiores, to, vivendo a população so- çamento da Praça Lauro

bases econômicas que per- ção acolherá, com simpatia, .t Var ig, a Cruzeiro, a Pana ir a Aerovias e Vasp, que bressaltada e sem garantias, Mti.ller e das principais
mitam a melhoria de salá- aqueles que desejam ajudar -ecebem auxílios ou da União ou do Estado ou de ambos. pela dificuldade até de po- ruas, bem como o Jardim

rios aos trabalhadores, me- o Sul catarir ense e f'iscali- Assim, tomamos providências junto aos poderes Iiciamento l Felizmente esse está passando por melhora

Ihor-ia da qualidade do car- zará os indiferentes, dando, .ompetentes para alcançarmos aquele desiderato. tempo já passou com a gra- mentos e se tornando ver

vâo, possibilitando, assim, assim, o mérito a quem de Inicialmente, conseguimoa uma reun.íâo com os li- ea de Deus e os homens de" dadeira praça de recreio,
que OH empregados tenham direito e o silêncio aos indi- leres das diversas bancadas que têm assento na Assem- bôa vontade. Hoje, trabalha- com arborização.
uma vida digna, com aSE,Ís- f'erentes. iléia Legislativa do Estado, recebendo dêles opinião fa- se e vivi-se descançado e se Assim tem sido sua admi
tência médica e hospitalar - Confia no êxito da Fe- .orável. Em vista disto, foi apresentado projeto pelo doe- pode viajar sem medo de ser nistração : de fecundo traba
aos homens que trabalham deração ? mtado Francisco Neves do r.T.E. e subscrito por depu- assaltado." lho em proveito do povo que

»us minas e na Usina Side- - Confio no povo do Sul .ados do P.S.D. e U.P,N. Campos Novos já tem ex- pode atestar o seu valor.

I rúrg ica. catarinense. Ele saberá fa- O projeto defendido pela bancada do P.S.D, e pelos plendidas estradas de roda- Dizer que estamos à mer-

_ Lucrarão os outros zer valer a sua vontade. O ieputados Volney C, de Oliveira e Francisco Neves do gens para as Colonias de cê do. tempo e que Campos,
municipios, ou apenas a La-} Governador Irineu Bornhau- ?T.E. e combatido pelas demais bancadas, foi afinal a- Abdon Batista, Tupitinha f.: Novos era terra de nínguem,
guna '? .sen, ao tomar conhecimento irovado e subiu ao Chefe do Poder Executivo que o ve- Marari, donde vêm diària- é balela n ínguem, de Dom.
_ Todos os municípios da nossa iniciativa, decla- .ou, ,No corrente exercicio, submetido o veto ao exame mente a produção colonial senso, dará crédito. Agorlic

sul"-catarinenses. serão bene- rou acreditar que havia da Assembléia foi o mesmo regeitado por 20 votos eonh'a para esta Cidade e para fó-' mesmo, há poucos mêses,
�ficiados. Várias serão as pI'esta,do valioso serviço ao 12, sendo pelo Presidente da Assembléia, promulgada a ra do Municipio, Viaja-se, foi feito um levantamentü'
j<'ábrical:i de sub-pl'odutos e Estado de Santa Catarina. lei n. 40, em 16 de maio p. findo, que conced.e a T.A.C. também, em confortável li- de 800x2.000 metros para 3.

haverá uma distribuição ra- - Volta, então satisfeito! .1 subvenção anual de um milhão de cruzeiroH ., nha de ônibus para Lajes, C011strução de um campo ti{,

-cional, permitindo melhor - A homenagem" que o :Cr$ 1.000.000,00), pelo urazo de 5 anos, A lei foi pu- ,Joaçaba, Yideifêl: e RioGr::m- aviação, talvez.o maior do

distribuição das nquezas Sul catarinense e; em parti- )li��d�� no Diál'i� Oficial" 00 Estado d� 26-5-52.
'

de do Sul em poucas horas, Estado, ponto aliáa impor

�"xtrativafl., Criciu,ma,. por I
cular, a �aguna, .110S pre�" _

,Pleiteou ta:mbém e;ta :)iret�ria, nas mesma� condi-I atrav�ssando:'8�. prósperas tante de observação e par�k.
exemplo, e um ponto Ideal tou, serVlU-llOS como estI- �0eg, da que fOI concedIda a Vang, uma subvenç"ao fede- eolOlllas de ltahanos e ale· a. defeza futura dessa ZOll."l.

para a Termoelétrica, com. mulo para continuar na 'al de 2 milhões de cruzeiros anuai:;, durante 5 anos, ha- mães imigrados, que vêm tanto mais que a nossa a1-

<":1.pacid::;de inicial de 30.000 camp�mha que encetamo'; "endo o projeto de lei i>ido apresentado à. Câmara Fe"de- saneando nossos sertões com títude é de 960 metros, Nes
KW. pela emancipação econômj· 'al, pe:o deputado Leoberto Leal, assinado por dezenas gente forte, sadia e euuca- te momento, em que escre-

