
Mossadeub Rompe Com a
Teerã, -16 (U.P.)-Inlorma-se que Mossadegh enviou
rompeDdo'relaçõ�s dipltlmátfcas, pJr nàf) receber

nota à Grã Brefanba".
Irã· indenizfJçã f).

.. . .,'" 'INota ofícidl da
C?msls antigo D�a- Inglaterra a
'10 de S. Cataflna

M' d b.

08S8 egAno XXXIX LONDRES, 16 (U. P.)
Fontes oficiais informaram

hoje que' a Grã-Bretanha.
enviou uma nota ao primei-

.

1'0 ministro Mohamed Mos

sadegh, do Irã rechaçando
a proposta do estadista ira

níano; para uma solução da.

disputa petrolífera. entre as

duas nações:
...

·0 primeiro ministro do
Irã pediu .há. sete dias que
a Grã-Bretanha pagasse
vinte milhões de libras es-

o

.".....•.....w.._·.......,_....·,..

{ DIRETOR

1 Rubens de
� Arruda Ramos

i GERENTE

J Domingos F.

� d. Aquino .

_____ _ 'J'I

N. 11.522

________________________________________________________ __o__� __

Ediçlo de. hoje - 8 pajl&, Plorfanõpolís, Sexta-feira, 17 de Outubro de 1952 su CENTAVOS

Greve F�I���!i�a��D se!eap!,��oS�:!��!��
, .acional informação partiu da organização. No Rio, co-

RIO, 16 (V. A.) - Já se não voltar ao trabalho de- estabelecido pelo diretor do nosso 'consulado em mo chefe da quadrilha, a-

elevá a mais de trinta mil pois do almoço, permane- Eládio Ramos, para a reali- Franckfort, Alemanha. pareceram Mardesc h a c y

o número de operários tex- cendo em suas residencias. zação das provas parciais, Uma 'quadrilha interna- Swetcheker e Marcos Zol-

teis pernambucanos em gre- Pode-se dizer que está em abandonaram as aulas, de- nacional de falsificadores ner.

ve, em luta pacífica por au- maior vigor a greve já re- clarando-se em greve. E se- de passaportes e "vistos" O primeiro israelita e

menta de . vencimentos de g istrada na história de Per- gundo anunciaram perma- consulados fôra descoberta tambem detido quando se

trinta por cento; nambuco, tal foi o número necerão afastados do colé- naquela cidade pelo polícia encontrava em visita à Ale-

Varias fábricas aderiram elevado de paredistas. 'gio até a reunião 'da con- alemã, com ramificações no manha, afirmou residir· no

:10 movimento e, agora, o Enquanto isso, por slngu- gregação, oportunidade em Brasil e possivelmente com Rio de Janeiro. Seu compa- taram, contudo, que a Grã-
Sindicato Textil de Recife lar coincidência ,os profes- que será discoutido e resol- agentes em outros países nheiro Zollner encontra-se Bretanha não fechou as por-

'.acaba de receber' a ade'são seres do Colégio Estadual vido o caso. da América do Sul. desaparecido São esses ate'.

.

'

d d
�

d
r tas para futuras negocia-

de operários da cidade .de de Pernambuco - antigo .-....�.........., """""'......,........_- Novos informes foram de- o momento, os a os e que -

.

. .

.

horas l G
•.

I::> b 1" -- rdc çoe.s, mas re.1elt.ou, pe.remp-Escada. Seriam 11,30 oras G-maSlO ernam ucano -, pois remetidos ao Itamara- dispõe a po reia estai o _

B
• ·

'

,

.1 to.nam.ente a exigencia do
quando aqueles decidiram descontentes com o horário aoquelros SOIÇOS ti, que os forneceu à poli- e�1tretanto no enca ço de Irã de pagamento da indení-
........." __ p••••"•••-.... cia carioca, tendo o general diversas pessoas que entra '

.

R d J
·

" " ,- I zação.
.

F d F I DO 10 e aBeiro Ciro Rezende tomado as pro- ram no Brasil portando pas- ........_.w..�..........._...,._

aZen O
.

a·ro vidências junto à Divisão de sasaportes falsificados.
"

• • • RIO, 16 (V. A.) - Este-
Polícia Maritima e do Servi- 11

.

d O IAo sr. presidente da Coap, o sr. Paulo Fontes ende-
ve na ASs�Ci�ÇãOd CObmerci�l ço de Estrangeiros. As au-

"-"'�.-""""""""""'''''''''''-_.J'VY. mlpaO :e'se 8 S
uma comissao e anquet-

zeçou ; o seguinte cabograma: .

t
torídades do Departamento

',0., TEMPO 08 da Voll,8"Presidente Coap.
ros SUIÇOS, que se encon ra '.T

.

1 ri I
.

f· U
.nesta capital. Foi mantido

rs acrona e migração 0-

Florianópolis. demorado debate com os li-
-ram alertadas sõbre a possí- BJldondaMomento Santos partâclpando Congresso Nacional \TeI chegada de 110VOS imi- Previsão do tempo até às'

.

deres das classes produto- RIO 16 .�. A' O
JUunicíllios ,recebi cabograma comunicando falta carne grandes portadores de pas- 14 horas do dia 17. , (l!..) - aço

ras em torno das possihili- d V lt R d d
' .

Florianópolis. Não devemos tolerar indecorosa manobra lades do increm nt das sapo.rtes e "vistos" falsifi- Tempo ._ Bom, com nebo- e o a .e on a, que roí

utilizada intimid�r povo e coagir autonídades fazer von-
!
o:

_'"
v - ':

• � o

t
as �e- cados, 16&ida-de.·

.

remetido aos Estados Uni-

tade marchantes' tubarões. Apêlo obrigar ,rilsrchantes a��es ,,��n:erClajS e:l r� ,

os, íSabe-+'le que o grupo de
'

-Tempetatura _, Estável: dos afim de não sofrer re

fornecer carne como fiz a�o passado, quando. tentaram d�,S 'dPc<:.�ul;d· cBompa.e�e�� .,0" 'fi;üsifiéádol"e,1i) -segundo di- "Ye:n1;@r-DeSul a L�ste, tardamento a tabricgção do

aplicar mesmo golpe. Hospedado Atlântico Hotel. Sau- p�esl ente ? anco do rsra- '[igências da policia daquela 'fl:escós, ,,'. ,s-egundo alto forno da usi

dações. Paulo Fontes, Prefeito Florianópolis", sil, que. OUVIU os debates e
cidade, era chefiada pelo T-emperaturas _, Extre- na, está voltando já trans-

Esse despacho demagógico e inútil, tolo e solerte, la depoimentos de am.boa os
alemão Willy Seibold, que, mas de hoje: Máxima 19,8, formado em peças da gran-

merecia uma resposta assim: ados, sem se manifestar
detido, confessou o delito, Minima 15,0. de unidade que permitirá a

"Prefeito Paulo Fontes.
entretanto. (Continúa na aa pág.)

peito�::;·;.�����;�r:�!d:.::::!�:\��i:�:�:I� C:�;;;;;;i;;-2;;;;;;o II ����OÚAICIDÁDE.:que Congresso Nacional M�nicípios realiza-se São Vi-! I I �'i! .
-

41ente e não Santos, bonitá cidade, onde vossência está Iamer cano para RIO, 16 eV. A.) - O re- J armadas que, tendo nas 1 '/-;::: <
- I I}

gozando vida

esqu.
ecido dura ámarga sorte seus miníci- lO Brasil querimento do sr, Armando mãos o poder, o transferi-! L ' t.

