
o presa da Bepd.
blica vira à Expu ..
sl�ão de S.· Reria
RIO, 14 (V. Ao) - E' ([t"t

se certo - adianta-se ho
je - que o sr. Ç;�úlio Var

gas irá novamente a São
Borja dentro de poucos
dias. Vai, o presidente da

Florianópolis, Ouínta-Ieíra, tn de.Outubro de 1952 80 CENTAVOS. República ass istir à Expos i-
------------------..,------,-..._......._.--- ----------- --------------------.,-. 'cão Rural do 'seu municí-

Descarrilamento de vagões do· trem ..NHo é demolstração de amor aos ����
:

-

pobres uma eXiblção'- de riqueza)1 .i, ameaçe.notumc de Sanla Maria I RIO, 14 (v. A.) - �a Ca-I Há um valor imenso em ao Mundo
pítal mineira, a Organisação cada um de nós - prosse-

P. ALEGRE, 14 (V. A.)

I
Foi es�a a razão prÍl:c�-, pelo ala:'m: feito sobre as I das Voluntárias, está ple- gue a carta aberta; há um

-- O trem noturno de Santa pal de nao haver se venfl-: consequencras do fato. ! parando a "Festa das De- valor sagrado no corpo hu

Maria, que partiu ôntem da cado maior número de ferio! Descarrflaram os vagões I butantes" em benefício da!' mano e, mais ainda, no cor

g.are desta capital, no horá- :1013. Os carros se atraves-j da encomenda e da baga- 1 obras sociais que, sob a po feminino por suas profun
..io habitual - 19 horas �avam na margem ?a estra- I

gern, bem como os de 382 e I' Ptes�de�cia 'do sr, Juscelino das e �lfinita.s rel.ações com

- sofreu grave acidente, aa e o choque havido entre! 315, e ambos -de segunda Kubitscheck, vem empreen- o sublime mistério de ma

nas proximidades da Base 'üguns deles não teve aspec- ! classe. O carro n, 172 tom- dendo em Minas Gerais. ternídade ; virão de fora

Aérea, meia hora depois, to violento. I bou junto com o carro-res-l Militantes da "Ação

ca-,.
modelos, a serem exibidos,

quando dava entrada num O total de va

..

gões .era de

I
taurante. �s d.emais, �omen-I tóliea" procuraram entend�- o: quais, com sua contribui

desvio da Vidraria Indus- l6; tendo ),}ermanecldo na te descarrilaram, ficando l mento pessoal com a prr- çao para o aumento de f'aus-

irial Figuel'as-Oliveiras �inha principal. sem nada um deles atravessado na li-I meira dama do Estado em

I
to, trarão também maiores

sita à rua Araçá, haver sofrido, 11, que se-: nha, tôrno desse acontecimento. liberdades de costumes, ca-

1.-s4, no município de Ca- guíram viagem para o seu Os dois truques - trazei- Como a entrevist.a não se pazes de tirar à festa aqlle-,noas. destino, hoje, pela manhã. 1'0 e dianteiro :_ do vagão pôde realizar, os presiden-Ile tom alegre das reuniões
I

Apesar da extensão dos de passageiros de segunda tes dos varies setores da organizadas e promovida'
.danos materiais, pois cinco )S CARROS ACIDENTA- classe, que tombou, salta- "Ação Católica" publicaram por famílias e para farni
earros foram projetados fo- DOS ram fora e a locomotiva, co- nos jornais mineiros uma lías".

ra da linha alguns 90S quais A nossa l'eportagem este- mo já dissemos, prosseguiu carta aberta à na. Sara Le-

tombados, o número de ví- ve no local do acidente al- até as proximidades do re- mos Kubistchek, .............,.."._....r__��

timas, por felicidade, foi re- guris minutos depois e teve servatorio de "fluid-oil" per- Depois de afirmar que O TEMPOIatívamente pequeno, tendo oportunidade de percorrer tencente à Vidraçaria. "não se pode considérar de- CIDADE DO VATICANO.

id 1 d P t s os pontos em que estavam O NUMERO DE PASS A t
- ,

d Previsão do tempo 'ate' a' 'o' 14 (U. P.)- Falando hoje
8] o eva os ao ron o 0- .' ,,< c Á' , ...... - mons ruçao e amoi' aos po- .

«'0ITO quatro pessoas com os carros tombados e descar- GEIROS QUE VIAJAVAM bres uma exibição de rique- 14 horas do dia 15. a urna multidão de 150.000

'ferimentos leves. rilados. 'A polícia estava NO TREM za e luxo que patenteára Tempo - Bom sujeito a membros da Ação Católica

A locomotiva penetrou no nontsndo severa vigilância Pelo que nos' foi dado ob- aos olhos dos infelizes a passageira instabilidade. Italiana () Papa Pio XII

"desvio Figueras", que con- ,)ara evitar aproximação de' servar no local. e de acor- profundidade e a extensão Temperatura � Em li- disse que o perigo que hoje

<luz para uma linha morta curiosos, em grande núme-] do com as
/ Informações das suas carencias", frisa o geiro declínio. ameaça o mundo é ain d a

ila Fabrica de Vidros, onde ro, apesar da forte chuva prestadas ã reportagem documento: Ventos - De Sul a Oes- maior do que no_tempo da

,é procedido o serviço de que caia. Verdadeiro mar. viajavam no trem duzentos O desfile das meninas faz te, com rajadas frescas. Atila e dos hunos.

-earga e descarga, de lodo envolvia todos os. e setenta passageiros, dos pensar se será lícito exibir

Há ali um guarda-chaves trechos em que ocorreu· o quais somente quatro fo- pessoas humanas - que

permanente de serviço. E'! acidente. Mrt.s ísto não evi- ram levados a. receber me- ainda por sua pouca idade

ele o funcionário' da Via- tou a presença de centenas dicação no Hospital de não podem pensar e ponde-

ção Férrea Olavo Honório de pessoas para ali atraídas Pronto Socorro. rar na repercussão de tais

da Silva que há oito anos i acontecimentos em sua, vi-
, '. idar

' ,.••••••••� d b
exerce aquela ativi ade, A' 'd _' ,i

I"
,"

a - expor quase como o -

-,

sendo o único teÉ?o:psáve� ,

\>' �ç!'", �!,��.' çom� �QI- �axl""! ,
,jeto agu�Jil�s .

';'lerão �ães,
�el�er����ea:01:��:��·s, por- �

"�o aéreff'em
.

S. Angelo'
.�-- :_lhm:as (la n.Qs�a socledu,-l
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···.t"J>oa(�·o;..--r'�_gou a chave -para a linha cussão o grave desastre aé- res José Inacfo de Medei-

lJrincipal e somente veiu a reo ocorrido ontem, no in- ros e seu sobrinho JoãoBa-'
.

Siomar conhecimento do aci- terior deste município_ tista. Haviam partido desta a que 6poiem Adiai íevensoD
4.lente com o violento estron- Um avião particular de cidade com destino à Fa- NOVA YORK, 14 (D. P.) e dito que acredita profun-
rlo provocado pelo desc>arri- ;:>ropriedade do conhecido zenda 3 Rios, quase na di- _ O presidente Truman deu to de uma excursão de cos- <lamente na igualdade dos
lamentó dos vagões. piloto Neri Gomes Peixoto, visa-de Santo Angelo em sua garantia pessoal aOi> ta a costa em que pronUl1- seres humanos. Ele trará

O maquinista Mareílio desta cidade, quando fazia Santiago. negros, hoje, de que AdIai ciou candidatos democratas. nova coragem e energia 3.,

l..agranha, que trabalha há mÍl. serviço de taxi-aéreo, O aparelho, ao cair, abriu Stevenson "lutará com cora- Os lideres do partido de-, luta pelos direitos civis".

'mais de trinta anos, sendo na Fazenda 3 Rios, ao t.en-. 'enorme buraco no solo e 10- gem e energia pelos direi'- mocratico estão contando! _ ,......._""f..� '..,._ "' ,

este o primeiro desastre so- tal' atel"rizar, foi colhido go incendiou-se, pel'ecendo tos civis" e depiu aos vo- com sua popularidade entré 'ORISODA CIDADE ..

frido com um comboio sob por um pé de vento e se carboni z a dos seus três tantes do Harem que dêem os negros para conseguir
.sua direção, foi eoJhido de orecipitou ao s610. ocupantes. uma. grande maioria de vo- uma maioria capaz de su

.surpresa pela entrada em �•••••••�...�••••••••••••••••••••••••••••,., tos aos candidatos democrá- peral' por. boa margem ,O;)

falsó da ináquina no desvio. Eleito Ptes. da Conlederal'io ticos à presidência e con- republicanos na repl'esen-

A locomotiva, de n. 836, Y gresso para que Stevenson tação de Nova York.

::,0 d�:���\��!��u:��C!��: ,.�,'NacioDal do Comércio �;��� ;,�:tal:l::�e��!iC��;e�� co;�!s!�a!�:: a a,�:!:a
�:. n����; ;:a:��o :sa ::�:::

.��.

O sr. Brasllio I�cbad() to�;!:��, num discurso �o��:;açag:a:�e d::���ei-::�
quências materiais do de- RIO, 14 (V. A.) - Em

1
pomções filiadas à Conte- preparado, acusou o gene- forçando-me para não vos

sastre foram grandes. A renhido pleito, foi eleito deração, 13 votos couberam ral Eiselihower de ter de- deixal' por baixo - asseve-

máquina ·enveredou na dire- p:�esid€nte- da-nov�.-dir.e�o� ao- s-r. Brasilio MaCh.ado Ne.. c'larado que é necessária fOU.
.

ção de um deposito de vi- na da Confed·eraça-o NaclO- to e 8 ao sr. Franca Filho, uma carta segr-egaç.ão I no "Hoje estou aqui nova-

tiros e de um reservatório nal do Comércio o sr.,Brasi- seu competidol'." exército. mente para dizer-vos que

dé oleo combustivel, paran- lio Machado Neto, elemento O atual presidente acres- podeis confiar da mesma
-- E' verdade que não.

oC.Q a trinta metros de dia- de expressão -polítiea 'no Na chapa vitor-iosa tam. centou que o candidato re- forma nos candidatos àemo- temos carne, mas não-

tancia, levando uma pilha "eio das classes conserva- bém fOI�am -eleit()s os srs. publicano e a sua platafor- cráticos à el�ição deste ano. 'podemos permitir que:

ele garrafas pela frente. doras de São Paulo, onde, Rubens Soares, do comércio ma política recusam os apê- Asseguro-vos com toda o sr. venha fazer pi.·
Os vagões foram saltan- por muitos anos, já exerceu gaúcho. Clovis Anais Maia, los de ação efetiva em pról sincel'idade que eles Gorres- que-nique aqui!

co dos trilhos. pal'a um Ia- a presidencia"da Associação jCamilo Stelfeld, João Sou- da igualdade de direitos. ponderão'da mesma fo,rma à - E eu não permito que'

410 e outro da linha, tendo Comercial e da. Assembléia' za -Vasconcelos, Rivadavia O discurso do sr. Harry

I
fé que lhes depositardes. você fale assim porque"'

.sõment.e se engavetado dois Legisl-ativa. - VOS' 21'" repre- Caetano' Silva e Antônio foi pronunciado na cidatle AdIai Stevenson demons- sou o dono do restau-'

deles..
'

. 'letàntes das di�el'Sa8 eor-.,Julio Morais. de Nova York� último pon� trou por tudo que tem feito rante!
.....
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Ediçlo de hoje -- 8 papo

fica �;!�����e e: ���se.'�Vi.'v����C���' ::���:�+,
.�'

N�Jàs" 'S�btff ':'a�<Cotlêa �, mais��U:d!e::s:�::�::: �:��i;�s7ér:�i:�a��:r��(;
, Alguasede �� �,,'��::;,�{'-�v:��kJDlP.:9E!�O (:�m :�.' J. rt '.' C' ,

..- " --1'1:i;. "A_"'.' "', ' '0. lapso ,da_ atividade creadora, dado que êsse colapso não'

grande.'fôrça ..de�pM!stf.:,��o,�"á04iêm;ia-�os.leit()reS ,l" }':'':' ';-;"" " e,: ."\�rÇl&C1Q- .
,-

,. --é"gr·atuitó.
de senso comum, desertaram daS atividadeS que o m'agis- _

•. ':.
" ,-". .," ,

>
Na base da carência, compol1do-a como fenômeno es-

léria ,crítico lhes exigia., .
FRANKLIN DE OLIVEIRA piritual, estão múltiplas fôrças de ordem social. .econõ;..