Pod-erá dizer algo sô- cu de Santa Catarina e Es- �e deputados. "da, Fbi preciso que viesse vemos estas linhas, estamos
bl'e fi Mesa Redonda, da La- pírito Santo, Devo ainda a- Na Comissão de' Ecônomia. porém, foi apl'esentado para êste Município, o CeI. sabendo que a Câmara FL"

g'una? Cl'escentar que a homena· ',m substHutivo pelo deputado mineiro yascol1celos Gaspal'ino" ZorÚ, .. e. çomo deral, concedeu auxílio de
- Na Laguna, 'foram de- gem que l'ecehí da Assem- �ost.a concedendo iseÍlção de todos os impostos "à tôdas Prefeito, começou empre- cem mil eruZeirO!3 para fi

batidos, em Mesa Redonda, bléia Legislativa de Santa tS companhias de aviação. gaudo sua capacidade, de início dessa grande obra,
durante 4 horas, ·os proble- Catarina· é prova evidente O substitutivo, foi aprovado e o projtito está ainda trabalho, abrindo novas es- que trai'á, por certo, muitos
mas que dizem respeito aos de que os representantes ca- :ransitando no Congresso Nacional", h'adas, conserv�mdo muitas benefícios para o nosso Mu-
lnterêsses catarinenses. To- tarinenses compreenderam outras, criando eseolas ru- nicípio e para o Estado, gra-
dos os Prefeitos, Presiden- bem o sentido da nossa cam-

.-.....;..,.................-................."........_........ ....,.-.._.............. c.........,...
I-aes, com as parcas l�endas ças aos esforços do atual

tes das, Câmaras Municipais Danha e, juntos, marchare- qúe dispõe os .cofres públi- Prefeito. Fica, assim, nestas
e Presidentes das Associa- mos para a vitória do nosso 0,0"da. . d·e Desastre"s" cos e sem auxílio de outros linhas, o nosso • veemente
ções Comerciais levaram pa- olano - a construção das

.

.

.

.
.

podei'es, Essa, a verdade! protesto e o nosso repúdio
ra a Mesa Red'ollda os seus rTsinas da Laguna e Vitó-

.

..
••• S. S., logo no início da sua I

ao emérito articulista d3
Pl'oblemas e, num clima de ria. administração. melhorou em Prefeito Estátua.

.

............................................ n;ll vinha com as rodas

tra-laqUi
viera afim de partid- tudo a nossa Cidade, nive- . JOÃO DA SERRA

Defende-se o Senad,or MI·X08 ;eii'as, seguras pelo rustico par das cerimonias de tiro ��,..�•••• GI " '

lreque de peroba, descendo casamento.
i ladeira tantas vezes." cor- Muito embora o motoris- -

oe melhor possibilitar' a je, que se eleva já a mais de :ada por aqueles" riscos gra:-I ta do carro "Anstin" tenhá p��$ cO 41
nção dos mentores do Par- 100 ;mil, pelo te1égrafç, te- lados pelas rodas, qu'and'a manobrado' procurando de-

s--tido, enviem, desde logo, aS léfone, �ol'l'êio e rádi9, são �m dado momento, seabre,m sesperadamente desviar '0

,{,;uas ópini"ões, pelo correio, �nvoJ'ávejs a Nixon na base )S elos da corrente que man- ,"Veículo d�t moto, e,lta,\\ que
<t

! 17 "

f'li,
'

.

.
.

.

por telegramas ou por tele- de 989�). :inha o lenho junto às l'Q-

I
vinha. des!o'nvolve'ndo altJl

*fonemas. Informações, víndas de das, funcionando como ed-

r
velocidade, imprid� pe!ó seu _ 0lIIiANTE TODO DIA

WASHINGTON, 24 (U. ,Los Angeles informam que tabilizador da carroça..Se-, piloto. Manoel Till, veio de / '"
.

no'� \IAnI="JOS
': ."

P.) A secretaria
.

do Parti- o senador R)c11ard Nixon to- �t1iu-se dai u disparada lou-
I

encontro ao automóvel, do I"
'...

.

;J fV('-
do Republical1{) il1fórmou mou um aparelho direto. pu- �a, ladeira abaixo, sem que 1 choque, bastante violento. �\

RI'que não esta;va preparada 'ra Virgília, onde se eJ1c�n" '1 vítima pudesse fazer al- l"esultou a frautra do cran.eo '.:M.D.Il_., �"=::pa.ra fazer', frente ao apêlo., tratá com o Gal. -nwit Ei- '{O. Moment�,s depoi�, foi' de.'Manoel Ti�l, que expi:ou "

,.�
,

t d d b t
. h t

11
!!:i_� -.

»
",."... '

d�amático fei�o pelo senador " senhower, à

n?it._e, ,e�trevi8-" meou ra o Ja .se� VI' a SO"

I
mmu Ol'!,. � J)o1\ no" OSplAa. •. ,,,

... �
Nlxon e, por ISSO mesmo, as ta essa que marcara novos 1 voltumosa carga, com ?" A�am!>.u�a," em consequen- .;. 'l'1 �'

"

_

linhas de recepção �icaram I'�mos à c�mpan�a presiden-I. corpo e=t�'açalhado... '

.' cJn; d0\frofundo e fatal f�ri :
completamente ocumula:das' cla1, ,depOIS de Ol'cve con-. "O deotll1o lhe fOI clue1. mento. '

pelo sem número de telefo- versa telefônica como o Sucumbia no trabalho Que O titu�aY da delegacia "de

:f1�m!lS e telegra.mas envia- mesmo, quando resolveram desde a infancia viliha fa- polícia, sr. Adelino Joaquim
dos pelos partidários, esse ericontro. z.el1do. Alveil, prestou-nos, gentil-

Esses mesmos elementos, Assegura-se, -por outro la- mente, a.lgllns ,esdare-cimen-
ante a dificuldRde ,de ertten- do, que até a meia-noite de APO'S 48 HORAS OUTRO tos que não déxam de ser