.
]les.. Em vez cabogr�ma estulto e excusado, povo espera- ! Falcão no sentido de s-er ram ao judiciário. I
'Va vossência cumprisse seu dever regressando imediata- RIO, 16' CSI.'AA.) - 4.437 comemorado, pela Câmara, Entretanto, ao eontrario,
lIIlente esta Capital afim lutar a seu lado, dos estudantes toneladas' de trigo uruguaio o vinte e nove de outubro já do que tem sidô pu�licado, o
t:, da imprensa,. contra manobre altista. Adjetivos e apÔ-. chegaram hoje a esta capi- conta com 57 assinaturas. líder da maioria não apoia a

dos sua lingu.agem não impressionam ninguem. Reve- tal pelo navio "Carrasco". A' Mas ainda que todos os iniciativa. Entende que o

Iam, apenas, falta compostura deveria ,evitar alto cargo. FJegunda partida está sendo I ileputados o subscrevessem 29 de outubro é data qu�
Povo ignora suas alardeadas providências ano último, eSi}erada no dia �8, e será, feda de ser submetid� a' divide � opirii�o públi'ca e

lembrando-se tão só àquela época prêço da càrne aumen- de cêrca de dez mil tonela- plenário. os meios políticós, não· se

tada. Continui por aí que sua presença não faz falta. das. Segundo o Serviço de Continua o repr-esentan- prestando para ser comemo

Saudações".
, Expansão do Trigo, a,tê o te cea.rense insistindo em rado no Congresso, m8;s' no

Indecorosa, st!m dúvida, 8 atitude do Prefeito desta fim do mês serão descarre- que o requerimento tem seio dos partidos. Não serill

Capital,. que, recentemente, contra dispositivo legal, pre- gados cento e trinta mil to- cunho impessoal, visando possivel um grupo obrigar
tendeu aumentar os aluguéis dos compartimentos do Mer. neladas de procedência nol'- tão sómente homenagear o outro a cQmemorar o qUf
cado Público. .. ,. .

.

.. te-aIÍléicana.
.

iesprelldimento" das classes deseja comémorªf. "

30.000 Operários em
terlinas, como parte da in

denização .que o Irã espera
receber .da Inglaterra. Isto
seria, no dizer do sr. Mossa

degh, um passo essencial

para pôr fim à atual dispu
ta.

Os informantes acresceu-

_,... Se �ocê não inventas
se dar almoço com filet
para os con"ldados, nós
estaríamos viajando de
aviã'oI lt

·MAIS UM 'TRÁGICO vÔO
•

�

No···desastre do· avião PP-AI, morreram 14· pessoas,
salvaldo-se 4, que estão hospitalizadas.

PORTO ALEGRE;:"16 (V. :�lável' do aparelho, ,i:;;quando ':.u;"PRIMEffiAS,INFOR; .. tein realizavam pesquisas e Morreram 14 pessô3s e figuram os componentes da
A) - O aviãO' da,.AÉRO.; avistaram'os'déstt()�'08 ;-dõ' 'M:A�õESJ :'" 'c"';:":-,, ,que afinal alcançaram.: in- há 4 sobreviventes. A aêro- Orquestra Argentina Los

PPAX, que estava de- mesmo no .. tnunrcíp-ió�de�São '".,pol'tô' Al�gre,' 16�\(V;;,A), l-eiro sucesso.' . .

na.ve levava .14 passageir03 Estudantes, que regres�lJj-
sapal' ciclo ,desde ante-ôn- ,F"rancisco"de"PáU-l:r,' êm '1'Ó-

.

-'"As' �primeitàS" informa- ,. e quatro tripulantes.' vam à. Buenos AIres depois
te�, foi localizado àa 'pri- cal próximo à Fazenda de ,;ões recebidas da região on- MORRERAM 14 PESSOAS

,

" 'de um� excursão pelo nol"-

meIras horas de hoje por' �roprfedgde:-'·-'db:sr; Wa.ltêf' iê cahr(j;;avrã:o.....dneitr·�·qtte' .:.c,-Porto-"Alegre; 16 (V. A.) ARTISTAS',-·AIlGENTINOS ·te do país.
uma equipe dos "Diários As- Herman. Os repo'rteres As- há sobreviventes. Destâ'ca- - O aparelhO' da AE'RO- ENTRE AS VITIMAS São os seguintes: HO'ra�
sociados". sociados pediram, imediab<r.< pital partiu um outra cara- VIAS chocou-se eontra o São Paulo, 16 (V. A.) - cio Blanchino, CarlosCor-

Nossos represe n ta n- mente, a remessa de 8'OCor- vana dos "Diários Associa- ,,6!0 nl) municípiO' de São Entre os passageiros' do reaH, Manuel Caoh, Henri
-

- ·,-tes ,�,i-a:iav�m-" -de·- -aut:omQ- -"(>� !'1klio08; tenoo-urna-c'a- dtl&'-' -para. .. s-u.bs�i:u!l''' .. �usl F.!'sncisc.o de, Pau!.a, ;ncen- .a.v.ião PPAX da.Aérovia qu.e
.

que 'Ludehnan, Henrique
vel na direçii.o dn l'ota pro- �"'·'1.�a partIdo da Capital. colégn.s q"ue def'ae ante.on--I �ltmdo-se em seg·1J�a. �ajll no Rio Grande do Sul, COlltinGQ �a 6" Pi4t·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o EST,t\DO
.u>1I1Nl8'fa.\C.iO

...."•• Ofielu... ru COJllelMir. II� ..�.

'hl. J.I2J - Cs. Poaui, H'.
'

Diretor: RUBIlN8 A. BAJlQS.