De início; deu-Se com causa deste abandono (lo cantü m'ica, 'politica, etc., e a elucidação dêsse intrincado com-

po critico a carência de obras sôbre as quais o critico agônica já constitue de si mesmo problema estético ca- I plexo vale autonomamente como campo de ação critica.

pudesse operar rom seu instrumentalismo hermenêutico paz de desafiar as mais agudas e finas sensibilidades e,! É. em si mesmo. problema, e, como tal, reclama a aten.-

...e judicativo. pereepç5es criticas. l ção d9 intérprete literário.

.

'Era e é esta.' sem ãúvióa. uma eScusa' incónsistentE'- O intérprete titet"árió nú,..'l viVe só da plefôr6 pubBci- .
Mas - !,erf�l!J\tar-sc-á - ·viwmos mesmo um p�l'Ín-

-, E i�!-l1J f!t:>rque!} rrf,pl'Í(} pan.orama de uma literatura·1 tária. do preamar editorial. d:1 de (�Fl'il'1,':;R? r l)th.1ldl na 5a ragipa

/
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Btltlf!(t. Dili v li. ii hora. - br.•�.,l.

D•• ta l. 18 hora. - Ora.•nut.
auidlneIa Aftni4. -Trom-PQwtld, 8.

DR. ,A.' SANTAELA
'ormado pala F.culdado Nado".l 4••�4ieID. d. Ulll.."t-

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA ... !�;,

'-� o ESTADO
ADMlNlSTRAÇA.6

....Illo • Oficinal, à rua Conlelhel'r. ar.rr.....�.
T.I. 1.22 - ClI:. Poltal, 11••

Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. O. AQUINO.

Jlepreulltant.e. :

.eprenntafõea A. S. Lar•• Úda.
aua Senador Dante., (O - 'o and....

T·el.: 2%-5924 - Rio d. Janeiro.

Reprejor Ltda.
Illla Felipe de úiiveira, D. 21 - 11° .0."'1'1"

TIl. I 11-9871 - São Paulo.
ASSINATUltAS

N. Capit.l
••• • Cr$ 17 ••••
'....tn . . . . . . . . . . CrI ",e...

NQ h,UrkJ.r
Aao :,.:,........ Cr$ U8.';\'
a••eatn ..•........... Cr' U•.••

'

.; ;Andllcioa medi.tité. contrito.
O. ol'ilEJaail, roeaml> 080 publicado., ak ••riIIiw

t...olvidol.
A direçao não Je �eepor.eabiIi7;8 p.I�. �1II•.t""»a'

.mitldó. no. utiro, "li uados.

:·Cu'I'n d. Npecialização pela S N. T. li1J:-interno -e- lh·...i.t."t....
Plieop.t...0 Dt.t?lto

CiTurgill d<l Prol. Ugo Pinbairo Guimarâe. (Bío) .

Oousurtôrfo: Rua Felipe Schmidt n. 18.

ADVOG,ADOS

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E ESPECIAL1STA

AN ONl
MOUSTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CLlNICA GERAL

p�� ,

.._.r""''':','f''i-......�y]�_,��SI Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulatõ-
• ..- rio de Higiene Mental em Florianópolis. Psiquiátra do Hospital

L'irurri.-Clhl1ea Ger.l-Parto. Culôuia Banta'Ana, . \�"'IIlQ completo e elpeciaUzado 4•• DO.INÇAS nl S.NB�w Convulsoterapía _ pelo eletr�choque.e cardiazol, Insulinoterapia
• � .•"".• -'- moderuo. mêtcdo de dl....nÓlltico.•• tl'at..mÍtnto. •
.... '" wu. �o -. de Sake1. Malar ioterapia, Psicoterapia.

I'
..QLPOSCOPlA - HlSTEÍW - SALPINGOGltAFIA - .UABº· Consultõrte Provisoriamente á: Roa General Bittencourt, 85

.

LISlfO' nASAL (esquina de Anita Garihaldi);
.

.

'�.diotel'apía por onda. cllTt..·.l.troco.CQl.ç... ..101 Ultra
, . Hor-ário : Das 16 às 17;?O horas

t!,.õt.i.·.• Infra Vermelho, Re$idçlli�ia: RUI! Bocaiuva, 139.

!4itt�t2, !�- I(��- I ..� i:.
'DR''��:'t�LoiÃTÕi' '�T no--_.:::;�,1t(\., Doem;all do �par�n..o rellDí:':.l

TUBERCULOSE
R.AIHOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS' PUL.OIIiI

Cirurir,ia do Topu
Forl'Juldo pela Faculdade ·N·&cionlil de M6dicina, Tlliolorllta •

-Tisioci'i'urgião .

do lloçitai NerltO Ramo•
.... do Bl'Ilíl).

••dleo por COllefl� d. Auí.ttnc1. �
....., ..1

h-interno dI) 1I0lpltal P.iqui'trieo • aanle'mio ,J..dletirl.. d. I
c..;>ital F.d.raL I

lia-interno da Santa ea•• d••tlerlc6rdla do &-to •• laDeiro. !

t .

DR. AL�!�� d��ia;!RVALHO
I Consultõ rio t Rua Tl:ajano s/o, Edif. São Jorge .- 1- endar.

Ballllt 14 e 16.

·r.leton.: vOoaultório! 1.2�8. a••idênci.: 1.88&, ) Re8idêll"j�: Rua Brigadeiro Silva Paea. r;!n. _ 8° -&Ildal. (dlill.

DR. JOSÉ BW s. BITrENCOURT
�-

; cara do EIIPanha}._�n?e diàriaJnllntedll1 14 hI. am diante.

" DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica .exdllsi·vamente de manç..

j Illa 8al-danha Marinho. 19. -'- T�e!on. CM., 718.

!
I

Cl1níca lIIlidica - Doençal Nervo••••
(;o...ultório,: Ildittc:io Amélia Neto - Sala t.

aeaidêDc1a: Rua Boeaiuva, 114.

<:OIIiIUUU: D.. 1& li 18 hor...

M'DI.CO
CHllle. Ger.1 _',PEDIATalA

a•• U de Maio, II - Italaf
rO.lUCULTURA - PilDIATRIA - CLINICA G.B.AL

c....lt6rl. e Relldénci. - Rua Bulclo Viana II. 7 (Lar60 la

.. •"0) - rlorian6poUe.
"r'rI.: • 1. 12 1I0r.. - Dilrlamtilt..

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO

Oito,....
Conl.lt6rio: 1010 :Pinto. 18.

D•• ·1' la '1'1 dilriament••

_

••no. .01 Sábado-.
ae•. I. Bocaiuu III. '0111 •• '11"

------------�

DR. ALFREDO CHEREM
C"rllO �ac1�n&1 de doel1�'DleDt.l•

•:r-diretor cÍ� HOIPi�1 ,Colônia Ba�t'À�a.
-Doe:!lca. oe"o... ementai..
Impotln,ci. Suual.
a•• �Il!��' Di t.,
Cón.últa. cd_.' 15.la 19 hora..

- I .

:roo: .; V98.

•••. : Ru. S•.nto. Saraiva. '4 - ••treito.

DR� .. ,MARIO WÉNDHAUSEN
ClinJca médica 'de adulto. e nhullu

C....ullórlo - Roa João. Pinto, 10' - T.I, •• '711'.
. Collaultu: Da. 4 la li horaa.
Iteltclincla: Rua Estev�. Jnnior. 411. TltL 8U.

DR. ARMANDo VALERIO DE ASSIS
M'éDICO

.o.. 8e"leoa eI. Clima Infantil da Aaelatêllcla .Muntcl.a' • 8_
,

pltat de.Carldade
CLINICA JltDICA D!l CRIANÇAS. ADU,L'l'08

. -

- Aler.rla -
•

Co..al�lo: Boa Nanea Machado, '1 - Conlulta. tal II l. 11
• da. 15 A. :1'1 Ilor...

"'cléDelU, Atia _arechal Guilherme. I -:- rOnl1 '181.

DiàriaOlenJ,e, dila I.'> lia 1& �ora•.

Res.: Rua São ,Torge n, 30.

DR. JOSÉ ROSÀRIO ARAUJO

------------------_ ---.....;�-....___-

DR..MARIO.LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo Tl'jbll'o'''''
nal Federal e Tribunal Federal de Recursos.

ESCRIT,óRIOS
Florianópolis - Edifídio São Jorge,

12 -- 10 andar - sala 1

Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato,
Antônio Carlos 207 - sala 1003.

-

tUá Vitor Melrelln. 60. - Fone 1.«68. - FlorlanÓ)Je.lte..

rua Trajann�,

DR. GALljETTICLARNO 'a.
- ADVOGADO-

Advocacia e Contabilidade:.
DR. ESTEVAM FREGAPANI

- Advogado _
.

ACACIO GARlBALDI S_ THIAGO
- Contabilista -

Edificio "IPASE" - 50 andar.

- A8VOGAOO-

DR. THEODOCIO MIGUEL ATBERINO;
...;. ADVOGADO-

Iloa TrajaDO •• 11, t· anelar••al. D. I - II:dltid. U. �.�
(l!Jacr. Dr. WaldIr Budl).

TelefoDe - 1 ......

Navio-motor "Carl . Hoepcte"
RAPIDEZ -.CONFORTO - S�GunANÇA

Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JAN�mO

Escalas intermediárias.' em ltaja.í e Santos, sendo neste· último apenas

para Q movimento de passageiros.
PRóXIMAS SAmAS:

VOLTA
de SÂN1'O&

24!outubro
5/Novernbro

17/Novernbro
30INovernbro
12JDezembro

14foutubro
26/0utubro
7/Novembro
19/Novembro
2/Dezembro
14/Dezembro

19/0utubro 20;Outubro
31/0uutbro lO/Novembro
12/Novembro - 13/Novembro
24/Novembro 25/Novembro
7jDc.zembro . S/Dezembro
19/Dezembro 20/Dezembro ,\

,._-. "

o horário de Florianópolis será às 24' horas d'as datas indicada·s.

Para mais informações dirijam-se à

EMPRJl:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

nua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212.

Cllnica l\fédJea - Doenças de criança.

Aust'nte atê princípi.() de Oatu.

bro. fazendo curso de aperfei-

(Tratam-ento de lIronqultes eTII adulto. e criançu) .

Consultório: Vitor Meireles, 18 _- l° andar.

I
Horário: Da. 10.30 às 11,30 e das 2,30 à. 1.30 hora•.

OLlIOS - OUVIDOS - NAJUZ • GARGANTA Residência: At'enida Rio Branco. 162 - FQ'le 1.640.