ôirnentos com a. _direção do hoje a direção do partido OESAS'I'UE VEIO ENLU- int.�ress�l1�es, é .�ue. não p�-"rl'['.rtido, vêm lJl'OCurando as emitil'ii; uma nota (lficiaJ sô- TAR UM LAR DE FAMl- denam' GelXar de VIr a bal

redaçôes dos jornais e re- bre os resultados da reunião LIA TRADICIONAr: 1;�. la, já, qu.e estamos curiosos

vistas, com o ohjetivo de so- que está �preciando o dis- Domingo último, .cerca 'd�� ;"quant0, a culpabilidade do

licitayem orientação quanto c'urso e T.ll'ovas oferecida!> 1:2,30 horas, no encruzamen- acideI)te.,
à manEtil'B de exprcs�arem pelo I'lenarlor Nixon. �.o das ave.nidas Getúlio' ,.;; "Vejamo-los: como já dis-

os seus pontoi; de vista. , V�gas e Laura Muller, Ma- !'\emos, a ví-t.ima, 1'rbno10 Till
Um vei-dadeil'o bomba1'- ...._•..-......� ''ooel Tm; c�mdu'zindo-se nu- hnha imprimindo gmnde·

deio de ligações venl pondo ma ,moto-cicleta, chocou-se velocidade ao motor, Reres-

em polvorosa a séde do Par� 'iolentamente com o auto- ce::ldo as circunstâncil1s de

ti.d() Republicano e "seus 'lóvel particu)ar, de côr pre- estar trafegando contra

principais dirigent-es. '-3., .
marca "Austin" chapa m?\o, dessobedecen.oo a sina-

Segundo fontes autoriza- '"-67-04 de propriedade do tização.
(ias republicaT12s, as meu- r. Wegner, de lndaial. na Igualmente, não d-eixa de

f'agens recebidas na secre- (Ic2l:,ião dirigido pelo sr. estai" envolvido o ,motoris-
hu'ia do Pali,ido, durante a J\.rno Schwartz, tambem re- ta Arno Sch,.val'tz, que na

pdmeirR parte do dia de ho- 3idente em Indaial e q�le ocasião eS,tava dirigindo o

Entrevista

, Q��_.GUA,. �_
..;t",... _

..

.� .. , I
t"J1100 no I:"�:.

. . . "

Cem Wc ..�V" v.s.

�f·. � :'" �: I �i,,4.��,��q(;9<
•

•
• »x:�� ;Ul"Õ GtIm-

;

""'"p�;(jt;'e .

- 1t:\tolll"oÍ.�,.ó <\1.16 I"a$;d�<)··
"

,.�",' ",�,' ,ú,H,mli;x,f.\<l!tÍli!pn!•.."dil:
umBEJ.JSS1MO eC-FR'E�i:.a ;4'(XYc:"J.'ROM:,c,DO_ t,

I
NCOAGRicÊEÃ

�c:i'1-.a· • f�
ff..ORIAUÓP0i.1S -�"tT" CAT"'�;!'!A>.

..
_

:, .. ��.

. .:.. :

veíeul0 sem a indispensável. 'num julgamento antecipado.
carteira de motorista. I Deixemos que tudo se so

Na.turalmente, que não Ilucione através' doa canais
queremos noa precipitar t compet:=ptes.
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�Sq'.QB(TllMO,
. 23"- (Uíir�

teci) - A Coalizão socíalís- nhelro, etc. . .

RUA JOSÉ BOITEUX - 2 quartos, s/visita, varanda,
ta governamental reteve a

cosi nha ..........•.•..•........... '4> ., •••••••••

maioria parlamentar; dou-
CABEÇUDAS MUN. LAGUNA -- Beira-mar com 4

tro lado, os comunistas so-
quartos, s /negôcio, s/visita; &/jantar, eosinha,

freram perdas de represen-
,

etc. terreno 72x33 mts., 6tima para veraneio '"

tantes, ganhos pelos conser-
R"A R'JI BARB"""" o t· 1 I't

.

•
u' v""'- - .. qual" OS, sa a v 81 a, C<)Sl-

vadores. Os comunistas, que
., ·nha, etc. • •..•.••....•.••...••••••..•••......

tinham a menor

representa-, V1CR"IDÃO FR ·""'ZON·I·· 3 rt ' d
_ � •

:;..,. v ....."...... qua 08, sala, varal! a,
çao na Câmara Baixa de cosinha, etc., !errono 9x1i3 mts. . .••.•.•

'

.•....

235 :nemb:os, devem �er! ESTREITD RUA S.ANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi
perdido, três de seus OIto I sitll; s/Jantar, cosinha, despensa,· etc. . .....•....

postos, como os social-demo- RUA FRANCISCO TO-LENTINO -

-

2 quartos, sala,
cratas, que de 112 baixa- '''llranda, cosinha, etc. "

ram a 109. Os agrários tam- ESTREITO RUA 'l'ERE,ZA c���;;�:;_·�· �� ��;';�s', ' .

bém perderam três repre- sala, varanda, cosinha, sala,�a negódo .....

sentantes.
- "

-�' ,
. . .

.

. BA�l'_i,,"-OS ._ 3 quartos, s/visita, s/jitntal-, cosinha
Os conservadores ganha- gTande, terreno ..• � ..•.. _ .•... � .•...........

l:am sete e �s liberais, dois.
Resultados extra-oficiais

i�·d;icam coiistituida por' 109
social-democratas, 30 con

servadores, 59 liberais, 27
agrários e 5 ·comunistas.