Otnlltl': DOMINGOS F. D. AQUINO.
> .�

DR. A. SANTAELA (''iru!1Pa do Toras

'_1f�4G pela Paculdade 'N..ctoj,al ct. ••diellf' 4. UB1.,...Il-
P'orm4do pela Faculdade Nacional ,se JI�icin... Ti.iowli.� �

b...
'

440 etAiI).
TislocirulKlio do Hospital Mira" Rame. '

"

6�ee por CltaeaftO cla A i.tlhoi.'. Plrieopat.. h Dt.trtto
Cano .4. �.�aUza.ção pela' S N. 'l"; IlIró-interDo, e Jb.....t.tallte ••

. .....,.a1, ,
�., . ,I. con�I;�:: �O Prof

••Uro Pln�elro Guimam. (ato). ,

.�-ht�O .do Bo.pital Pwlq.i'trteo ••''Il!elml0 J1l4lcl'rlo .a, '
ua Feltpe Schwdt II. ta.

��"' FlI4eral. I'
ViAriamente. d8.8 16 b 18 �or...

!b--mWnlO da Santa C••• til at.lrie6rdta do aio II hae1r...
--... Res.: Rua São ;Jorge n. 80.

CMiIl�ea Médica - Doença. Nerv�.a.. i DR. ALVARO DE CARV./l(,ll(·)
C-.ltórl'H Bdificio Am4U. Neto _ &1. ,. j

r1 4

lhekti'adac lto. B,>eaiuva, 1... I Doença. de Cdall�.'

-c-.t... : D•• 11 l. 18 hor... ;' CODIIUlt6.-ill: Rua Trajano ./n. Edil. São Jorr- - I- andar

" . Sala. 14. 16.
Talef__ : ,ouJ18ult6no: 1.268. ...W4ncta� 1.186. I'
_._

"

Residênrja: Hua Bri.gadóliro S\l9. Pae•.•ln. - r &ndlt Id'l�

DJL JOSÉ BÃiÜA s.. BrrrENCOURT
-

'eara do Espanha). �ten<le djàTiaml!nte du 14 h •. em d;ant.
��

,

'"
O
••• ":r'o'

.... ,li.

DIA.· WIaADYSLAVA W. MUSSJ
E

DR. ANTONIQ Dffi MUSS}
�

Cilurrt.-eUatq Genl-PaJ'tol

� �vJ.to • elJp6eialtu4o cIáa OOINÇAS D:a IINBO

� ,_ .aMIÓ$� ftl{!todolt d. dia,n6atie.ol _ tratamento.

9(,io'i.i"9S00PIA - lUST�RO - SALPINGOCBA.FlA - .nABO.

lí.ISJlO-,u.s.u.

�pla por on(t� eurtal·.l.troeo.��
.

&aio.· Oltr.
,�I,�." .Wl1I :v.rmIlko.

. ·��.JtNI�: BUI T��IlO-, II. I, 1· lIi4du - lcIiftdô do ao.

_,.wo

��.: 0.. IJ li 121 hotu - m.•alli.

1:". 11 a.' 18 hora. - {)ra. Ih..I,

BuWlocla A.....ntda Trompow.k1, 8.

H.DICO
CUnlea Geral - PEDIATRIA

Rua tJ de MaJo, 1. - lu'a'
�CUL'I'UBA - PEDIA'.l'lUÁ' - CLL"'il()A. G.llAL

"

.. .,:

lCaiBdt6d0 • Reahlênch, - Rua, Balelo Vlan. 11. "I (Lu,o 11
.

.. •Ido) - rIoriu6poU..
'

.

--::':0;�o::: :l:::;�: G-A.-a-G-A,l-N-T·-A,----'I
DR. GUERREIRO DA FONSECA

EllpeclaU.ta 4. lloapltaJ
.0IIem. ·Apanlh'!rlm.
Lamped. eh "enda - &efl'atol - Vlrtomet1'o ate • .&ato X. (ra

� da Cabeça) - Retira4a' a. C�rrP<l. '.;rirallho. do hlmlo

• a.ofqo.
Beafta PII,a aio'd. Oealoa. f

�. - Vía-conde d. OUN Pntu o. I - (A.lto. d. C...

� Bomostft).
........d. - PIUp. Schmidt. iOi. - 1ltI, 11110.

DJL ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
CD1U&GIA TIlItJIIATOWÇU

OrtoJMJI
Caualt6rio: Ido Pinto, 18.

o.. I"" 1'1 diàriamente.
.enol�' 8�

.... : Boealava lU, 'oa••• VI'-

DR.' ALFREDO CHERm---'-
Cano Naelo�'(. de d�cú, ai.atida

Jb-diretor do' Bo.pital cOla0!' 'Sant'Ana.
�.& uno.a. • mlntalt•

. !'mpotê"ei.'Sellu..t
•.�a�.Il. I.
C.ÍIaolfaa da. 11, la 19 hor...

J'OQ: •. 'l98.

�., RlIa Santo. Sa-ralv&; U - "tnfto.

DR. MARIO WENDRAUSEN
CUBlea m6dtea •••dattoa • ma..

c-a1t6rle - Rua JolG Piato, 10 --: 'f.L .. 'lU.
(,,�1taa: Da • la e hora••

._.I;'ada: Rua :'teve• .Tá-nil)r. D. T.I. SIl.

DR. l\RMANDO VALERIO DE ASSIS
'.

MeDICO.
f)u� .te CHalea Infantil clt Asaiat!nela Moldei'" .....

plt., de ,Caridade
CLlNICA _WICA pltI CR�ÇAS • ADULT08

.

- Alerata ...... ",

.

C....u.rl.s ltolÍ'NQii�â' ,,�ado; 7 - CoD�. da. 1. ta 11
• da. 11 .. 11 horal�

, , " '

•--......... , Rua MaTechal Guilherme, I - .Oll.' ,&a.

Baba0

\7irgen1 ESfJP�ialidade
da ela.· WITZEL INDUSTRI4L-Jolnvllle. (marca registrada)

Torna 8 roupa branqui�sima
--- _ ... __.�---.,.�---------------

DR. JOSf; TAVARES IRACEMA

. .

&epfeteDtaBte.t:
•

&tpnHntaçôee A. S. Lara, Ltcla.

au. Senador Da'lltaa, t-G-_ I" and.,.

N.: 1!-69U - Bill d. Janeiro.

&epreJor Ltda.

all6 F-eli� d\'l vitveira, D. 21 __ &0 III'_�

T.l.1 1!-&87' - São Paulo.
"

A88INAtuR.\8
N•. Capital

A.. ,'" ". . Cri 1711."