D�. GU�!!:�!��. �!IIIir.0NSECA í
-

I DR. NEWTON 'D�AVILA
•oduna Aparelharem.

It.lmp.da de Fenda - Refrator - V.rtC)lD.tlo .te. Raio X. (r.··
ao.rafiaa da Cabeça) - Retirada d. Corpo!! btranho. do Palmlo ,

• ....fa,ro.
aeceita para nlo de Oenla••

Ceullltóiolo - Vll�od. de Ouro Pr�to n. • - (�lto. ," C•••

-.Ie Borisontlit). "

,

.....bd. - F.lipI Schmidt, 101: - Tel. U8e. .

çoamento de drúrgica, no Rio

de J;.melro.
�.,.JA..r.."._���·��....kt"'""""""""�"",,,,�A
..,...-.--,

SOLICITADÓRES
-

1rarmadas
-

de PlantãOJ!
1MES DE OUTUBRO

':�- Ô Domingo Farm�ci� Daz"",
"Fé -- Rua Felipe 'Schmidi;'
: 11 sábado Farmácia Mó-
lderna - Rua João'Pinto
.

12 domingo FarmáCia Mu",,
derna � Rua João'Pinto

18 'domingo Farmácia·Mo.
derna - Rua João Pinto

19 domingo Farmâéia,..
S'án.to Antônio -- Rua Joã;ã>.
Pinto

,

25� sábado Farm.�cia Ca-.
tarinense - Rua 'rrajanG

26 domingo FarmáCia. Ca...
ta:rillense - Ru.a Trajan,.o
30 quinta�feira: Farmácia.·

N'otufn8 - Ruà Trajano:"

I
O serviço noturno será

. efetuado pelas F:armãeias
Sto. Antônio, Moderna e No
urna situadas às ruas .To.

I -'.o Pinto e Trajano n.; l..'!'.

RC .BE�TO· W. S H \AErr:
HE ITOR STEI NER

Advogada Comercial. Civil e Trabalhista

ESCRITÓ-RIO:
Praça iI) de' Novembro !l� 23 10· andar. sala "

I D A
de ITAJAl do RIOde }t'POLIS

S,abãó

\7irgem' Especialidade
da Cio. WETZEL 'INBDSTRIAL-Joioville. (marca regi&ttatIB)1

Torna a roupa branquissima
--------------------------------------------------------- ---------------------------,---------------------

.'.

I

II

.

�....

'sr..'ô�? rUt�t,., .

I"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flcr ianépolfs.; Quinta-feira, 16 de Outubro de 1952
---------------------�-- ,---'--.',

n miTAOU

tCarla 88 De,.
i

lillar Dias'
14 de outubro de 1952. I? Ilustre Deputado Estadual,Vúnhu. com o presente,

I"xpor a V. Excia, o segu ín-

": .�I

1)'" ti "e o prazer, hoje, de
..

:e�', na Imprensa local. ha

',;N' V. Exc ia., com os Exmos,

,'3n'- Deputados D1'8. Ylmar I'.0" Almeida Cor-rêa e E!pídio

1;:<lrbo;:1, apl'e.sent�do, à .A�- I
".,,·mblela Leg islntiva dêste- I

!'!�tr.dü, com :1 data' de 13

j',retÉ:rito, Projeto d.e Lei
• �Iue "Autorixa o Poder Exe

,;:uU..,-o a abril' um crédito €8-

T'é ia1 de CJ'� 2.000.000,00" I
"(..Ira permitir à COAP de

S;--.nta Cuta rina "intervir no

..t:l,mércio de carne verde e

"w distribuição à POPUI<l-1
·,.;lio 'desta Capital". !

A respeito dessa

prOP03i-1".10 cumpre, em nome da
l)R'ü"idência desta Comissão,

I' s,presel1 tal' a V. Exc ia., e

ror intermédio aos nobres

De.putados Drs-:- Ylmar ele

�t,;lmcida Corrêa e. Elpídio
, .. thrbosa as minhas congra
'�\i1açõef', pois a sua atitude
veiu em pról do abasteci
mento eh coletividade de

'FlorianópDlis, ora intran-

,�uila em face da suspensão
1';>. venda -dnquele precioso

I:;'llímcnto.
2) no tocante a afirma- I

":çi'io de estar eu "com os al
-'i.:istas" cabe-me esclarecer a

-"V. EXi.!Ía .. e aos Exmos. Sr>

.Deputados Ddrs. Ylmar de
Almeida ,Corrêa e ElpídIo I
3arbosa existir equivoco,

IJiDrque desde a data em que
;assumi as funcões de Pres i-
"dente da COAP nesfê- Esta-l
<i!o venho, de comum acô rdo [
.t-Qm o Plenário dês te órgão,
'z,rocurando, com todo af'in ..

· .....0, solução para problemas
��a alçada desta COAP e in
;,teressantes ao povo de San-
-ta Catarina, do que são tes
temunhos tanto os Srs.
-:/idembros do citado Plenário

,

-eomo os jornais desta Capi
tal, sendo oportuno, outros
iSim, S� frisar estar esta
..cOAP em constante con

-'lacto com a Assembléia Le
,:gislativa quer por meio de
correspondêncía (j..Uel' aco

}hendo, em o gabinete de sua

.Presidênc!a;' diversos dos
'�rs .. Deputados Estadua i!
-de todos os Partidos.'

Renovando a V. Excia. e

:tios Exmos. Srs. Deputados
Drs.. Ylmar de Almeida Cor
'.:rea e Elpídío Barbosa os

meus protestos de elevada
,estima e distinta considera
A,;ão, firmo-me

Atenciosamente
. Allollônio Theóphilo Bouret

Ao Exmo. Sni·. Deputado
:Est.adual Dr. Wilmar Orlan
'do Dias - Assembléia Le
.,gislativa do Estado de San
"ia Catarina - N/Capital.

Ittm vocêblllo litzInverno 011vemo. ..
-MSNÔ$,OSAllllfENTOS,

sÃo 8fTC.NI\RDO oa.c,\l.{po E.�. Pr\UL.O

..

TEMPERATURA
ESTávEL
o uno IÍlmlÍrJ

As mudanças de temperatura em 24 horas, atingem, muitas vêzes,
máximas e mínimas, com incríveis diferenças. É claro que as

pessoas sentem ... quanto mais os alimentos! A comida, o leite,
a...:\ frutas e os legumes guardados em armários ou ao tempo, es ..

tragam-se rapidamente, mesnto 110 Í'llverno. Evite isto e o perigo
das intoxicações, também. Conserve os alimentos em temperatura
estável, o ano inteiro, num moderno refrigerador White Star,
especialmente construido [HO'U o Brasil.

REfRíGERADOR DE QUALIDADE,
IDEAL. PARA O NOSSO PAis.

..,Por que "DITE S'4'���J�rec.e� ,��i�, !��Il��de
1. Gabinete Inteiriço. I. Evapórodor da aço inOlddável.
2. Vedcçõo contra a umidade. 9. Porto do svcporodor de c'vmínlo .

3. Isolação com lõ mineral. 10. Fôrmas paro CIJb05 de gêJo, com
... Acabamento interno esmaltado exfro+or.

o fogo. 11. Molduro j,olanta de motsrlol
$o Lâmpc.da embutido. pklstico,
6. Compressor "Rollator", eccnô- 12. Elemento rGf,i�prcnta: UEO'" 12.

mico e stlencioso.
'

13. fabricado PiiIQ Btosmofo" --
., Prateleiras de aço zincado. ptlôfeito ç.rgonLtoç60 da servlço

5 ANOS DE GARANTIA

C({;.'f)i.st'1.lgtt�&V·[(Ú (36�
18rasmolor

;.. VENDA NOS C,oNCt�SIONARIOS WH I T E
CAPITAL E N"'S PRINCIPAIS PRAÇAS DÓ PAiS

.... 111 Case d. Amigos

Terreno 00 Centro da Cidade I ��n;�: ::s:::o: loa�n�:�ê��:
I· coletivo, como sejam : A

I V E N DE·SE, CARNE' VERDE, o CINE�
Vende-s€ 120 metros quadrados, frente à Avenida MA, o TRANSPORTE RO·

•
Deparei nas colunas dós dantes, que fiquei devêras Rio Branco (trecho novo) com a rua Visconde de Ouro DOVIARIO, o PESCADO

jornais "A Gazeta" e "O Es- entusiasjee.do ante os con-1preto, ou três lotes de 14xlO. etc., procurando'sC' faça ver

tado", desta Capital, com ceitos em!1;idos pelo Conse-I Não interessa transação com Instituto, Caixa. Eco- que ao lado do elemento hu..
um artigo subscrito pela lho de Representantes da

IltÔmiCa
ou Montepio, do Estado. -

mano bom há o elemento hu
Comissão da União Catarí- UCE e consubstancíados no Informações à rua Visconde de'Ouro Preto 121 ou mano máu, ao lado do' va-
nense de Estudantes (UCE), seguint.f-: "para junto à pelo telefone 2.584.

'

lente há o pusilânime, ao la-
subordinado ao titulo, assás COAP batalhar 'co'!1tra o

'

..i!I �.<!!)IIM ,•••iN\...................
,

sugestlvo, de "MANIFESTO propalaóe aumento do pre- ânimo rorte e nob��il inien� NE VERDE" em F'lortanô- do do que luta em pró} do
AO POVO". ço da C,''''J verde nesta Cu- ;;<5-8;; almeja participar 'd:l polis e aà.jàcênci�s; pessôas ! povo há o inimigo' do povo.
Naturalmente levando-se pit � e ,,'II sua vizinhança". procura de soluçõeade pro- c�!jo íntú ito, pura e simples- Esta COAP, que, de forma

na devida conta a autorida-, 'I'al atitude deve. por todos blernas intrincados, porque mente, é criar confusão, lan- alguma, age de 'àfogidilho.
de dos ilustres acadêmicos os .catarmenses, ser tomada com a miséria a rongar Of! ;ar a pG;:turbà<;ào na alm", tend'O' "às, suas portas aber·
dêste Estado e o espírito l.co:ll grande admiração, pois 1are:;, a, tristeza é a dór a ;103 governantes' e dos go� tas a q�em "dela qulzer ob-
nunca desmentido em prol i bem poucos são os que t2tn , ..fligir.em o nosso povo, os vernados. é '_"J "rmações,
.aci �a:'5as <!-o i?tcrédse d::t i demonstrado, pela� ('oluna:'! bons elementos resolvem ll'íeus caríssimos patrí- lü�:"'-'; ,Ól�Gt':,· !, o �spí-
olebv!dade naclOnal sem- da Imprensa, deseJ ..'U'em co- daI' o seu apôio aos que, go- cios, .iovens catal"inenses, I,'ito (',,�Ibati'.'ü ') estudante

l'e presente nos integrantes operar com a COAP 110 es- vérno ou população, levam esta COAP, por seu Presi- "bal"ri"'a-verd<,'" por meio
\a Diretoria e do Quadro so- tudo a pmcura de soiução avante o est.udo, o esclare- dente, tem acolhido, em seB- \' T'(17 e de -(""S, lhe a·

:ial da UCE, li e reli, cuida- de fatos que afetam a co- cimento da coletividade, sões ou fora delas, delega-I )r;'-': ,- ':1 (') !Or.' ''''lito obri.

1osamente, o aludido artigo. munidade dêste Estado. surgem, como é comum em vem ocorrendo acêrca de' di- gado
Confesso, se!lbores estu- Quando alguem, porém. com, situações como � da "CAR- ções�::l "["CE; (' da l!GES a· A,�''):�ê�2:- T. B()u'l"ct

Aos Estudantes
AW&" lari'Denses

Ca-
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Figueirense x Paula Ramos, o ((C'ás�ico da

domingo o Camp, de Proftsslonaís,
.............................................................�.,�,.,"�.� .....