Os socialistas se·manti
veram como o partido mais
forte com 46,41 por cento
de votação.

c

Diario da .Metropole
-

f

Eva Peron, exemn'o de
.

q-uanto--'pod·��a vontade I
•

(Alvarus de Oliveira)

A. morte costuma apagar J Deixando, porém, de lado
todos os senões, costuma fa- éste aspêcto que só o tempo
fer esquecer as más qUali-! poderá colocar no seu ver

dades para se realçarem as dadeiro lugar, há ângulo
boas. Isto acontece logo após onde a figura da sra, Eva

o passamento Todavia com o
.

Peron deve ser enquadrada
correr dos anos a ímortali- com simpatia: - Ela foi o

dade faz o jiIÍZü equílibt'áS 'exerirplo da vitória da 'fôrça I
do, passa a julgar os atos de vontade. 1

.pelo . seu valor real, esque- Vindo do nada, provindo
_'-cendú· as :bôa;s· qualidades, .de baixovmoátrou ter fibra

realçadas pela moete � as pois chegou a ser a primei» "

más exploradas' na vida so- ra dama de sua pátria, e'

bretudo quando a pessoa con urna das mulheres' mais fa-:

segue vencer e se sobrepor mosas do seu tempo.
aos conternporãenos. Não só dela sua beleza,

. A sra. Eva Peron tem si- pelo seu elegantismo, mas
,��, _>

•

:lfo'-combnti<Ta e" crémos mes- 'pela sua alma caridosa, dan-'
mo que tenha tido inimigos do assistência aos pobres
até dentro das fronteiras talvez por demagogia, mas

argentinas. O sistema do ajudada em muito pela sua

govêrno Peronista não con- índole e'seu bom coração.
-diz com a era da dernocra- Eva Peron -- cuja morte

cía que atravessamos de- provaca constenação em to

pois. de derrotadas as fôr- do o mundo - Eva Peron

ças totalitárias direitistas cujas filas intermináveis de
do mundo. E a sra, Peron
era defensora do regime
criado pelo. seu marido. Há

quem acredite Peron vir a

sofrer agora uma deblacle
eom a falta do seu braço di-
reito, a-sua espôsa.

. $>/'/1 /nnfl'(/ cJ..eu .• I
.. �-.�
-

..

-�-r-�
.

nO neve BANeO AGRt'eOLA
A C?oopllró.tivo, de eré4ito n! 1, do BRA�IL!

SEDE PROPRIA .

..

�U�Yl�1b
FLORIRNÓPOLlS - STR CRTRRINR

argentinos próvam a sua

benquerença, ao, receber o

���:�el��:l����a S:l�l1�O�,�� !Advocacia e Contabilidade
tóría, a sua força de

vonta-I'
,

.

de que.a elevaram às cul- DR. ESTEVA'M FREGAPANI .

minâncias.
- Advogado - .

.

. ACACIO GARIBALDI S. THiAGO
->Contabilista -

Edificio "IPASE" - 50 andar.L· ha lt
..'"

.. In· a,· °alal
[$:BDJfRBlol

As eleições
na 'Suécia

,

SANTOS & BATISTA
antiga "CEZARIO"

CAMINHONETE: -,:
� ...

mA:
Saída de ltajaí
Chegada ,Fpolis.
VOLTA:
Saída Fpolís
Chegada Itajaí

7,Hí borae
9,45

.. ,

16,00 horas

.11,00· ..

(Aos sábados e feriados 8. &4ída de

Fpoli�. é às 1.3,30 h. e a chegada à Ita

lai às 16h.).

ONrBUS
IDA:
Salda de ítaj-a1
:Chegac!,. FPQUs.
VOLTA:
Salda Fpolis•.
Che,gada Itaj·iü

7·boraa.
1.1" ..

15 horas
..

1.9 ..

I "

,; O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz·' realiza
·sesSges Esotérica�., todas,as se-,>
gundas .. feiras, às '20.30 à ruá
Conselheiro Mafra, 33 - �
andar;

.

.

I' ENTRADAFRANCÀ
i

' , ,

(Aos sábados e feriados A Balda d.
Fpolis. é às 13 horás�· a ebeaada Alta,
jai às 11'h.).

Ru.a
AGMC'IA

,Álvaro de Carvalho n. 19

Expresso São Jorue
.

oe OSMAR MEmA

'-Bmu. .�.,...
•

.

ft.ACU 8IJ'aft'I.M

«Ullr d8:NoUlleir»
......... autllu· ...

o,; ..

\
VlÁGENS BLUUAS DE

,.

LIMOUS1NES
.

ilofário
.

Chegada
20,.00

lta)JSi
Cri
70,00

Fjlolis.

Fiorianópoi is
Sàída
8,00

ITA.JAl
<, 'i'9,�.Q,
Cr$

'lob;oo

-.

1:7,.00 Cr$

S.ai
"

.i.., >} ,
,

.

Çhega'da'
12,00,.

, &lidá
l(i,OO<'

, Cr$.
4'0,00·····Blutnenau

1':,.' '., �·:Ca,Sfl ",.
VENDE-SE a de número 214,Agência· em Flnria'il(,polis

CACIQUE HOTEl,
Rua Felip.e Selunidt, 53 -

T .. l. l.4<rH

Agência em m�mên�ü
. HOTEL· HOLETZ

.