.....u•• , Cri ".••

N& 'nteri�J'
".. , '. . . . .. Cri --tiQ."
.....t.. .. ... .. .. .. . .. CI" ' 1ft,••

'AIl4nclo. mediante. é<:lniritó. '

o. o:rie'inai •• lIle&mo niu publicado.. .a... ,.�

•• .,olvido..

A· cI1reçao não a& rellpOr-'a.abiliu I"fh,. _",-
emiUdo, noa anilO.....il'l&lio.

ESPECIALISTA

MOL�TIAS NERVO&..<\.S E t\lE..lOiTAlS. CLL'4JCA GE8,\.L

Do Serviço Nacional de Doer.� MeJ\tajs. Chefe do Ambulató'
rio de Higiene Mental em Florianópolis. Psiquiáha do Hospital
Colônia Santa'Ana,

Oonvulsoterapia pelo e letrocnoque e eardiaaol. Insullnoterapia
de· Sakel. Mata.l'�oterapi.a. Paicoterapia.

Consultório PI'O'V�sorlarnente á,i Roa General Bittencourb, Sf>

(esquina de �nita G-al'ilmldi).
Horário: Das t6 à.s 17,30 horas

Residência: Rua B<>éai uva, 1.39 •

DR. I. LÓBATO··' rtLtIo
----.......

Ooen ..-a. do apareU.e reapfrat6rl&
TU8BKCUL081l

&Al}}Q(ffiAFIA :m RADIOSCOPIA OOS PULIlG••

ADVOG'ADOS
------,_ .....-

DR. M. S. CAVAI.lCANTI
CliJ.lca <!xdQ_lva'Ulente tI. eri.neu

Ilu. Saldanha Marin�o. lP .
...::. Teletone' (Jl.í 718.

DR. JOSÉ ROSAR10 ARAUJO
Clínica Médkl� - Doença. de c1'la�ça.

(Tratamento de Bronquites 0111 adulto. o criança.� .

Conaultõrlo; Vitor Meireles .• 18 - la andar.
O·.rário: DIl.8 10.30 As 11.30 e das 2.30 �s 3,80 botas

Ilollldênel.: A ..enida Rio Brllnc'J. 152 - FOlie 1.640

DR. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

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

nal Federal e Tribunal Federal de Recursos.
ESCRITóRIOS

Florianópolis - Edifício São Jorge, rua Tl'ajant_

112 - 1° andar - sala 1

Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato, .-\ve:nid1Jl>_

Antônio Carlos 207 - sala 1003.

DR. CLARNO G. GALLETTJ
- ÁDVOGADO-

tua Vitor Melrellea. 60. - Fone IA6&. - FJo,I.•8ópeJ�
________w- •__��� __

Advocacia e Contabilidade
DR. ESTEVAM FREGAPANI

- Am-ogado -
ACACIO GARIBAI.DI S. THIAGO

- Contabilista -

Edifício "IPASE" - 60' andar.

. DR. JOSÉ MEDEIItOS VIEIRA
_ AàVOGADO _

1 . ,

Caiu Poetai 150 - ltaja-i - Santa Catarl••

DR. NElVTÚN" D'AVILA
Clrurllla re"aJ -. Doen�as de Senhoras _. Proctolori'

'Eletricidade Médica
'

Consoitt'lrlo: Rua Vitor Meireles n. 18 - Telefone 1.607.
C�n.olu�: A� J.1,30 hOTal! e ,à tarde das 15 horas em 'diante,

'Reilti�clll: Roa Vida} Ramos, - 'l'ell!foDê ,1.<Í�2.

SOLICITADORES

RC BERTO W. S HMIDT
. HEITOR STEINER

Advogada Comercial, Civil e Trabalhista

ESCR-ITOP.1O:
Pra.ça 15 de NOVtlmDrO I •• 23 10 andar, sala "

Inslifule de Beleza «Marabá»
Ondul;ações, permanentes, manicnri, pedicuri. llru

peza de !}ele e tintura para cabelo.
TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERli'El

ÇOA'DA EM SÃO PAULO.
Mme. AUGUSTA - Rua Femalldo Machooo, 28,

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

Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em ltajai e Santos. sendo neste último apenas

par. () movimento de passageiros.
PRóXIMAS SAlDAS:

t V.aLTA
de, ITAJAI

.
do RIO de SANTOS

I9/0utubro, 20;Outubro
24/0utubro 26/0utubro 31/0uutbro lOjNovembro'
5/Novembro 7/Novembro 12/Novembro IS/Novembro

17/Novernbro 19/Novembro 24/Novembro 25/Novembro
aO/Novembro 2/Dezembro 7jDeUlmbro 8/Dezembro
12/Dezembro H/Dezembro I9/Dezembro 20/Dezembro
O borArio de. Florianópolis sem às 24 boras das datas indieadas .

I D A

...

CASA ":l8C.LA..� lA #'ffytn
bllt.....ft Co.' 1."'N4 at.«:;.A

'ittor. Vilnl... ma�..
.... ee.,,'II.tp,e ••"""

............�.
'\

Para mais informacões dirijam-se à

EMPReSA NACIONAL DE NAVEGAÇAOHOEPCKE

RUA Deodoro - Oaixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212 .

de FPOLlS

f-armacias
,de PlantA0

MES DE OUTUBRO
18 domingo Farmácia Mo

derna - Rua Joió Pinto
19 ,domingo Farmâeia

Sant.o- Ant-Õnio - Rua>JoãlJl

'Pinto
,25 sábado Farmáf.*l Ca,

tari:nense - Rua TraJano
26 domingo Fàrmãcía C...

tarínen.se � Rna TrajaDo \

30 quint�-feil'a FarmãçJ.
Notui'na, - Rua Trajano:

O serviço noturno sel"

efetuado p-elas' Farmáciu
Sto. Antônio, Modema e No-
-,' J,i'm.a situadas às más')�
'�o Pinto e Trajano D. 1�

f

I
I
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Florianópolis, Sexta-feira, 17 de Outubro de 195'2
------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------

dos· mineiros Alm��o QQ Coronel .A:gradecimentoVIeIra da Rosa "' AI;..1.u.1W GOMES DE MIRANDA, brasileiro, soltei

Realiza-se, no próximo sá- dião Amim Helou. Osvaldo ,:;3, com' 32 anos de idade, havendo ingressado no Hospi
bado, no Lira Tenis Clube, o Machado. 'Arnaldo Luz. Nar- Gal "Nerêu Ramos", em data de 6-12-f943 e obtido alta,
almoço que os amigos e ad- ba1 Vilela. Tenente Alcebia- curado, em 30 de sétembro-dêste ano; vem -tornar público,
miradores do sr. CeI. Paulo des de Souza' Freitas. Dr.' atravez dêste jornal, os seus agradecimentos ao dr. Má