"O Estado Espcrtivo:
""._ -_ -_..._..�._ _.••_ _.�_.�-.-.-.-..,_-..-,....,. - -••..........,.� ·s I'W' I&"h ."....-..- -.yJl.· -.- -.,.. ·_v.· · w -.o. •

•....,._�

Com
Florianópolis� Quárta-feira, lã de Outubro de 1952 -

...;

embateo

Disciplina)"
• •

prosseguira

Em Blumenau, Antonio Mendes, do «(outo de Magalhã.es»
venceu brilhantemenle· 8· pro,va de. fuzil, do. VI CalpeonatoIstadua.l.
.,...-.._ .:-........, ".•.,. - - "....-. .;r.."". -••_ �� _-.- -. ...,.��".,..,...., •

-. -I.._..• ��·_.".� .,.... ..,.___

CAIVIPEONATO AMADORISTA DA
CIDADE

FEDER.l\ÇAO AQUÁTICA DE SANTA
.

CATARINA
CAIÇARA 3 X JOC 1

No magnifico estádio do

I
ninho e Orlando; Serginhe,

BALANCETE DO MES,DE SETEMBRO DE 1952 Ipiranga, em Saco dos Li- Gilinho, Osmar, Acácio eCom os resultados das

pe-110
lugar - Colegial, 4

RECEI'liA 'mões, cedido "por gentileza Aldo (Hazan),
'

Ieja a disputadas sábado e 20 lugar -- Treze de Maio
de sua digna diretoria, te- JOC _ Sidnei, Alvaro e

domingo últimos, a ordem 6 Saldo do mês anterior ..•............. Cr$ 4.303,10 .

••

1\.1" 1 d C " 200 ve lugar sábado á tarde. a Nilton ; \Vahnor, Hélio I e'de classificação do Carnpeo- go lugar - Hercflio Luz. _ensa ida es ..
"

. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1''11' ,00 '
,

.

... b Ã� P M' C � 90000 disnuta da taça "Mário Anteaor : WaldIr, .Milton.nato da Segunda Divisão 7 Su venção Uü refeitura Ulllcipal. . . . r.;ji �. ,00 -

Schmídt", entre as equipes Zézinho, Hélio n e Jursn-(Amadores) não sofreu al- 40 lugar - Postal Tele- -----

teração.
..

gráfico, 8 . . • . .. . .. � " Cr.$ 24,503,10 do Caiçara e da Juventude dir,
,

DESPESA Operária Católica.Os quatro primeiros .

co- 50 lugar - Iria 14 '

,

M t
.

I d di te C iii' 7�4,20 Após o encontro das es-1· '

locados levaram a melhor 60 Iugar - Bangú e Fla-· a ena e expe Ien • . . . • . . . . . . . . . •. >r'r �

fsôbre os últimos, derrotan-: . mengo, 16 Portes e telegramas., •.......•....•... Cr$ 48,40 quadras secundárias, em
. CONCUIDsO PARA "KAI-

do com dificuldades o Fla- 70 lugar _ América, 11 Taça e medalhas (Relojoaria Muller .... C�* 17000 ' que tr iunfou a JOC por 3 i NHA DO ESPORTE NAU--
-

E .. mp'lha C <I' 11'.00 'l.li: 1, foi iniciado o j.Ogo. t.n-! T1(�O""lnengo pelo esepre mínimo, A próxima rodada, a ante- St:a h' S ••••••• " •••••• , . • • • • • • • r,l!'
_

'

enquanto o vice-líder, ° 'I're- penultíma, marca os jogos BALANÇO .•• , .........•....• Cr$ 20.539,50
'

tre 0% conjuntos prmerpars,

ze de Maio, goleava o Ieis seguintes:
'

---__ os quais forneceram á gran- Resultá-do da aa, apura-
,

ler' •• _ ••••••• _ • •• • • • • • • . • • . • . • . .• Cr$ 24 r,:O .... lo de assistência um espetácu- çã, realizada em lQ..1Q.. H)52�
por 7 a 2 e o Hercílio Luz Bangú x Colegial e ...erci- .Q v,

lo de técnica e combativída- 10 lugar Ma.da de
colhia bonito triunfo sôbre tio Lus x América, no sába- F'loríanópolís, 31 de setembro de 1952

de, lozrando a vitôria o pe- Lourdes Campos, canditi:1ta,
B

' ... 1 d á t d Ar)'" M. Sllveira � Tesoureiro _h " V
. 1

o

Oa���t:t��e�l'Úico. não °:r"rez:rd:;: 'Maio. x .

Postal
.

VISTO: E,urico Hôsterno - Presidente. l!}tãQ,-.: d>O<,Çai,,'fhr,a-;,pelo f �I?�o-.t: :�10,:"C;" K:- Fco... �!!i;iL�<,Jti,. ."

'-

re re 3 x 1, golos de Acácio com 1.6. v VO;;Q�;.
comparecendo o 'América Telegráfico e Iris x Flamen-

.

___________ (2) c Hazan, para o vence- 20 lugar - Véra GrljG.ganhou por W�{). Eis a elas- go, no domingo, pela ma-
do!'. A Zésínho coube a. hon- candidata do C. N. Rlachue-

sif'icação por pontos perdi- nhã, DECIDIU O T J' D AMORIM IVRE
'

I
.... Co,

1 561 t'''i - :
.; .' • .,. .: "L. " :r.a..d� assinalar ..0 úníco.pon-,

'

o, ..COJIl,,'•..• , • • .' ,
,:10 os.

dos: No 10 turno os resultados
to do quadro ven�ido. 30 lugar _ Alvína M�d-

foram estes : PARA INGRESSAR NO AVAI
Os quadros atuaram as- lmann, candidata do '8. R.

Iris 2 x FlamengoI Esteve r-eunido sexta-feí-j apreciou o recurso do di-
sim eonatituidos : Aldo Luz, com 1.243 votos

Treze 2 x Postal 1, ra última o Tribunal de
'

anteíro Amorim que; dese- .

.c • • ,.

H.· 'DUZ 2 x América 1 -Jus.tí�it .Desportíva da 'F.C. , jarido -tr:.msTel."ir"'Se. para rr ; �tl��i\��.d�') ;'$,�:�o����O;i: ��S.!À�:-�z,�:�:a }"CP.i'"Z?--.

Colegial 10 x Bangú 1 . ,F. que, entre outros casos, Aváí, vinha encontrando'
obstáculos, pois o Figuei-

_ CONVITE
\

DO :FLAMENGO ESPORTE
CLUBE DE CAPOEIRAS ..

, .

Recebemos:
Capoeiras, 13 dá" 'Qutubro

de 1952. .' .

lImo. Sr. Redator Esporti
vo de "O ESTADO".
Tenho a honra de, convi

dar V. S. e dem�is colegas
de redação, para assistir as
festividades que êStit 'Agre
mia.ção levará a ,efeito no

próximo domingo: dia 19, àS
18 horas; em sua nova séde

I>ocfal, 'em . ,.fase final 'de

c.onstr�çãO, ,constan'do de
allimada domingíteira, inau
guração do assoalho, bal'ra
quinhas, thilrl'asc-àda e ou

tros divertimentos.
Como se trata da primei

ra festa que realiza o FLA
MENGO ESPORTE CLUBE
em sua séde, sentir-se-'iam
seus diretores sobremaneira
honr·ados com a presença da

representação dêsse eoncei
tuado órgão de imprensa.
Outrossim, solicito a V.S.

a publicação do seguinte
convite:
"O FLAlV,[l��NGO ESPOR

TE CLUBE convida a todos
os 'seus sócios para tomar

parte na festinha que leva
rá a efeito em sua nova sé
de social, em construção,
constando de animada do
mingueira, churras c a d a,

.ba�·��!lqtdnhas e outras atro
. ções, n'o próximo dia .19". ,

A DIRETORIA
Certo de que abrilhantará

com sna presença nossa

primeira inauguração, com

antecipados .agradecimentos
l'eiteil'o a V. S. meus pro
testos de admiração e apre

ço.
João Navegante Pires

Pl·esÍdel1te.

rense alegava que o mesmo

se encontrava preso ao clu

be, chegando a estipular o

preço do seu atestado libe- lO

11'Escreve--nos {) sr. Luiz desinteressa11te pre 10 se
ratório em oito mil cruz.ei-

Bes-sa, nosso presado leitor resumiria nestas p�)Ucas pa-ché, Francisca Gonzaga Vi- ros, conforme já demos no- ., .

de Criciuma': lavras: No FIgueIrense JO-
eira, Sergio Pereira, Benja- tícia detalhada. O órgão

"Criciuma, 4 de outubro gou o goleiro (Alcides). "
min Amante, Delmiro Cha- disciplinar da entidade, por

de 1952. Dos dez jogadores restan-
·nes Orlando G da Silva unânimidad'" J'ulgou prQce- .�, .. , '""

Brno. Sr. Diretor de "O tes, não sei se algum Ja.Silvio Dias, Ezio Ruthos- dente o recurso do jogador, .

Estado Esportivo" encontrou a bola. O Atléti-
kl', Pedro Alcantara da Sil- :onsiderando-o livre àe

. Florianópolis co, por sua vez, jogou muito-
va e Antônio Leal. ·ltlalquer vinculo para igres-Nesta Presado-senhor mal diante de um adv.ersá-

. ., . Sem mal's para () momen sal' em outro clube esporti-Consoante notlcIano cte�� -

Acabo de lêr na 1Secçâ1>. ,rio fraco, pois l!ie jggasse, t>
,se jornal numa das edições' ,reitero a V.-S. os,m.eus pro ... :">,0. '

'esportiva desse diário algo que sabe o "Furacão' ter��,
passa,d'as, quando COIOCOll testo.s de e_stima e distinta

.

Desta maneira, Amorim
h 't t' .

d b'que me c amou mUI a a en- VIra o nsa.
, consldel'aPRo deverá ingressar no grêmi<l�Ua página esportiva a {hs-'

'�.
'" : ç;ão: "O Furacão Negro" Quero deixar claro,

'.
en-

posiç'ão deste Clube em pról. ,�ntomo DIas _ 10 Se{!re- avaíano, devendo estrear
(Figueirense); ,Diante de,' tretanto,.. que a final.idad__e.

I �'<1'lO contra o seu ex-clube.d_a,.caÍnpanha pela remode a- �.' '- tão irônico Título não pude' destas'mmh,as .palllyn�s. na�
ção do seu estádio, ev.io � I CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL deixai: de escrever-lhe as é criticar {} derrotado, e

V. S. parte das contnbui- palavras abaixo, por cuja sim, ,dizer-lhe, como às de....

ções que es�e Clube já re�e- Resultados de sábado e 100 Comercial e Radium p,)lblícidade ficarei grato. �ais :agremiaçóes, de Flo-
beu para aquele fim, para -domingo, do.s- jogos do cer- 12 " A 21 de setembro p. pas- rianópolis, que nós aqui,
'l sua publicação: tame bandeirante:

.