'Agente Italai
MAlnQ MACHADO

Rua Hercilio .I.uz, 36 -

Te!. 383

da Rua BoeaillVlI, �om terreno

Te!, 1.065
IlIIra �arage.

...... -. In&:.<nt.a\,"Ões... na, peqIWll8'

ao 1atlo.

•

----o--
E outras que por moti:vd de ·fôrça meior não são anunciadas; .

algumas destas são aceita transferência pelos Institutos, Montepio
e Caixa Econômica.

AV. MAURO RAMOS - Lote de 16x45 mta. rllcgó�
-_.:' ),,\

cio 'lU'gente} •....•..•........... _ ...•.......

ESTREI'l'O RUA SA...'\1'TA LUZIA - Esq. coUi' Rua
São Pedro - 4Ox25 mts. • .....•••.•. _ .

COQUEIROS RUA SÃO CRISTOVAO ___: 22x65n, tendo
umas pequ.enas casas . _ ...... '.' , .......••....

6STRElTO nUA SANTA ,LUZiA - ·lOte com .i(}x40

I AVALI!,CÓ[�
���====����=

_. - - - 1lUA-IH'OIiODQ-- J� ,

rl.D/'JIArrOPoi.I.s· -SANTA CATAR''''•

CASAS i\. VENDA

i!:8TUEITO CANTO - « casas, sendo .2' residen.ciais e

2 pura comércio (ótimo ponto perto da Sobernna j

aDA T·KNF.NTE _SILVEIRA -- I) quartos, s/yisita, s/

jantar, copa, cosinha, etc. . .

!!:S'l'REIT-O RUA SANTOS SARAIVA -- I) quartos, s/

jantar, a/vis ita, copa, quartõ de banho, garaje, so

tão, situada em esquina •.......•.............

f R.UA DOCAIUVA - 4 quartos,· s/vístta, s/jantar.,
.

copa, coaiuba, dispença, entrada ·pax� automóvel.

por duns ruas (situada em esquina. grande quin-
tal) ....•..•........•••. , .•...••.•...... , ....

auÁ MO�SEl'lHOR TOPP -- 3 quartos, a/viaita, si

jantar, eosinha, depósito. copa, terreno lOx30 mts,
o 'ilUA OONSELHEIRO MAFRA - -1 quartos, a/visita,

s/jantar, copa, cosmha, situada em esquina, ótimo

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

ESTllEITO RUA SÃ.O PEDRO - 3 quartos.·'ant-saía,
sala de visita, copa, cosinba, instalação sanitária

completa, com duas pequenas casas nos fundes
AV. MAURO RAMOS - 3 quartos, cosinha, sala Jan

tar, sÁ'isita, etc. (casa isolada ótimo loea�) ••..
RUA DUARTE SCHUTEL - li! casas, uma com 4 quar

tos, s/jantllr, s/visita, casinha, etc.; outra COU) 2

quartos, sala, varanda, casinha, etc. : , ..

1l:STREITO RUA JOÃO CRUZ S:ry.VA - 5 quartos, si
visita, s/jantar, cos inha, banheiro, ete., terreno

42�. frente por 20 fundos (esquina), aceita-Soe

&00% à vista e 50o/c à 1.200,00 mensals .

eSTREITO AV. SANTA CATARINA - 3 qua rt os, si,

visita, s/j antar, copa, oostnha, etc. terrerio 2úx4{l

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

Es'rREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, s/jantar,
copa, cos inha, varandãc, dispensa etc. terreno

1&)\40

RUA BOCAIUVA - 3 quartos, sí para negócio, varnn

·da, costnha, ótimo ponto, perto da Av. Trom-

powsky .•........•......•........•.•........ ,

RUA RUI BA�BOSA (defronte o Abrigo de Menores)
-- 2 quartos, s/vísíta, s/jantar, cosinha, etc.•.

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

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

RUA JOSÉ B-OITEUX - 2 quartos, a/visita, varanda;
cosínba ...•..•...•......•.......•.... , •.....

COQ.UFÁRQS,··- 3 �tuartos; 'satâ; -vtt.rarilfu', cosínha, ba-

'mis. • lo ;. � '

..

BARREIROS �- lote de 12'lt50 rots.' v;, .• :.•.•.. , •..

ClIACAltAS E FAZh'NDÂ }. YENDA
" '-"

-

'\

JANA�'VIEmAS _. com �M-1,n8 m2 e uma .ótitoa

'CI1S� ,res(dencial ,de 2;�aviin�Jltos.' :'
.

JAroEIRAS'� \no':pri�cipioj,.'::"- �orri 98x�50 U;ts.,.
casa com " quartos. 3 sa.las, cosi�ha. banh.eirQ•

va�a�.dão. etc. .. � ,'•• '0: .; '0 .

rR!NDA.IJ.E • -:- .

com 7$.,5Ox&Oo. 'ilits: e tima· casa' com

� quartos, s/jantar, copa, cosinha., banheiro, va-

ran.dão., etc.. . ..•••••......•..•••••••••••.••..•

�A:CO, DOS LIMOES _. com 27x1.600 mta. e uma casa

'l'esidencial ....•.....• , .•............... '.....

�ACa D€lS,�rnõES - com 33x500 mts: .• , ..•.....•

&00.000,00

400.000,00

sso.ooo.e»

soo.ooc.e«

350..000,00·

2DO.ooo,oo

25{r.ooo,oo

180.000,00

180.000,00.