Weber Vieira da Rosa, lhe Renato Barbosa. Rodolfo do Ramos Wendhausen, ex-diretor daquele nosocõmío, À

oferecerão por motivo do Scheidmantel. Francisco Li- irmã Henríca, Superiora, demais Irmãs e enfermeiras,
ato do Si'. Presidente da Re- ma. Charles Edgard Moritz. funcionArios, e, especialmente, aos S1'S. drs, Lerner Ro

pública que o promoveu, re- Liberato Carione. Dr. Othon lrigues, Isaac Lobato F'rlho, Antônio Moniz de Aragão
centemente. f Gama D'Eça. Dr. Rubens e Roldão Consoni, pelos cuidados e interêsse com' que

Para êsse ágape, cujas Ramos. Prof. Arí Machado. sempre o trataram durante a sua longa enfermidade, mer
listas de adesão se encól1- Roberto Oliveira. Zedar Per- cê de cujos esforços poúde receber alta curado.

A t00()S, que lhe dispensaram cuidados especiais,
cratamento adequado, a sua gratidão.

(a) ALMIRO GOMES DE MIRANDA.

Senhor presiden.tel· I
to do que a:ualm�mte, po-

i'; Senhores Deputados. dendo-se, assrm, calcular �
Em ,primeiro 'lugar, que-] base econômica da indús

-,�o dar ci:mhecimento à Casa ti-ia extrativa do carvão.

-do telegrama que recebi do Tanto os mineiros quanto
-sr. ,Prefeito Municipal de os mineradores, a quem re-

.Criciuma, que é do seguinte redo neste momento a mi

:-teor: "Urgente - Deputado nha homenagem, desde mui

:LecÍan Slovinski - Assem- to tempo, por intermédio dos

;bléia Legislativa - Floria- seus orgãos de classe, vem

J1Óp01i� SC - De Criciuma I· expondo ao Góverno, a cri

_ Data 14 - 17 horas -

i 'Oe do carvão e falta de as

'Nr. 178. - Com pesar infor- , sístencia eficiente ao operá
rmo irrompeu movimento gre- do, solicitando o seu in te-

vista vg virtude falta au- �esse·e uma solução COl1-

-m'ento salário operários mi- digna a harmonizar o capi
nas carvão pt .Atê hoje mo- tal e o trabalho.

'vlmento atinge' algumas em- Injustos seríamos se atri

jil'êsas mas até dia dezeseis 'missemos a respousahilida
,:eBpera-se greve geral pt Ro- de da atual situação difícil,

•
<70 Assembléia se dirija Pré- aos empregadores; deshu

';idente República vg solici- manosseriamos se verberas

-tando autorize imediatamen- semos a atitude dos empre

te aumento carvão lavador gados.
,;"'iderúl'gica vg para solução Os mineradores, de muito

"definitiva situação aflitiva tempo entregaram memorial

;se encontra operariado pt ao Governo Federal, 110 qual
"Saud'áções (a) Paulo Preís, pleiteavam o aumento no

Prefeito".' " :',
. "preço de venda de carvão

Vêem Vossas Excelências, 'lavador de Cr$ 4,5,00, por

-da leitura desse telegrama, tonelada, aumento esse que

-que a situação no Sul do Es- reverteria em beneficio do

-tado, no tocante 'ao carvão, empregado; isto é, no au-

-agravou-se com o movimen- mento do salário. Entretan-

'to grevista, que acaba de de- to, a Cia. Siderúrgica Nacio

flagrar, exigindo do poder nal achou demasiadamente

público providencias urgen- elevado o aumento de ....

';Ecs e soluções imediatas. ;�r$ 45,00, por tonelada, plei-
A crise do carvão, real- ceado pelos mineradores, e, vermos restabelecida a har

.mente, é um problema com- .oncluiu que um aumento de mania entre o empregado e

:iplexo, do que tem resultado Cr$ 27,00, por tonelada, no o empregador, satisfeitas Ás 20 horas de' amanhã,
sofrer tanto, o empregado preço do carvão 'lavador, co- que sejam as suas justas no Clube 'Doze de Agôsto,
-quanto o empregador: nrrrra os onus decorrentes reivindicações. realiza-se a audição de pia-
o Departamento de Pro- da mão de obra. O telegrama é de teor se- no pelas alunas da Prof'a.

-dução Mineral estima em", - De qualquer maneira, é guinte: Gilda Ligocki Lopes, de cujo
'12.000 a 'população operária necessário um reexame do "Urgente: Excelentissimo' prçgrarna . con�tam músicas.
utilizada na lavra do. carvão 'assunto por parte da Cla. Seúhor Pi'esidenlé RepúB-li- d"e"'vários compositores rerfO'"

'Pelas Co.mpanhias Carboní� Siderúrgica Nacional, afim ca - Palácio Catete _. Rio. màdos.
j'eras do. Sul do Estado, que de que sejam conciliados os Assembléia Legislativa VIAJANTES
,:'ião ao to.do 23. interesses do. empregádo e dêste Estado, por proposta Dr. Newton D'Avila

O .. salários que percebem do empregador, para uma Deputado Leeian Slovinski,
<üs operários do carvão. não. �olução justa e humana. diante movimento grevista
;correspondem à ascenção. Esta Assembléia,· repre- irrompido zona, carbonífera

,astro.nómica do preço. do.s sentando a coletividade ca- sul dêste . Estado., solicita

generos de primeira neces� tarinense, sempre tem de- Vossa Excelência se digne
sidade, o que torna a situa- ,fendido. com ardo.r ° i,ntere!;- auto.rizar reajustamento.
-ção ins�lpol'táv�1 para 'o ope- 'se -âêssa coletividad� 'suge" '�reçQ carvão lavador Side:

rário, em geral, da familia dndo e solicitando, medidas rúrgica para que minerado

:nu�erosa. E' necessário, e providencias ao poder pú- res possam conceder au�en
pois, o aumento. de salários. :)lico. éompetente, para a so- to salários para solução çle-,

Os empregadores rec()- lução de problemas, não po-· ,finitiva situação 'aflitiva s€

=�:ihecem a situacão aflitiva del'á, neste momento. ficar encontra operariado carvão.

.em que se deb&'te o opel·â� indi,ferente diante do drama Respeitosas Saudações.
'

'nado'; conco.rdam em dar o- que se desenrola no Sul do, Outrossim, requeiro a V.