11'0 xv de Jaú 13 �ado, esteve nesta cidade o jogamos um futebol que sÓ'
Flamengo Esporte Clube, 120 Juventus 16. "Furacão Negro", a convi- tem sido superado técnica-

Soberana F. C., Imprensa COl·intians 2 x Radium O, Próxima Rodada te' do Atlétic� Operário F. mente por clubes p�rtoale�.
Oficial F. C., Assoc. Desp. Nacional 2 x' Comercial 1, Quarta-feira � dia lá - C;, desta praça, para com gl'enses que por aqui apare-
Flávio Ferrari, .América t'. Santos 3 x Juventus 2, Ja- Vila Belmiro - Santos x ele-realizar um encontro pe- eem period.icamente. Sauda-
C., Esporte Clube Caiçara, baquara 3 x Portuguesa Nacional. bolístico. ções. (Ai"s. Luiz Bessa".
Eurico Lisbôa, Mario Rau- Sántista 1, Ipiranga 2 x Pacaembú - Corintians Granç!e era a ,expectativa Resposta ao missivista:
lino, Juvenal Souza, Alberto. Guaraní 1, XV de Jaú 1 x x Portuguesa santista. dos criciumenses pela apre-I E' isto mesmo. O futebol
Beck, Luciano Botelho, Jaci XV de 'Piracicaba 1, Portu- Sábado - dia 18 _ Pa- sent;çãQ de um clube de fu- ,da metropole barriga-verde
Severo da Cunha, Deolindo guesa·de Desportos 2 x Pon- caembú - São Paulo x Ja- te!;ol de nossa CapitaL I vive dias angustiantes no"

Cunha, Antônio Kinsescki, te Pr-eta 1 e São Paulo 2 x baquara. Santos - Portu- Maior, porém, foi a de-: regime profissionalista" O
Osni Gainet, Lino Severo da Paimeiras 1. guesa santista x Ponte Pre- c.epção que causou o "Fura- tnaioLprejudicado é o públi-
Cunha, Dionisio Siqueira, ta. �ão Negro'�. . i co flol'ianopo1ita.llo que pa.,..
José Oliveira, Ataide Raupp. A classificação por pon- Domingo _ dia 19 _ Vi- A sua apresenta,ção em

I
ga' quantias exol'bita�ltes P!t-

de Sá, Aldo Silva, Mari>ét�",. .Otos per�idos é a seguinte: Ia Belmiro _ Santos x Gua- Criciuma foi fraquíssima, ra assistir verdadeiros "aba
Bitencourt, Valdir Rosa;;;.;, I? Corintians, 1.

.

raní. Mococa,- 1,{adium x talvez mesmo, até irrisÓi:"ia. caxís". Avaí e Figueirense.
Wilmar Silveira, Mario

'

20 POl-tuguesa de 'D-es- XV de Novemhro, de Pira- Deu-nos a idéia de que 08 dois maiores grêmios fu-
Schmidt, Joaquim Costa, podos 2 cicaba, Ipiranga x XV de ',lia dil'eção técnica, por oca- tebolÍstic9s da Capital es-

José Martins, Henrique, CH- � São Paulo 3 Novembro, da Jaú (possivel- 'lião da. Í)artida dessa Ca- tào ,:e desviando da sua ver-

maco Vieira ,rosé Melo da 40 Palmeiras 5' mente sábado no Parque An- DitaI, arreb?nhou às pressas: deira firíaJidade, qual seja.
Silva, Osvaldo Silveira, Ne- 50 Santos 6 tarctica). alguns elementos denomina-! procurar engrandecer e

les Cardózo, Orlando Souza, 60 Guarani 8 Rua ."favari - Juventus, x dos nos meios esportivos de
I
pl�cstig�ar o "soceer" floria.-

Mauro Carvalho, Franoisco '10 Nacional, Ponte Pre- Nacional. Corinthians x Co- "p.el'nas de Pau", pJ;"a CO"1 J1.Q[-lü!lbY.to, :ccm"l'e que
.

Vieira, Zinder Silva, Hamil- ta e XV de Piracicaba 9 mercial (possivelmente do- '.'lcs \,encerem um "clubezi- üanspuzerem a Ponte Her-
ton Espesim, Quincas de 80 Ipil'anga .e Jabaquara

I
mingo ,pela n:a":hã,' no Pa- !lho" do interior e embolsar dUo Luz rumo ao Conti-

Oliveira, Othoniel Miranda, 10 ��C:llbu). ) dinheiro estipulado pre- llente.
HermÍílio Vieira, UrÍas Eli- 90 POl'tuguasa S-:llltista I Pacaembú - Portuguesa

.
:leu da Silva, Mario Grumi- 11 1 de Desportos x Palmeiras.

CAMPÀNHA pRó REMODELACÃO DO
. �

ESTÁDIO DO IPIMN(JA
UMA CARTA

Recebemos o segui!üe ofi
eio:

"Florianópolis, 7 de outi'·
bro de 1952
lImo. SI·..Direwr Esporti

vo d'. O ESTADO

·-i::l�"'!e'l te para a sua vinda .

Um comentário sôbre tão Cünliuuú na 5a ragína.
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Florianópolis, Quarta-feira, 15 de Outubro de 1952
------------------------------------------------------�----_.---

Nofas'- Sôbre a Crítica
e a·Carêocia

Sema na ela Crian�.
A CRIANÇA DE SEU BAIRRO

'o aparecimento de um poema como "Cravo Bem Tem- Você sabe o que é viver sem água, sem luz, sem h,-

iperado", de Oswaldlno Marques, - experiência de poe-

.

. A g iene, sem quaisquer das facilidades de que nossa cívili-

,

.. ;sia e poética de valor excepcional, construida com rigo-: zação tanto se vangloria? Não há necésaidade de irmos

-'rosa eonscíêncía artística que não exclui o pathos da mais muito longe ou de penetrar em nossas matas. Isto acon-

'. ,alta emoção _ não _ constitue formal contestação à tece em nossas próprias cidades, nos arrabaldes, nas fa-

jdéia de carência?" velas. nos subúrbios, em nosso litoral. Nesse ambiente de

Os cadernos de poemas de Thiago de :i\1elo, Paulo novela (mas verdade i 1''0, infelizmente) vivem milhares de

:,1\1endes Campos, Emmanuel de Moraes, Darcy Damasceno crianças de tôdas as côres e feitios, pálidas e desnutri-

'ol' Geie Campos não inutilizam a tese do colapso'? das, que crescem e que um dia se transformam em ho-

A aparição poética de Abgar Renault não vale todo mens e mulheres - cidadãos brasileiros - mas somente

i �m movimento?
. .

Deus saberá como ...

A pesquisa, no campo da linguagem poética). de fôr- • A" eond :ções e. o ambiente desfavorável nem sempre

�"fIla e de estilo, de estrutura e estilistica, as sondagens Ií- O L E V A R A C O Ai transformam- estas crianças no elemento de que o Pais

l'lL'!CaS enh·tômo da palavra, todo êste labor da técnica a necessita, moral e físicamente. Prisões e hospitais estão

,,'Servi�(J' da' ereação mais pura, nâo-aigniffca-e constitue, MA'S CONFORT,O., . re}?1�tos de desajustados e incapazes, que não consegui-
!Uma esplêndida problemática crítica? ram vencer a luta pelá: existência e foram retirados do'

No campo da ficção, os desmentidos à idéia caren-
convívio de seus semelhantes a fim de evitar que exem-

,
.

"DORMETTES'-' 1"�ínJ sâe múltiplos: aí estão "Com o Vaqueiro Mariano", I P os e catástrofe cu mesma natureza venham a se repe-

orle J. Guimarães Rosa, as "Memórias de Lázaro", de Ado-
. tü"'

zrias Filho, .•A Ladei r-a da Memória" e "O Albatroz", de POLTRONAS- LEITO, AMPLAS E' nos ambientes desfavoráveis e insalubres que as

�losé Geraldo Vieira, "Os Contínhos Brasileiros", de Car- E CONFORTAVEIS SEM O
epidemias causam os maiores estragos, embora a doença

los Castelo Branco, "A Vida Real", de Fernando Sabino, lião respelte fronteiras de classe ou posição.
"'Fogo Verd-e", de Permínio Asfora, "Tempo de Amar", de MENOR CUSTO EXTRA.

Entre outros, existe um grupo de batalhadores so-

liVládomiro Autran -Dourado, "Sol Posto", de João. Clima- cíais que, tendo em mente a redenção da criança brasi-

•.c.G Bezerra. "Histórias da Cidade Morta", de José Condé, CONSULTE SUA AGENCIA leira, não medem sacrifícios, lutando contra o mal qusn-
. "'Mural", de Saldanha Coelho, e "A Viúva Branca", de DE TURISMO

do ainda reduzido em suas' proporções. "Prevenir, antes

..A8Cendino Leite. formando uma teoria capaz de centrar
mesmo que seja necessário curar" é o que vem guiando

� interêssecrítico.' as realizações de Departamento Nacional da Criança.
As reedições de "Sagarana"; de Guimarães Rosa, tão �

Nestes 7 dias da Semana da Criança o D, N. C. procura

�!ogiado e tão pouco estudado; de "Cascalho", de Her- ....CAJIILJINAfilA"" trazer viva na mente de todos nós, sua Campanha Anual.

berte Sales; dos "Contos Gauchescos e Lendas do Sul".
O tema escolhido para 1952 é o do combate às epidemias,

../<ie J. Shnões Lopes Netto; e o aparecimneto de "Dona
ou seja: A Campanha da Vacina Preventiva. Afim de que

'Guidinha do Poço", de Manoel Paiva de Oliveira, saltam.
tõda criança brasileira - não' importa o bairro, não ím-

rt>ela. sua importância, 'e pauta tradicional das reedições porta a condição - possa receber o amparo de médicos,
-e, apesar disto, êsses estravassamento não sensibilízou a

educadores e trabalhadores sociais" é necessário, ímpres-
,edUca milftante, Estranho, porque um livro que, como

cindível, que também você coopere, seja ou não pai e mãe
__ 'Cascalho" mereceu; quando de seu primeIro lançamento,

de família.

,-,;rIS mais francos elogios, volta a aparecer inteiramente Um número espantoso de crianças brasileiras são

l.f.�eeBCrito, 'tetalmente retrabalhado, num exemplo de cons- FIGUEIRENSE :F'UTEBoL anualmente flageladas por terríveis doenças contagíosaa
-cíêneia artística indócil ao aplauso fácil. Portanto, uma,Uma caria CWBE

como a Tuberculose, Difteria, Coqueluche, Varíola, 'I'é-

:n:�ed�6' significativa-; e, apesar disto, dela a crítica não .. '

Somos" de opinião que, t!lllO e muitas outras. Para- trazer Vid� li .estae criançAS
-se ocupou. nos termos em que deveria fazê-lo. como os clubes de maior ex- Ass.embléia Geral Estraoz ou salvá-las das marees 'inde'lé'Veis de'ixáàa� pelas' in'f�h;...;,

.

o aparecimento de "O Labi.ri�lto de Espelhos", de pressão do esporte ilhéu, A- dínária ções existe a Vacina - fácil e simples de aplicar - dis-

....�(}sué Montelo, restaurando o epísõdlo, rebelando-se con- vaí e Figueirense somente Convoeaçâo ponível em qualquer centro médico ou de puericultura.