160.000,00

iss.eoo.e«

150..000,00

110.000,00

100.000,00
'

100.000,00

lOO.ooç,oo

90..000,00

00.000,00

80.000,00 '.
'

80.000,00

65.000,00.

6n..ooo,oo
,""',<

- , 45.000,0(>

Z5.000,OQ

120.000,00

80.{)()O,oo

35.000,00

%5 • .()(XJ,OO
.

\,.

12.00Ó,oo

, \

600.000,00 .

280.00(};oo
.

100.000,00

25.000,00
,18..o00;o.�

.
'

,

_ --,-.-r-:---r _'.
'. ,I.

�

..
,"\; •

COMPRA DE TERRENOlil, Ç.�SAS. CHACARAS E SlTlOS

Tem.Qs '�Jn;p�e ';i'n:terin;�ados' em 'comprar casas, 'terrenos, chá�

'aras e sitios.

, ,--0.'-

HIPOT�
R.e00hemQl! ê ap.l.icull)os quakluel' imp.ol,j;ância com ga.nntiá hi-

potecária .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Onda' de Ilesastres em
da do profundo e fatal fe-
BRUSQUE, 24 - Ares

neito das eficientes e mes

�o elogiável medidas toma
das pelo delegado de Polí
cia Adelino Joaquim Alves,
110 que concerne a organiza
ção do tráfego da cidade,
muito embora o, seu empe
nho, dentro das funções de
inspetor do trárefo que acu
mu la (�om as de delegado de'

polie ia, muito bem auxiliado

pelo sargento Osni Silveira
comandante do destacamen
to local, surpreende-nos o

índice de ocorrencias fa-'
tais que se vem registran
do.
Há poucos dias" notícia

vamos o atropelamento do

guarda sanitário Olavo Pa

cif'ico, colhido de inopino,
por um caminhão cargueiro

Florianópolis, Quinta-feira, 25 de Setembro de 1952,

A" JAe
" presta. contas,

Recebemos, ôntem, o RELATóRIO da Transporte
Aéreos Catarinense S. A., relativo ao exercício f inancei
}'O de 1951.

A diretoria da conceituada emprêsa de aviação eons

títuida pelos S1:8. Dr. J.' D. Ferreira Lima, presidente;
Genésio de Miranda Lins, Vice e Luiz Fiuza Lima, supe
rintendente. apresentou aos socios daquela sociedade ci

vil, detalhadas informações sõbre a administração, no
ano {jndo.

Da leitura dêsse relatório, destacamos, para conhe ..

cimento público, os seguintes tópicos, que dizem da si

tuação atual daquela conceituada Companhia de Avia- t

ção e das suas possibilidades futuras:
RECEITA - Passageiros, -encomen-
dás e cargas . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.008.933,31)
Correio 350.524,70

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !j.359.458,oo
DESPESA _- Foi, em 51, Cr$ 3.810.786,70, contra

Cr$ 1.130.160,00, em 50. Verificou-se aumento' de despe
sas com comissões, em agenda, encargo' administrativos,
mão de obras e salários.

CREDORES, Nesta conta foi paga, em 51 a impor
tância .aproximada de 700 mil cruzeiros,

TITULOS DESCONTADOS -'-Ao findar o ano de
1950 a responsabilidade da Cia. por titulos descontadcn
nos Bancos era de Cr$ 944.111,10. Em 31-:12-1951 se ele·
vava a responsabilidade a Cr$ 762.000,00. O aumento ve

rificado foi determinado por um financiamento pelo In
co, de Cr$ 1.500.000,00, para pagamentos trismestrais de
SOO mil cruzeiros, já havendo sido refigatada a primeira
prestação. Nos Bancos foi saldado titula em 51, num
total de Cr$ 766.671,10. Foram liquidados os debitos da
TAL, assumindo a TAC o passivo daquela.

, .

'

.
Continúa na ea pág.

. :·;,•• '
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As.emltl'ia. Legislativa

do Vicente João S"ch�eider,!
dQ Partido de Representa-l
;ão Popular. I
Coletoria para Pinheiro tIPreto
O deputado Hraz .Alves, -

deu conhBCirnent{.) à Casa
de tiro abaixo assinado vin-
do' de Pinheiro p.reto, muni
::ipio de Videira, onde o co

mé�'cio, a indústria e o p0-
vo em geral pedem a cria-
ção de tlma coletoria esta
dual em substituição ao pos-
to de arrecadação há poueo
extinto,

'NO expediente da .sessão
de ontem, entre outra maté
ria, constou um apêlo no

sentido de ser criada a Co
marca de Videira, incluindo
o município de Tangará.
Para atender S .. l?rancisco
O deputado Francisco

Mascarenhas, que, na ses

são d'e ante-on tem, discor
reu sôb-r� a situação afliti
va da população de Barra
Sul, entre Araquari e S.
Francisco do Sul, que se vê

ameaçada pelãs águas dos
l'ios que desaguam nQ Ulal
0(\ invadem extensa zona bl;t- ."".,.,., ...".,... .;....,...".. ""' "..,. ,

bitada, estra.gando planta-
ções, criação e impedindo o

trabalho, requer,eu provi
dências ao Ministro da Via-
'(ão e Obras Piíblicas.

.

.

CON�E�NCIA DO CORO-
A l't:(]lJel·jmento foi apro-' "NEI,-' AVIADoR SALV�-

vado. DoR CORREIA DE SÁ E
A cultura da Olivej.ra BENEVIDES:
O deputado EJ10rÍ Teixei- O Cenh'� Cataril1ense -de

:va Pinto leu bem eiabor�n�. ��studos e Defesa. -do Peh'p_
do trahalho sôbre a cultura leo tOllvida () Povo' de FIo
da Oliveira.