.aumento de salário, mas, Estado, esse Sul do Estado Excia. sr. Presidente, iieja
!lara, que assim possam fa- que tanto tem contribuido dado. conhecimento do tele- .,rodução de mais mil e du

':zer, cooperando e auxilian. nara a nossa economia; não grama a ser dirigido ao sr. zen tas toneladas de ferro
40 o operárió, devido tam- pôde ficar alheia ao apêlo Presidente da República, ao ?uza por dia.

..
b€:m a sua situação de difi- que nos está sendo feito. lider do governo no Senado- Pelo navio "Argentino",
-euldade, pedtlm ao Govêrno Daí, a razão de nós sub- Federal e à bancada catari· quc_ cltega amanhã ao. Rio,
'�ue este se ajuste o preço metermos à apreciação da pense com assento na Câ- vêm as partes do aço que
<1t venda do carvão. Sabe. Casa o. teor dó telegrama a mara dos Deputados, afim constituem a cinta de funda·
::tJt08 que o carvão nàcional, ,er dirigido a Sua Excelên- de quê os mesmos empres- t;ão do alto forno.
"-desde muitos anos, e, espe- da o Senho.r Presidente da tem o seu apoio e interfi- Estas peças de grande vo

',�ialmente, da vigencia do República, pedindo a sua in- ram junto ao sr.·Presidente .lume, deverão desembarcar
'D-ecreto-Iei n. 9.826, de se- terferência, para solução da República, para uma so- amanhã mesmo e logo serão
'�,embro de 1946, está sendo justa e humana da crise do lução rápida da questão do remetidas para Volta Re-
·de econornia dirigida, tendo carvão catarinense, na cer- carvão catarinense. donda, onde se trabalha ati- ; Plll 11••• r•••

'

!��ç:. ;�iTc�:����: ���:�.o���I�;;:��::;f�:I: Eé,!:i:�:.2ha � d:::
e

II :�:nn�,;:�1�:;:;;:�i; .���!!l!t2�o '!'�!J!a
1946, não ho.uve·· reajusta- �atIsfaçao de t04Ps' 1):08, de ' I.eclan Slovinsln expanRao da URma. .. REASSUMIU A q..INICA.

7'lcnto do preço de venda do
- -

':��!��o.e;!1':�a�:o, pa:�U::' AVENTURAS-' ',DO Z'E-�.4.fTR'�TA
:mineradores como férias re-, "

rmunerat;las, descanso sema-
-na! e salário doença, reivin-·
,dicações jtfstas·e' llccessã
Tias do operariado, que re-.

"cl\iram sôbre ° preço de cus
'to �o carvão. sem que seu

.'Preço de ven,da fosse reajus
"tado; houve aumento de ta-
Xas e sobre-taxas, o custo do
':material nece�sário à extra
'Ç:ào do ear""!') P"11 J9,16, em

',m>5dia, er.:t2.0CO r>')�iR bara,

I greve
Fala, na.Assembléia. o Depotado

.

Leciao SlowioskL

feito da Silva. Major Orion
Platt. Jorn. Martinho Calla-

tram na Livraria Xavier e

em A GAZETA, já se encon

tram inscritos:
Almirante Carlos da Sil

veira Carneiro. Jornalista
Jairo Callado. Dep. Walter
Tenório Cavalcante. Dep,
João José Cabral. Dr. Paulo
Tavares. CeI. Lara Ribas.
CeI. João Marinho. CeI. Hu,

do ,Júnior. Jorn. Alcino Cal
deira Filho. \

Vida Social
so de Castro. Tenente-CeI. ANIVERSÁRIOS
Rafael Munhoz de Morais.· FAZEM ANOS, HOJE:

Major Ciro Deutz de Castro. I -- Sra. Edvirges .Santan

Capitão Manoel da Costa A- gelo.
raújo. Dr. Érico Couto. Luiz Sr .. Wilfredo Eiras de

Batistotti. Acari Silva. Arão Macedo.

Cunha. Luiz Osvaldo D'A- -- 'Menino Hamilton Pelu

cârnpora. Emanoel da Silva so, filho do sr. Silvio Pelu

Fontes. Major Henrique so, funcionário do Banco

Klappotf. Antônio de Pádua Nacional do Comércio.

Pereira. Dr. Orlando de Ol i- - Jovem Nilo Angioleti.
veira .Gueldner. Capitão For, h., --:- Sr: Ricardo Monn.

tunato Cominho. Dr. Clau- - SI'. Edgar Zommer.

dio De Vicenzi. Osní Gama - Sra. Bernardina H. Ca-

D'Eça. Dr. Edmundo Acácio bral, esposa do dr. Abel A1-

Moreira. Dr. Clamo Galleti. vares Cabral J1'.

Dahil Arním Helou. Espir i- - Sra. Isaura, de Moura

Ferro, esposa do dr. Pedro
de Moura Ferro, advogado.
- Sr. Rogérió da Costa

Pereira.
CLUBE DOZE DE AGOSTO

Regressou, ante-o.ntem, do
Rio de Janeiro, onde esteve
fazendo curso de alta cirur

gia no Hospital dos Servi-'
dores do Estado, o fl1'. dr.
Newton d'Ávila, residente
nesta Capital.

Ixpande ..se a·
Odoa de Volta
ledoada

.

.�.
r.4·�·;!

1.

�.t _
','

3

IEiue-Diário
RITZ
As 5 - 7,45hs.
IMPERIA L

Às 8hs.
Stewart GRANGER

Valerie ROBSON

No programa: Notícias da
Semana. Nac.
Preços: 5,00 � 3,20
Imp. até 18 anos,

IMPERIO
Às 7,45hs.

Os Anjos' da Cara Sujaem:

MAIS FORTE QUE O
AMOR

em:

EMBUSTEIROS ENGA
NADOS

A VOLTA DE JESSE JA
MES

No programa: O Espor
.te na Tela. Nac.

Preços: 5,00 - 3,20
ROXY
Às 7,45hs.

Victo MA'l'U:RE - 'I'erry
MOORE - Willian BEN
DIX

No programa: Atualida
de em Revista. Nac.
Preço único 3,20
Imp. até 14 anos

Vende-seem:

TERRA DO MEU DESTI
NO

Mobilia:No programa: Cine Jor
nal. Nac.

Preços: 5,0.0 - 3,20
Imp. até 14 anos.

1 sala de jantar
buía

6 cadeiras
1 mesa elástica
1 balcão.

de em-

ODEON

res n. 12.