·:tra;,a� ,p.r�ijpações .esteuturaís. e. arquitetônicas da no. devam oxcuraionar quando De ordem .de&�;P�residêl/� ,�, VacJtJ.8 é o alUpayo, ge. que :d�sI>Õ�liJ êstes milhares de
'-ehstlca contemporânea, preferindo o linear ao múltiplo, completos, embalados físi-. cía e tendo em vista o que crianças. A Vacfnà, 'i3' Você: E' seu' 'cÍê:Ver vacinar seus fi�

'1O plano ao curvo, Integrado na linha mais tradicional e cos e técn icamente afim de "dispõe o artigo 25, alínea 2 lhos e levar todos os amigos, conhecidos e vizinhos a fa

.'t]'adieio�ali.st� da novela - não constitue êste comporta- que realizem 'partidas de en- •
do Estatuto em vigor, eon-

zer o mesmo em casa, com os pequenos. Cumpra fielmen�
..�eJltoAlecDleoA centro de Interêsse críticoJ Esta. preferên-. vergadura ...:e mereçam 0" � vido",os, senoo.xe3� associados te o seu <lever de pai, de mãe ou de brasileiro, certo d'e

'CU� e este r�t�mo a experiências remotas não criam uma aplausos dos interioranos. I' do F'igueirense Futebol Clu- que=proteger a saúde doas crianças é lutar por um Br-asil

atitude pelêmíea? A idéia de enviarem es- be, à comparecer na Séde melhor e mais forte. Mas se as palavras que aqui estão

_

Tais. sAum�rissimas indicações mostram que a alega. quadrões mixtos, com o des- ! Social desta Agremiação, à fo�'em esquecidas, visite aquêle casebre q�e s:m. dúvida.
-çao de earencra 1108 setores da' creação, aos quais está ina. falque dos seus melhores I rua Conselheiro Mafl-a, 6 eXlst� �l�a .sua vI�inhança - e Julgue por SI propno.
1>�làvelmente atrelado 'o 'carró da critica, é inteiramente valores deve ser condenada I (Sobrado), no .dia 18 de ou- (Nohclano gentIlmente ceclido Pela Johnson & Johl1son)
·fmprocedente. Os autores andam ao desamparo,. edit.ando por toàos sejam ou não sim-I tubro corrente, às,20,OQ ho·· .

.-e não r�ebendo da critica o trôco que merecem pela mo� .. patizantes das duas queri-! ras para tratar do seguin- I�ia que Jogam no mercado. < das agremiações. I te:
Então, por que êste silêncio. e�ta inatividade. esta O fratasso do Figueiren- Ordem do Dia I..Usponibilidade?· .

'
.

d E e'el'ça-o dr-. C"n�-lho D·e·se na terra o carvão, quan- • v 'V �

Mastada a hipótese da' falta de Jinos a co�entar.· do sofreu coritumlente re- liberativo do Cll.lb€, na for-
,

11'esta a da carência orgânica da própria crítica. vés . por 4 a 1, assim como o ma do Estatuto artigos 48,
A gigant.esca revisão que se está fazendo nas m�todos Avaí que conheceu não faz 49 e 8€11S parágrafos, tendo

oe �rocedi?,entos críticos talvez esteja na base do fenô- muito em Brusque, frente em vista a renuncia coleti·

�eno assInalado. A instabilidade dos processos, coneei. ao Cados RenaUx a maiJ1' va de seus membras efeti.
t;?S eJe�re.m!18 metodológicos há de explicar essa ausê�- derrota da sua longa hist5- vos. Não havendo· númer�
'ela br�s�lelra da participação crítica. Pecando peja falta da (dez tentos a um), B(,1'- legal à hora márcada, a As·
�fc •e8l?uIto pi,oneirÚ'). a crítica nacional demite-se 'de suas vem de lição. sembléia funciQnar.i quinze Iprop·pas-. furiç'Ões; Na falta daquêle espírit� �stá tôda a (15) rninütos após com qual.
�hav.�> 40 p-roblema. (Agência Naciona]). . quer número.

VIVER!I.MORRER! VFlrD·:u8!�:A9tadcr·O' br�:!:1�:�:s'A:d:::utu.
()

U Vl'OVou Secretário Geral
.

. ·�e d::J ,'.ngu�. O "i'ngHe i • vida (Sifveira)
.

nmDA&

DtJ1IAY"'l
.

Tonifique-se com S1\NGUE, • l'MtI&II lD'IIIifiIta
- ..

���e���8 �g�f�:!'��ise��n�e:
8a'rco a"'. ".velas �:��rs.?': BlixirJíê�N8gHlra D�. J.uarrolO·rlFósforo, CAlcio Vanadàto p 'tu n.-.•••,lt.-tn .�"', ..........uIIIu •• .... .

.

�ª' Arsen1aío de Sódio, etc"
.

,-
-

O
. (iole olímpic.o)

== e:a s pálidos, anêmicos, es-!!o.ta,

1 e:::a d
�. Magnífica construção em

��� =' o.s, depauperados, mães que "ótimo" estado, vende-se
.....

'

,,= crIam, magros e críancas ra-
� Ifff!!!!!!!i Quiticas tonificar.�s.'e-ão· com o ,á vista, Negócio de oca.sião, peza de pele e tintura para cabelo. , LII"5 S Ctrata!' com o 8L Adolfo á TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRAT1CA APERFEI- &III -.. •

c

rua Ner-êu Ramos n, 38 . ÇDADA EM SÃO PAULO. �..
""�1�""�0 . __ f) O?A 1\,f11"". II TTr.TT�'I'A _ Rua Ff'rnan(10 )\'[achado. 28. �.-"......--.,._, -(....._,

S í I iJ i s

origem.
lnofengjvo ao organismo. ar.adável como II,

lYJ.ODf:LOOTIÇA
_

Lentes Zeiss e Ray,.Biln��.·
ARMAÇOES MODERNAS PARA CAVALHEIROS,. SENHORAS.-ARTIGOS FOTOGRAFJCOS

ULTIMl\S NOVIDADES PARA PRESENTES
'RUA FELIPE SCHMIDT - (Edifício Alllélia Neto)

. �,-

I
f
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Plorlanépolt». Ouínta-Ieíra, 1" de Outubro de 1952

"'-
-- .J

MAGROS· E FRACOS
VANADIOL

,

E índicado nos cases de rraque
za. palídez, magreza e fastio, porqu e

em sua fórmula entram substancía.
tais como Vanadato de sódio, Lkl
lula, (j.!Iceroíosta tos, pepsina. nos

.
df' cola. etc., de ação pronta e .eftcaJ
nos casos de fraqueza e neuraste-
nias, Vanadiol é índícado para bo
mens, mulheres, crianças, sendo fÓI
mula conhecida pelos grandes me

dícos e está I1cenciado pela Sauct,
')l1blica.

. tiea-Nacional ao requerido,
:--:ülientou a repercussão que

Q discurso do presidente
Vargas encontrou no seio
da opinião pública, pois Q

Chefe da Nação, com muita
superlor idade teria conVOCH.

do os homens de boa venta

de para uma patriótica reu

I! ião nacional.
O requerimento, a seguir,' uma, sita em Coqueiros

foi aprovado.

·1
(Palhocinha) medindo 50

O caso da.uguardente . metros de frente, por 60

O deputado Luiz de Sou- metros de fundos. 200 me

za serviu-se do microfone tros apenas, distânte de Mi

para dar conhecimento aos

1
ma práia.

seus �obres pa�es: de oficio Inf.ormações com Tte•.

recebldo de Joínvíle e onde 'I'ourinho, Rua Cons. Mafra

se aplaude calorosamentea 160 - Sob.
................................................

Vende-se
ChjC

�···� ,.- e "

Dr. NeW'lon d'Avila
DE Rl<.;"GRESSO DO RIO

REASSUMIU A CUNICA.
pE JANEIRO

-

. Não sofra mais com dores reumáticas, lumbago.

nevratgtas, torceduras, contusões.EmplastroSabiá
'. -dá pronto -alívíc, -aqueee+a parte -dol&rida- e

suaviza os centros nervosos.

EMPLASTRO

SABIJ(
..

Notícias do Estre ito
trando eloquente achar-se ii

altura da investidura, pela,
maneira com que vem enca

rando os problemas da refe

rida repartição, bem pode
ria obrigar ao aludido prn

prietárlo, a construir, pela
menos, uma fóssa de gran

de tamanho, com os neces

sários W. C., para serventia;

daquela dezena de moradias.
isso, enquanto não fôr P?6-
videnciada a Instalação da.

rêde de esgotes no Estreito"
pois, benemérito projeto de:

lei, instituindo um emprés
timo para tal fim, projeta
de autoria do ilustre sr;

Depútado Dr. Ilmar Corrêía,
não tardará ser eonvertid�
em lei.

.--0--

FALTA DE BOM PEIXE
O Estreito, aos poucos,

com o seu crescente desen

volvimento, está deixandes
de ser o paraíso da fartura..

e' da barateza, que sempre
1ô1'a.
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!��Ç������������a�e�!r�a:��Jr,!,�o��!,����::����:�ai��;�o I
nas ,em flua edição d.e hoje, ,:)�rt.jdo comunista para cQm-l tualmente, Barretos; no Es- lo-Cuiabá". Só depois que
estampa un:a ent�evIsta do

bll.lar
e as�entar os �eus PIa-I· tado de São Paulo, é o �en- aqui esteve um oficial do

.(;oronel Jose Persilva, dele- lOS de açao. Acredita o co- tro do movimento comunista serviço secreto do Exército,
gado militar de F�utal, .que ronel Perailva que dlrigen- I nessa região. A��ela cidad� há cêrca de 4 meses, foi que CASAS A VENDA

assegurou ter sido a Ilha ��s do 'PC altamen.t� catego-l· se presta magn.lf�camente a a situação melhorou". ESTREITO CANTO - 4 casas, sendo 2 residenciais e

"Calixto Rosa" durante al- rizados tenham visitado a ação dos staltnistas, por Destaca o coronel Persil- 2 pata comêrcio (ótimo ponto perto da Soberana)

gum tempo o centro das ati- referida ilha naquele perio-

t
uma série de fatores, entre va as dificuldades de poli- RUA TENENTE SILVEIRA - 5 quartos, s/visita, s/

vidades comunistas do Tri- do. os quais o caráter itineran- ciamento na região de Fru- jantur, copa, coainha, etc. ., " ..

ângulo Mineiro. Ali, ao que Falando ainda ao "Diário te de grande parte da po- tal, principalmente por fal- ESTREITO RUA SANTOS SARAIVA - 5 quartos, 5/

I�,!19 ��i 1�llli !��.
f�Ç::;I!:';.'::o:'ndt:,o;; ��c�:;�e�!.:.�:, ;;;::n�: :�: I .

!::,ta::t:.�:�i:� C:::�i:art.6. �l.e. ���.��'. ����.��: ���
•

_, II
.

I' 1\', .... Partido Comunista nesta re- ta com apenas oito.,lorpellS RUA BOCAIUVA - 4 quartos, s/visita, a/jantar,., ..

>�'�J�
�

"
.

..'

�
gião, corno Fronteira, Pla- para policiá-lo.

. :.
. .

copa, c�5inha,,:,djsponça, en�rad� para autQm6v:�l,
nUl'a e Columbía", -

por duas ruas (situada em esquina, grande quiD�'
\0 ��DtG�����ta�! Adianta o coronel Persil- : ",":;".':'''' '-, I �U;a�ON����'�� .;�.��. .: '3' .���;���: �i���;t'�: �i

I, LI \ IA. :\$ CÓ1.J.(;AS· UTERlN�. va que , grande. número de 'j'.:/''':? i;):· jantar, cosinha, depósito, copa, terrenol0x�,0 mts.F.mpf'esa-se mm vantagem para elementos comprometidos '\\;' .::",,'" "')')\. RUA CONSELHEIRO MAFRA -' 4 quartos; s/visIta,
cüulÍ,ater as Flor-es Branc85, eótl. com o partido comunista tra-' ":.::'-,.,..

".

,,,,,,,'" 'o'. '."'., s/jantar, copa, cosinha, situada em esquina, ótimo
C.lUI Uterinas, Menstruoes'" .p:\. o balha entre", diversas tur- .':

..