. rianópolis pa!';) a 'conferful
Estréia o deputado Walde·

.
CÜl- ·que {) CorollBl Aviado!'

mar PlafJst Salvado!' Correia de Sá e
Fe;,; :mB efltl'éiú parlatnell- Benevides fará .hoje, dia 25,

t.a!', na sessão de �mtem, o no Clube 12 de A�ôsto, :'ô
. deputado Walrlemar ?labs!-I :)1'e () t.ema f(� Pto.'bklma 00
eonvoc_ado pa:rs S'ubstitul' t:letr61eo em face da Cares
tc:nlpui.·;ll"i�Lnlerlte, o deputa' ��a da Vida".

CONVITE

do que resultou a sua mor

te instantanea, consternado
profundamente a' to dos

quantos o conheciam.
Nem bem arrefeceu o am

biente de constrangimento
que invadiu, a população,

. eis que se sucedem mais
doís outros acidentes, veri
ficados em circunstancias
impressionantes e que ba
niram do ról dos viventes

Brusquc
dois chefes de família, dois I a encaneeer-lhe OH cabelos, Cumprindo a sua bucL",_
cídadões honestos que visa- vivia feliz na localidade de rotineira, o dia f'at.idico (\(:
vam na vida o trabalho ho- Águas Claras, neste muni- 19 'do corrente, Sl.u:pl'.een-i.
neste, a paz' e o socêgo do cípío. deu-o nó transpeute de le
lar, vivendo para os seus. Homem afeito ás labutas nha na. sua V:ttifhi:j,c carroça;
Relatemos resumidamente rudes da lavoura, jamais único meio de trarrspente d� .

os acontecimentos. admitiu que o peso dos n- que ainda pode' dispor o nos-· .

MORTE I�STANTANEA- nos lhe tolhesse a Iíberda- so colono, j;i qcre os preea ..

SOB O PESO DO VEICU- de de trabalhador, uma r503 meios não; lhe permi.tp·
LO DE TRAÇÃO ANIMAL qualidade inata, herdada coísa mefhor.
Augusto Muhl, Venerável dos seus antepassados, pio- O veículo de traçâo aní.
Ancião, com sententa anos neiros da região. (Continúa na I)a pág.b.

Mais um Inoedeíro falso em Sfa. Catarina
Enconfradas, em poder do espertalbão, 20

Ias de mil ceuzefros, falsificadas
Blun:enau, 24 (�.) .:-:- Ein Ida

ontem a noite �o �forro Rio do" S,ul, onde se :c�ava I efetuada pelo dfl�egado Jo:1G "

sensacional e feliz diligen- do Cachorro, no dístríto de curnprmuo a pena de tres a- Gomes, que se fez acompa- .

cia, a policia local descobriu Itoupa:a Central. Trata-se �os :�: pl�jsão por cri.me de: n�ar -dó,. invest�gador A-jlt�)um novo concurrente da

ca-,
do inàIvidÚo· João Manoel falsificação de dll�he.lro. ,mo

Jose Nascimento c. 4:];.,sa da Moeda, com a prisão Barreto, foragido há um I Ao que conseguru apurar cabo do destacamento IJoh- ..

do audacioso' autor, efetua- ano da cadeia pública de. a reportagem deste jornal,

I
eíal Orlandino.

.

r............................................... 1 em poder de Manoel Barre-
.

D·
.

.

10" TE-M'·PO I't.o, que é considerado O! O' falsário acha-se pl����U· .. ·

IZem· j" .. _ "" maior falsário de dinheiro Na c-adei� pública �OCl\i!, ten-.-• ••. Previsão do tempo ate as no Estado, foram encontra- do o delegado JOliO Gome�:
que a afirmação do ve- 14 horas' do dia 25. das 20 cédulas de mil cru- instaurado rigoroso irrquér-i-.
reador Gercino Silva, Tempo - Bom, com ne- zeiros, falsificadas com a to', Na' próxima edição dare-...
líder da Udenilda na bulosídade. Nevoeiro. máxima perfeição. mos rrotícrás detalhadas �\

Câmara Municipal, de Temperatura - Estável. A diligência policial foi l'esp.,eitb;L
que "a capitulação na- Ventos -:- De nordeste a I1' ••e II.1
da mais traduz do que sueste, moderados.

Eo··,·revista CO'Ietí aa confissão da ganân- Temperaturas' - Extre-
Y' Uda" foi uma pedrada. mas de ontem: Máxima 21,4.

no próprio telhado de Mínima 15,2.
vidro da Edilidade e

uma carapuça no Exe
cutivo, à vista 6a deci
são sôbre o caso da lo
cação no Mercado e da
verba para o prêmio de
viagem a sâo Vicente...
que a carne verde vai
sobrar, nos açougues da
Capital, em breve tem-

1

pO ...

que' o Presidente da
COAP, em Pôrto Ale
gre, irá atender ao seu

colega de Santa Catari
na, com a condição de
não fazer onda. , .

que o "fantasma" de'
Pantanal não é somen
te. a ponte, que entre
gu-e ao relac.hamento da
Prefeitura,

.

estava se

tornando um caso de
calamidade'pública ...

que a Câm�u'a" no mes
mo dia, deu' uma no

(a'avo e outra na ferra
dura; com o aplaudir' a.
queda dos 24% e ao au

torizar o aumento dê
100% •• ,

que o vereador Mário
Couto, na sessão de an-

. te-ontem, pediu fôss€m
decifradas as xaradas
;;qntidas ·no projéto e

substitutivo -referentes
à. locação no Mercado
Público, esquecido de
que fôra um' dos ftigna
tários de ambos ...