1 cristaleira.Às 7,45hs.
,JalUOS STEWART -

Sheley WINTERS - Dan
DUREYA - St6phen Mc

xxx

1 mesinha redonda enver

nizada.
NELLY xxx

Rua Feliciano Nunes Pi�,em:

WIN0HESTER 73

Icadêl188S de 'Dlr8110 'Plrtlelgarão
'j

do júri 811Í Pôr'. Uoiae '

o Centro Acadêmico XI inédito. pela Bua 'natureza
dê Fevereiro, da Faculdade como também pela maneira
de Direito, avisa a todos os brutal com que foi pratica�
a-eadêmicos interessados que do.
se acha aberta a inscrição
para a ida a Pôrto União, O Centro AcadêmiCo. no

a fim de se participar do intuito dé proporcionar um -

julgamento dos. réus acus&- conhecimento prático do ci'i�
do.s no bárbaro crime de ,me aO!:l acadêmicos de direi.
Chapecó, que sem dúvida to, vern hwar a efeito maia
polarizará não só a atenção esta iniciativa, que temos a

do mundo jurídico do

'Esla-I éerteza, lO'grará
o' de,vido a�

do, co.mo. também <lo Pais; () eolhimento no meio jU,rídico
crime de Chapecó e um caso universitário de �ossa terra.
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A novidade foi a reentrée 35 segundos, um minutos'

no conjunto atleticano do, menos que a marca mundial

meia Jackson, que perten- ! que havia estabelecido em,

ceu por duas temporadas ao 29 de novembro de 1882 0-'

Corintlans de São Paulo. I novaiorqulno James Mea-
.,

- !
O craque realizou uma a-

'

cher,

, ==-z=. _..-_.

Ramos, ... o ;,(cClássk:o da

Disciplina», prosseguirá domingo Q Campa de PtJ)fi�§i9naís•
............................................................w _ ..-..� ,- .A " .

" O EstadO
:.. Bs�o'ttivO

"

EMPõiGAm1EA,..UL�>·.lIfTtõA�oo;;;==�
TRo,FEU' Bi""I.'

f u'''''';"M'EN'A'U CURITIBA, 15 ('V. A) - tuação magníf ica, dernons-,

"

,

..

'

:' ('.("
,

" �m partida que teve carát�r trando encontrar-se na sua..

_,'"
" ,', ','

'

II ímistoso, dof'rontnram-se 'melhor .forrna.
domingo, os velhos rivais 'Jacksor;' marcou o ponto

G. E. Oiimpico, de 'Biumenau, o candidato mais '"sério ��rf���b(� ������:::�',1O :�:g��.nra da equipe 'rubro-

Não se pode afirmar com 'trela!', esperando-se que se rllumenau que é o Ol impi- do Meira, José Brasil, Bru- Oi' paranaeuses assisti-·
RECORDE MUNDIAL

segurança ' qual o vencedor ia batido novo recorde ,es-l co, levando�se em con ta que 10 Cechinel. ram uma das melhores par-
I 'D' tr

"

'

1t1f' 'h;' , 14" (U

I
"C'

,e roit, "ule .igan, \ •

.J0 Troféu Blumenau, que "actual. 1 representação feminina Cronometr istas - Raul C'!das do, ano, tendo o orr-
P,) ""'1" 1\;f'h t 't

'

• ! •
- vV 1 lan mi a o es a,-

:,üualm,rente pr.eorupa t-qdos-j A_ pro.va de.sal�o e,m altu- d.o Duque ,de. ,Ca.x ia-s ,,€ infe- 8ia'S'da Silva,-Lot-hal' Schli- tiba,�,-€m1)Na l�q.asse .me-
"h 1

.. "

"

I
'

, , "

"

-

_ , e eceu um novo l'eCOr{ e
o:' que se dedicam ao espor- ra e maisf'raca

tecnIcamen-1
rror a ,do Ol ímpico, ting, Rubens Vitor da 'Sil- 'nos que seu antagonista Ie- '

di 1 d h h
, • < '. ,.1 .,

mun la e marc la, ,aven-
te-base. .e, pois não temos notícia Auteridades para a 3a Sé- va.

,

"ado a melhor peio escore
d id di tã , •

o percorri o a IS ancra (te
As duas disputas realiza- Ie resultado surpreendente. de 'do, Troféu Blumenau Juizes de, Saltos - João de 2 x 1. 9.600 metros em 41 minutos

das em BIumenau e Joinvile Nas provas para homens I Damos .abaixo a relação Francisco da Rosa, Osni
t\vei'am desdobramento sin- ) Oltmjiíco na primeira jor- Ios juizes para finalíssima Barbato, Cap. Carqueja,
.f:ul:n', sendo batidos quatro .iada fez 51, contra 56 do lo torneio de atletismo com Lauro Soncini.
recordes estaduais. Duque de Caxias, o campeão ) título em epígrafe : Juizes de Arremêssos -

Na primeira série, o Ol im- estadual masculino de 52, Arbitro Geral - Major Aldo João Nunes, Hiran

1;ico apresentou uma equi- ',� contra 39 apenas do A- Costa Lino Livramento, Ern i Faisca
re feminina absoluta que clêtico, enquanto o Carava- Diretor Geral - Dr. Pau- Contagem de Pontos
« enquistou 30 pontos, en- ua do Ar, que não competia o Scheidemante! Nívío Andrade

,,[uanto ó Atlético fazia 16 e ela parte feminina fazia 32 Juiz de Saida - Ten. Ari Comissário - Ten. Arge-
J.) 'Duque de Caxias 14 pons- ponto". Vlesquita
ctos. Na segunda competição 'Juizes de Chegada - Mil-

eTá em Joinvile apareceu o parcial em Jóínvile, o Atlé- ,011 Lehmkuhl, Waldir Grí-
Atlético com predominância rico surpreendeu na parte iard, Ten. Lassance, Osval-
110 setor feminino fazendo masculina fazendo 42 pon- --_,--'

24 contra '22 do Olímpico e tos, contra 37, do campeão PARA O SANTOS O ATACANTE
1� pontos do Duque de Ca- sstadual, 33 do Ol impico, EUCLIDES
xras. 17 da Ginástica e 10 do Pal- Joinville, 14 (E.) _ O Temos a certeza que com
'" ,Parà a 'disputà fiu al,' a- .neir-aa, não tendo tomado eficiente atacante rubro Eu- as qualidades que possue, ApIADO O MUNDIAL FE
presenta-se o Ol impico com )arte o Caravana do' Ar. .Iides, de inegaveis quali- Euclides pode muito ,bem MININO DE BASQ.tJETE-
f,� POl1tOR, o Atlétieo com A diferença existente eu- lad03, C9,lTIV€E.o cstadnd e s,er nprúveitado em qualquer BOL'
40 e o Duque de Caxias com �l'e o Olimpico prüneiro co- "n .. dI' ,,3 ,olu'oe p'a"r·tl'cl·'l)allte do: cam-�x-mt2gnmle o se eClúnauO v � •