•

:·:''':;11:parto. e DOl'es nl:a ovAria.. mas da rodovia federal "São .
: '.,"':". 'JI J EST�:r�O R��' ;��. ��;�� 's' .���;���,' �����;�,

t poderoso calmante e RelUla· Paulo-��iabá:', ql�e �orta to- DOR�I:�" �..
.

. :, sala de visita, copa, cosinha, instalação sanitária
dor -por exeelênda. do o 'I'riângulo Mmerro, des- i: Dal'. " . .'

completa, com duas pequenas casas nos fundos

:�;,';� ::����lt::?:: -:; E�:t:��f;.:':;:��:� I�:jt�: -••ç:. ::�=i�;{�����q�;::.�:;:�:':?q::::
PU :X.O SEDATINA encont....... em tos, s/jantar, s/visita, cosinha, etc.: outra com 2

toda parte. quartos, sala,' varanda, cosluha, etc. . .

';;STREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA - 5 quartos, si

visita, s/jantar, casinha, banheiro, etc., terreno

42m. frente por 20 fundos (esquina), aceita-ae

500% à vista e 50% à i.200,oo mensais .

ESTREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, ai

visita, a/jantar, copa, eosínba, etc. terreno 20x40

bá", o que, indiscutivelrnen .. vida. Milharerd� pessoas ��fre"; essa, (chácara) .•.•......•.•..•..........•........•

te, a torna ponto estratégico dores, quando poderiam evitar, de vez, !1.:STREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, s/jantar,
em toda a região do Triân- laí. padecimentos, tomando os Pilulas copa, casinha, varandão, dispensa etc. terreno

guIo Mineiro. De Witl poro os Rins e ,f, Bexiga. 15x40 •• , .

Ainda a respeito das tur- Especialmente. preparadas paro RUA BOCAIUVA - li quartos, s/ para negócio, varan-

mas da rodovia, declarou o co�boter os distúrbios renais, as da, eosíuhe, ótimo ponto, perto da Av. 'I'rom-

coronel Gersilva: "Como dis- Pílulas De Witt aliviam as dores powsky •.••••.••••..•.•..•.......•...........

RUA RUI BARBOSA (defronte o Abrigo de Menores)

8s titolos do no I

VerDo brasileiro
Dd BOlsa de

.

II

L9Ddres �"
LONDRES, 12 (U. P.) -

Oargumento de que certa

medida de inflação provo
cada pela "guerra fria" ,es

tá ativando a economia bra
sileira provocou certa pro
-eura inconsequente de apô
.Iiees brasileiras, esta sema

.na, mas o movimento não
:foi longe. Os títulos dos ser

viços dê utilidade pública
assistiram a uma alta de L
2 nas debêntures da Para
Electric Raiway, para' L 28,
.mas os demais permanece-
ram inalterados. i
As nações da CambuhY'

-Çoffee subiram 1sh, para 'I'S7 sh 6d e as do Rio de Ja-

:=�:��l�,u�a�il���:;��o·l �...--..........�.--.'"

As da City of São Paulo TelegramasImprovements afrouxaram I '.
,.

.

2d, para 13 sh l%d. re"-,doQ _ L.,
OS títulos do govêrno bra- J . �

�

sileiro estivera� extraordi- ••HAlL I ,
náriamente inativos regís Relação dos telegramas
irando-se apenas u� movi- retidos no periodo de 6 a 13-

. mento de alguma consequên- do corrente:

da, na classe "A" de 5 por Cine Aliança Maria
-cento de 1903, que declinou Augusta M .Pereira _. Jay
:meia libra; para L 87.10. me Antunes ,Maciel - Mot-

teo - Dl;bano Davanso -

,
Sincal - Giavani - Tenen-
te Saint Clair - Rocha Fi

: lho - Maria F�rreira
.

José Francisco Tolentino -
,Luiz Fernandes - Chiqui
: nha para Gerdo - Oswaldo
.. ;Ta'c'ques _:. Ivan!r 'Veiga'-
José Nóbrega Gabriel
Xavier de Miranda - Gui

)herme Gonçalves - Cap.
Vergilio Dias.

- 8 mucosa estomaea!
fica irritada e híper
sensível, cxigindo o

uso de um alealinizan
te como a Magnésia
Bisurada, para prote
gê-la e prevenir II

hiperacidez. Magnésia
Bisurada - em pó e em

compri-
midos.

Magnésia
'Bisurada'

CALDEIREIROS
, CRAVADORES

Precisa-se no Estaleiro Arataca

Viagem com_ segurança
rapidez .,

80 NOS· C'ONFOlTAVEIS""MICRO-ONIBUS UO

RA?IDO «SnL-8RAS'ILEIRO�)'
e

, Florianópolis - Itaja. - Joinville � Curitiba

J
- _a_

Agência: Kua Deodo7"o esquina d8
Rua Tenente Silveira

FJorianõp&lis, Quarta-feira, 15 de Outubro de 1952
............,,=="""�

E'�ut.;ii;' que por' mott-vo de fôrça maior não são anunciada_f
�Igumas destas são aceita trinsferência pelos Institutos, MontepiO'
• Caixa Econômi(l8.

\ V. MAURO RAMOS :_ Lote de 16x45 mts. (nego-
cio urgente) ••••.•..••..•.•...•.....•.•.....

�STREiTO RUA SANTA LUZIA - Esq. com Rua

São Pedro - 4Ox25 rota. . .....••..•••.. " •.•

.')OQUEIROS RUA SÃO CRISTOVAO - 22,xó50, tendo

- 2 quartos, s/visita, s/jantar, ccsínha, etc. .•

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

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

RUA JOSÉ BOITEUX - 2 quartos, s/visita, varanda,
cosinha .••••..•.••......

'
•. ,' ...••.•.....•.•..

COQUEIROS - 3 quartos, sala, varande, casinha, ba-
nheiro, etc. • .

������,�OI��.�::,,: .} .qu!l1:t.á>�,. �h]sJta, :varanda,
coslnha •.•..••••••••••.•......••............

CABEÇUDAS MUN. LAGUNA .:_ Beira-mar com 4

quartos, s/negócio, a/visita, s/jantar, cosinha,
etc. terreno 72x33 rots., ótima para veraneio .•.

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

SERVIDÃO FRANZONI - li quartQl!, sala, varanda,
cosinha, etc., terreno 9x63 mts. . .••...•.....•

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi

sita, s/jantar, casinha, despensa, etc••.•.••.•.•

RUA FRANCISCO TOLENTINO - 2 quartos, sala,
varanda, cosinha, etc. • •••...••••.•••...•.••.

ESTREITO RUA TEREZA CRISTINA - 2 quartos,
. sala, ,varanda, cosinba, sala para negócio •....

BARREIROS - 3 quartos, s/visita, s/juntar, cosinha
grande, terreno

-0--

umas pecluenas casaa o· :. .. ,
.

�STREITO 'RUA SANTA LUZIA -' lote ·com lOdO

mts. . .

7

semos, existe entre os tra- prontamente, restoorando o vigor
balhadores da estrada gran- e a vitalidade co organismo, 9raÇa�
de número de comunistas. à SUO mognífico oçõo tonificante.
Em certa época, principal-
mente quando estava no Mi-
nistério da Guerra o gene
ral Estilac Leal, a ação des
ses elementos recrudesceu
consideravelmente. Todas as '

campanhas dirigidas pelos
comunistas, como a do "Pe-.
tróleo é nosso", da "Paz", e

etc., encontral'am entusias-

Pilulas
DE·WITT
para os Rins e a 8exiga

Em vidros de 40 e 100 pUulas
O grande é mais etonôlli(o

Participação
LÉO FETT E SENHORA

3ARREIROS 7'" lote de 12x&0 mts.

/

--<>--

CBACARAS E FAZENDA A VENDA'

'JANASVIEIRAS - com 4.344,728 m2 e uma ótima

cClsa residencial de 2 pavimentos ••.• , ••••••••

CAPOEIRAS - (no princi,pio) - com 98:K250 rota.,
casa com 4 quartos, 3 salas, co�inha" banb.eirQ,
varandão, etc. • •••••••••••••••..••..•••.•.••••

rRL.�DADE - com 73,5OxWO mts. e uma casa com

5 quartos, s/jantar, copa, casinha, banheiro, Vli-

randãoi etc. • •••••••••••.•...................

�ACO DOS, LIMõES - com 27xl.õOO mts. e uma casa

residencial ••.••.••••........•.••..••..•.••••

3.;\CO DOS LiMõES - com 33x500 mt.s. . •..•..•.•.

600.000,oô'

400.000.00

150.000,00
.

300.000,0$

. 260.000,00

1150.000,00

180.000,04

180,.000,00

160.000,00

15-l1.000,oo

160.000,00

110.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

90.000,00

90.000,00

80.000,00

80.000,00

65.000,0.

tlMoli,ddo

60.00,0,000

l!5.000,oo

120.000,00

. 80.000;00
.

. 81S.000,00:

!5.000,00'
l!.ooo,oo

600.000,00

230.00Ó,o�

100.000,00

26.000,00
18.000,0.01

--0--

.COMPR.<\' DE TERRENOS. CASAS, CHÁCARAS E SITIOS
- Temos sem.!)l·e interessados em comprar casas, terrenos, e�

�aras e sitios.

HIPOTECAS
ReceuenTos 'e Ilplicamos qualquer importância eom garantia hi.

potecária.

participam: às pessôas de suas relações, o

nascimento, a 9 do corrente, nesta cidade, de
seus filhos ALFREDO CARl.lOS e FERNANDO
CARLOS.

Xapecó, 9 de outubro de 1952 .

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

.

Oficina- de Bicicleta Hely
.Acha-se ,aparelhada 'para qualquer serviço em Bi

cic}etas e Bicicletas·&--motor - TiciCIo. -:- TIco-Tico
Carrinho � Berço, etc.

.

Reeas· e Aceasór.ios Novos"e- Usados.
.. Pin t·uras,..SoldagenS· e: Parte: MeCânica •.

'

Servlço's Rápidos' e Garantido; ·Exe�utatiÓ8 p�r J)es
�I)al especializados;,

- Rua Padre Roma. 50 -
�,��-"Ji��ju�" �--'�'����----
,_.. 2

._.... I • • 11";',. .

CURlTrSA JCJ.J.GIf..4I1A. PROSEaRAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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foro�címento da earae" bovina à população!SDluçá) satislatérla, doForçada a

Presidiu a sessão de on- Lembrou as providencias
tem, como primeiro vice, o adotadas no Rio Grande do

deputado Bulcão Viana, Sul e o resultado negativo
Depois de lido o expedien-· que elas trouxeram pelo de

te, o presidente passou o masiado on us acarretado ao
. eargo ao segundo vice, dep. erário público,
,$iaz Alves, afim de ocupar Isso, entretanto, não jus
a tribuna, onde teceu consi- tifica qualquer indiferença

. derações em torno do
pro-j f:'énte

ao probl�ma que, pr-e-
blema da carne. CIsa ser resolvido.