-.- 'que o vereador Flávio
Ferrari, extra-pltmário,
alegou que a Edilidade
estava se transforman
do' numa verdadeira
odisséia ...
que o vereador OBny

. Melo vai propôr a 'C�{a�
'çã9 de um at�tado pa
ra marcar certos cochi
]05. , ,

que ° Palácio da Agro..

n�rriica será inaugurado
dtmfl'o' (le poucos' n1e
sos. Há, no, caso! .que.m
apostasS€ que o sr. Go
vernador paS80aria a�,
fest.-'ls <le Na.tal, ninda
êf<te anQ, tecep.ciOltanclo.
os amigos na nova p

Iuxuosissima mansão..•

cédQ-·�

o joro. Vitorino Lima fà,la :80S·"CG
legas da Capital sôbre a S'I8

visita a Sta. Catarina,

* Não resta dúvida algu
,� * ma que a nossa ilha, sê
bre ser a célebre dos "casos
raros", também se distingue,
ora pelo lado humorístico, Deixa, hoje, a Capital, pelas coisas e pelos homem,"

quase sempre pelo pitoresco, prosseguindo sua viagem à ball'riga�vel'd€s;-.
pondo em destaque a acuí- zona do Vale �o Itaja�, .

de Várias as manifestações.,
dade e o fa íre-play da sua ond,:, regressara no prOXlm? que o ilustre colega TeCf;'<

gente. don�mgo, para retornar. a beu, do Govêrno e dos .ho-
.' Dia 22, .para não fugir à'

I Cap;tal, Fe�eral, o J.ornalls�a mens-de-imprensa de Santsc.:

regra, mais um curioso fato J?se Vitorino de Llm.a, cuja Catarina. No sul do Estado"
verificou-se e aqui registrá. vinda a Santa Catarina se. aqui na Capital, o Jom. Vi

mo-lo, para que não desapa- prendeu ao �o.viroento que .tor�no de. Lima foi alvo das

reça na poeira do tempo. se esb�ç� de instalar, na l'l1a�g .c�bvlmtes provas de '

leabara de descer de um
centenana Laguna, uma \ solídarledade à causa qu E> .:

ap�relho, vindo de Pólio. U�i�� Siderúrgica, como em defende: C' _

Alegre, o dr.•Juscelino Kubi- VItorIa..
. .

Reu1l111do, nesta �al)ltal,.,.
tschek de Oliveira, governa- Velh� l�dado: da lmpren,- ante-ontem,?s �eus eO'nfrn
dor.de Minas Gerais. ,'Ell- sa brasIleIra, dlr.e!or do Bu- d,es da. p�vmcJa, � Jorna-

quanto o avião era reabaste- I'�au d_Os :TornaIs .

do Illte- bsta VItormo d� !-Im.a.. fa
çido, o jovem politico minei- 1'101', VItormo de LIma l.'ece- l�u-Ihes numa raplfla enitre- ..

r com 19 n m' mb o.
_i beu dos .seus confrades do

I
vIsta, que passamo::! a dar'0, a use. r S uB

1
. ,

'f h
.

'bl'Rua comitiva iniciou um pe_
su as cal'lnnosas nlal1l estn,.- can ec!mento pu lCO:

.

queno passeio pelo aéropor- ções de apreço e solidarieda- - Qual a sua impressãc.·
to, com o duplo objetivo de ��" � (lue �az jús pelo .inte-I do S�ll cata:-inense? .

�dar uma vista d'olhos às 'be- 1e,,::;e que \em demonstmndo , ... \Contwua na 6� PBg.�
lezae que a manhã ofereci� ",..._ - - ••J' .....-.:-. __•.,,,,......... - ,,..iJiIi. -�e degenferrujar as pernas.
Como a sua paSsagem não

fôra anunciada, estavam :no
local apenas alguns funcio
nários das emprêsae aéreas.
E li sua estada teria passado
desapercebida' si utn rapazo.
te, pondo à prova -a sua agu
da observação, não resol
vess� tirar;) limpo a sua
curiosidade.
E si bem pensou. melhor

.

fez.
Com a mail)l' segurança e

desembaraço acercou-se do
grupo onde falava o Chefe
do Executivo mineiro, e di
rigindo-se

.

ao mesmo, per- .

guntou:
- O sr. náo é o Governa

do!' doe Minas Gerais1
'-- Sou sim, retrucou 0. dr.

Kubitschek. Como é que vo

cê me eQnhece?
- IPelas '''figurinhas''. O

sr. é () n. 75 das balas Atlas,
respondeu () menino,' com o

nlais .

vivo entusiasmo es

tampado nos olhos.'
}<� o governador das Alte- j

rosaf!,.com ulIl.largo-sor'J."iso,t .

apertou a mão do autor dR ,pitoresca nota. . .
.'

\\

\"\\
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. O Tempo, de domingo último, em sequencia aOS'"

perfís que vem publicando, insere o seguinte, qn.:·
dhpensa comentários, por lapidar que é:

: PERFiL. DA SEMANA
P.. T. L. ]"'.

. Ê (} atual Prefeito da cidade:.. É só.

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

•
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