}'iorianóp(}lis, (juinta-feir8, 16 de Outubro de 1952

o orador acrescenta que, Disse mais' o deputado
cara melhor esclarecer a Bulcão Viana, que, segurído
Casa sôbre a atitude do go- informações colhidas,

.

a

vêrno, 'se dirigiu ao sr, Go- COAP dispõe dos necessá

vernador lrineu Bornhau- rios recursos para enfrentar
sen e dêle havia recebido o problema da carne; fal

resposta dando certeza de taudo-lhe
.

apenas, a neces

que o caso teria solução sa-: s,âria autorização do presi
tisf'atória, pois. já havia fi- dente da OOFAP .

cado resolvido a compra di- Resolvido agora, êste as

reta do gado em pé, para pecto, a COAF adquirirá o

ser abatido e fornecida car- gado diretamente do produ
ne ao povo. tor e a carne voltaria aos

110SS0S açougues,
Por esse motivo, o orador

congratula-se com a Casa,
com o Povo e com o Govêr
no, pela feliz e rápida solu

ção da crise nesse setor da

alimentação do povo,
Indo à tribuna ° deputa

do Wilmar Dias 'mostra-se
satisfeito com as informa

ções prestadas pelo deputa
do Bulcão Viana e diz que
a cidade está, de fato, di!
parabens pela rapidês com

que se encontrou uma solu-

Em virtude dessa resolu

ção, não havia necessidade
! de ser aberto o crédito de
dois milhões previsto 110

projeto de lei do deputado
, Wilmar Dias.

Será solucionado o caso da carne
.'

sem prejuizo para o povo .

O Devêrno «acurdlu)) e a Cofap vai aoir

Jornalista JAIRO CALLADO
Na imprensa diária de sentimento dos que, f'azen

Plorianópolis, o
" nomé ido' do a imprensa honesta em

108S0 presado colega Jor- Santa Catarina, definiram
nalista Jairo Callado, des- suas atitudes, naquêle ato

do ilustre colega.
Esse espírito de indepen

dência bastaria para defi
nir o' Jornalista Jairo CaI
lado, que, ôntem, recebeu
as homenagens dos seus

velhos amigos e colegas, no
ensêjo do transcurso do
seu aniversário natalício.
"O' ESTADO", embora

tardiamente abraça o ilus
tre confrade, desejando-lhe
felicidades.

Os protestos" as exorne

'!l'açoes,
-

o começo da campa
nha e a disposição para a

zeação, no caso da carne"
não foram perdidos. Os prê
-ÇOS baixos (sic) serão man-

- tidos, segundo a promessa
forplal do presidente da
Cofap, no radiograma que
publicamos, em seguida:
"Cabograma recebido pe

ia COAP de Santa Catarí-

. grande parte da população.
E esses, mal remunerados,
seriam ainda os mais sacrj
ficados.
Se a parada está vencida,

embora .. depois de renhida

na:

'WC 45 - RIO 53/51 14
lOIS
PRESIDENTE COAP

FLORIANóPOLIS
Acabo_ ter endendimento

Governador Bornhausen res-.

peito carne tendo ficado
'Combinado seguinte bi . pon
tos
COAp· passará adquirir

toda boiada necessária aba.
te essa Capital responsabi
lizando-se também matança
<e distribuição aos açougues
--:cpodendo assim manter
preços: baixos para povo
PTO. Estou remetendo ....

; DOO:04Q;�1l) 'cruzeiros satélí
. te. 8à�de Fraternidade

Benj�min Soares Cahello,'
Pre"lidfqt�' � COFAP"
Aí �stá. P�recê .que a vi

tória dos nossos pontos de
"Wa vai ser integral. Esta
IlWS confiantes. O govêrno
deixou de dormir. A Cofap,
por sua vez, também entrou
:a agir objetivamente �ando
<1)8 meios para a Coap sair
do teorismo. i,
F08sêmos cruzar os bra.

� e dizer amem! - 'la 'se
ia o minguado dinheiro do
PQY�, numa' terra onde o
número de funcionários é.

,

,"ti: -IaBd8r�
leJ'JoD_18r�,:'

.

cendellte de tradicional fa
mília catarinense, se im
pôs ao respeito e à conside
ração de quantos, aqui vi
vem do mistér de fazer .ior.
na1. Na Capital, os homens
que itegram a família jor
nalística, são os m€smos de

�_"'..w"''''''''''�.....� fensores das causas que mo-

vimentam ardorosas e.ampa
!_lhas que objetivam o bem
àstar da 'eoletividade, Ain
da àgóra', quandh e�'a .·discu�
t�do, na COAF, qüestão de

Fstevenesta Capital, des- vital impórtâne:ia:para a'po
de sábado, o sr. Prof. Wan- rmlação, aquéle confrade,
Itledey Junior, deputado fe- ;aue representava o pensa-
,�er:ll e líder da bancada mento da imprensa desta
'1ldenista na Câmara Fede- .Capital, preferi�l demitir-
3'81. A sua- vinda prende-se se do encargo com que hon
i!. i'eunião da Congregação rára o sr. Presidente da Re
da Faculdade de Direito

-

pÚblica a concordar com a

O ilustre politico que no proposta de amnento de gê
Rio· tem sido correto e ope- nero de primeira n€cessida
roso representante do povo, de. Tal atitude, que daqui
llTem recebendo várias home- já com-entámos; quando fo�
llagemr de seUíb amigos � I :'"-''�-''' ') H".onfecimento,
C:9:-Y'" :�.cJ:o:"2.:(o;:�os. ' r:.;.J'!(; (. � !:".,..�.

� ··�n'pnt�. o

luta, congratulemo-nos com Minas de arauto
o povo e aplaudamos a ação II bdo govêrno e das Cofap e nl emoo a
Coap.' O I t I'E, com essa, aqui esta- r 80 a

.

mos prontos para outras. BERLIM, 14 (U; P.)
A descoberta de novas mi
nas de uran io.na Alemanha:
Oriental está permitindo o

acumulo cada vez mais de
mineiro essencial às pes
quisas utomicas soviéticas,
principalmente quanto à
armas, informaram peritos
científicos aliados.
Os depositos descobertos

'la 'I'huringia nos últimos
dezoito meses foram agora
autorizadamente descritos
como a maior fonte de su

primentos para o Ministé
rio da Defesa .soviétíco.
Toda a· exploração de

uranio na Alemanha Orien
tal é estritamente monopo
lizada pelo govêrno soviéti
co,

- .__ �- Voltarão 08

Dizem Zepelins
FRANKFORT, 14 (U. F.)

que os deputados fede- .

_ Veteranos engenheiros
rais Waldemar Rupp e alemães terminaram os pla
Jorge Lacerda gastam nos para a construção ,,' de

. grande parte dos seus dirigiveis, que poderão ser
vencimentos em tele- usados nas linhas aéreas
gramas para o interior german.icas a serem resta
do Estado, faze n do. belecidas dentro de poucos
farol nas costas dos

oU-I� meses.
tros deputados, que re- "O uso de zepelins no tra
almente h'abalham, ..

. fego a.éreo é muito econô
que as nomeações dos mico", afirmou o engenhei
novos secretários d'Es- ro Rudolf Sauter a um jor-
,tado vão originar uma nal de Hamburgo Salietou'
grande alta nos produ- Sautel' que o govêrno da A
tos farmacêuticos -

co- lemanha Ocidental, preten
mo MelhoraI, Instanti- de gastar cento e cinquen-
na e Cafiaspirina. . . ta milhões de mareos
<IUe é. boato - é boato trinta e cinco milhões de
bôbo - a indicação, de dóla�es _ em uma nova li
um pessedista para uma nha aérea- e que com apenas
dessas secretarias ...

'

cinquenta milhões de dóla
que o P. S. D., hoje res _' poderia construir
mais do que ôntem" tem novos zepelins. Segundo os

Inotivos para, continuar calculos dos técnieos, ° cus
na oposição:.. to de um zepelim pequeno

-

-

que o Palácio está r&- não, é superior-ao de um a

cebendo filet-mignon... vião transatlântico.
A Alemanha cessou a

construção de zepelins de
pois do terrvel desastre de
maio de 1937, quando ultra
moderno "Hindenburg" Ín
cendiou-se e foi destruido
pelo fogo, matando trinta e

seis dos noventa e sete pas
saITeiros ·true nele se encon

.

, . I travam.

A'lula-se
.

Quarto
um ótimo quarto, para ra-'

paz solteiro com ou sem re

feição. Rua 'Cons.. Mail'a
·60 - �oh.

Wt r;;;:i(
.

ção para o problema da car

ne.

Acrescenta ter recebido
oficio do presidente da

COAP, prestando esclareci
-mentos sôbre o assunto e

onde se faz reparos às cri
ticas do orador,

Respondendo! a e::>ses 1'€- ..

pares, o deputado Wflma.r
Dias, acentua que não fez�:
acusações ao presidente da.
COAP. Apenas protestara-,
contra as manobras altistas".
de todo injustificáveis.

.

\t.ontinua .na fia pá;l,�

t·

Disfinguida ô d{�-legaçã.B.�
cerermense

São Vicente, 14 (Do nosso pal e Reforma,Comdituci(J�-
Enviado Especial) ,i nal,

-

A representação ca�a�i-I Hoje, o Congresso iniciolH
nense conseguiu posiçao I os t�rabalhos, bem como €:8-

destacada no Segundo Con- j tudos das teses apresenta-
gresso que se instalou, ôn-] das, tudo fazendo crer J\(�.

tem, nesta encantadora ci-I pleno êxito dos problemas ...

dade paulista, cabendo a que aqui estão sendo razã(P:

presidência da. Comissão 'de. para êsse importante certa- .. ·

Planejamento' Muni c i p a 11 me. .

ao Vereador Osmar cunha,' A unidade municípaltsta;
apoiado pelas bancadas do que será a revitalízlção das".

.

c:omunas brasileiras, cucon:""
Rio Grande do Sul, Santa tra eco no momento t!m que.'
Catarina, Paraná, Bahia. todos os municípios brasÍ ....
São Paulo e Amazonas. O leitos se unem na defesac
acessor técnico da Prefei- dos mais sagrados direitos,
tura Municipal de Florianó- O sr. Hercílio Deecke.,
polis, sr. Manoel 'Ferreira prefeito do município .de
de Melo, que .integm

a

dele""l
Blumenau, foi eleito se-

gação barriga-verde, foi gundo Secretário da l\Iesa.:
designado para a primeira que dirige os trabalhos dtli>
Comissão de Direito Municb, conclave.

'

Do Diário da Tarde, de ante-ontem: "O govêr-..
no não está, a oposição desapareceu".

Variações: O govêrno não estando nunca, 81._

oposição estará sempre.
Este govêrno desaparecendo, a oposição acaba.;
Se o govêrno não está, porque o g�verIladOI."

viajou, o govêrno não estará nunca, mesmo depois..
da volta de s. exa.

Se o govêrno é I) governador, para que a ínsfi->
tuição?

Se o sr. Bornhausen extrair um calo, . potlere-
mos afirmar que o govêrno está calejado! Se sofrer",
cólicas, diremos que o govêrno .estâ com dor de
barriga!

E se, nos discursos oficiai.s, continuar a dizer
cidadões, prosperosos m\1Dicipios, poSso.vos asse

gurar·vos, nôvos rumos, tradições catarinense. etc."
etc, etc, claro está que o govêrno precisa ,de eseola>.
supletiva, daquelas da campanha dos 3m. Lourençe-JI
Filho e Gustavo Armbrust.

x

:x

Diz ainda o mesmo jo-rna] que
.,

a autoridade�_
a personalidade, é os conhecimentos profundos do�
maior do P. S. D., há de eonduzir a uma mesa re-·

.donda ...
Se isso aeontec.er e se o jornalista do Diária'

comparecel',' o· temário começarã assim:
'10 -"Problemas:gramatieais.
20 � C6nc:6fdâncias.

'

30 - Sintaxe.
4° - Combate intensivo. e, extensivo a@

ana1fabetismo�_

'.'.....
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