2G pontos. As provas femÍ- \ocHdo que está com 1:36 'arriga-verde no último ,c�- l;eon��o.ê_; p_a:ulista e cario�a.
];inas deverãõ atrair a aten:'1 :'O)lto,s e o Atlético, é de ame brasileiro, já em (i\i- vável--a 'sua ida porque mos

';:'\0 dos àficckmados, pOls l5 pontós, ,estanào o Duque ;ra ocasião esteve na eml- trou maiores desejos de ten
llil prova, >de 80 metros c,om ie Caxias com 118 pontos. lencia de transferir-se do
bun:eiras teremos as duas Considerando-se a impor- futebol barriga-verde pará o
}''Ccordistns do estado, a do cância dos 'resultados femi� 1aulista, tendo sido convi
Olimpico e a do Atlético elIl ninos no computo dos pon- lado a se submeter a ,uma
sensacional confronto, os, podemos afirmar que ;xperiência na Portuguesa

,;fé!... prov� de 4 x 100 metros; 1mito teJ'á o clube de Flo- Santista.
l;evesamento, chave das pró::: 'danópolis de,lutar para con
�R<;' pai'á damas., por eerto ;eguir derotar o repl'esen
i(,';verá s'er disputada com ante mais 'credenciado de

Com embate Figueirense .X- Paulao

mino
Inspetores Rubens

Lange, Cap. Rornariz e .Pau
lo Andrade.

"

-

Naquela ocasião, qualld�
eudo estava ai'ranjado, a tÚ
cima hora Euclides resolveu

RANUUW PARA Ul\'(
CI..UBE PAULISTA
,Rio, 15 (V.. A.) - Como

"e sabe, o Amtirica, por d�
cisão de seu presid-ente, a

Jastou de seu quadro de

profissionais o atacante Ra

nuIfo, por motivos discipli-
nares.

ficar. O "passe" do referido jo-

Ago�a, segundo soube-, gador foi colo'cado à venda,
mos, por intel'médio de um aguardando o clube rl,lbro as

)l'óprio membro do América propostas dos interess�dos.
,F. C. novamente um grêmio' 'Agora '{) novo têcnico a-

,

,antista mostrou desejos de �ericuno, Ott() Gloria, visi
,Jxperimentar o re�erid{) a- tará a capital paulista, a-

tacante, tratando-se desta fim de 'manter entendimen
vez 'd� .S�.nto� F. C., . que los com �s"clubes b�ndei�'
pl'OPÔZ leva-lo em earater ,rantes, relativamenJe à

:}xperimental por quinze, transferêncill do re.ferido a·

dias, afim de substitu-ir An- tacante.
toninha naquela equipe. Deseja o América trocar
Desta. feita, é mais pr()- o seu jogador por um ele

tar {} futebol, em centros 'I· mento do futebol de S. Pau-
mais adiantados. lo. '

,

,EMPOSSADOS OS, NOVOS, DIRETORES
DO ATLÉTICO

Dom1}�fl:0 últh,lío" por oca- ,vr.o, Antônio Jacinto Mar
_; S1.a,O çu'p'll.ssagem do 23° a- !'ti'ns, Joaquim MQtter, Ari
rliv,ersái:io do Clubé Atlético i Silvei�'a ,''Hel�aÍ1i Laime
rCHtarine�se, foram empos- :,Falcão, Viri'ato Garcia, Nes
s,-iqos o novo Conselho De-

'

tot Mfguel de Souza, Ciro
liberativo, a Cumis,;ão Fis- Oscar Soncini, Eloy Struwe
Cal e a Diretoria ,do trico- e Gentil Marcelino Gil.
bl' do Estl'e:ito, eleitos t10

,

día·21 de Setemhro ultime,
i" que estão assim consti
tuidas:

Jor-
Comissão Fiscal:
Presidente'- Jacob

ge José
Membros Fortunato

Ferraz Cominho _e Joaqu'im
(ONSEI�HO 'DELIBERA- Motter.

,TIVO Suplentes - Thico Bra-
'

FLAl\IENGO 4 X FLORIANÓPOLIS'3
Presidente' - Paulo

Gón-l cke Fernandes - Raul Dias Brilhante vit6ria colheu o

I
do, (Osmar), Abelardo, Os-

ç,llves Weber Vieira da Ro- da Sil�a e Nelson de Olivei- Flamengo, de Capoeirás, de- mar, OUo e Fri�ça.
sa

I'
ra Coelho. mingo últimQ, no estádio·�do, Com nom- desemp,enhQ

Vice-Preso - Mário' Fa- Diretoria: 14 Batalhão de ,Caçadores, funcionou como j,uiz o sr

gundes Presidente - Delso Lan- diante da equipe loeal, do Valmor Marcelino.
Membros efetivos - Thi- i tol' p.eret Antunes Florianópolis Futebol Clu- Como preliIninal' defl:on ..

co Bracke Fernandes, Jacob, 10 Vice-Presidente - Jo- \:}e, pelo escore de 4' a 3., taram-se as ,equipes suplen-
Jorge José, Cesla,u Jabloons- I sé Brasil tes dos, mesmos, tendo tri-
ki, José Corrêa Teixeira Fi-I 20 Vice-Presidente - Bru- Marcaram' para o venee- unfado tambê� o Flamengo,
lho, Fortunato Ferraz Go-! no Mário Cechinel dor Lauro (2), Dadai e 'Som-I' pelo escore mínimo.,
minho, Nelson de Oliveira I 30 Vice-Presidente ___:'Do- iJl'�, enquanto que para: o O� quadl'os toram os se-

Coelho, Silvio Pirit-o�da Luz, lllüngos::da Costa'Lino Sobri- vencido golearam'Vaíca; Os-
'

guintes:
'

Alfre<io Roedel, Dr. Ader� '. nho ; mar e Otto. Flamengo - Bíguá, Lou-
1;al Ramos da Silva, Dr. An- II 10 Secretário - Pa'ulo "Os gúádros formar�m alS- renço e"Ivo; Quido, João E

t''mor Tavares, Ari Cangu",Ú Andrade
'

'. ! T h L O J'" �Im: '

'1
on o; au, smar, ose,

o ,de Mesquita. Paulo Mel1- 20 Secretário - Acelino Flamengo - Biguá (Qui-' Dico e Ernesto.
donça,: Raul 'Dias da Silva, I Assonipo Cardoso "io), Nilton e Lourenço; I, Florianópolis Chico
I.indolfo Francisco, Ataliba 10 T�soureiro - Osvaldo 'uido (Ivo), Doguinha e :Valdemal' e Platina; Jor,
Silva, Mario Antônio Luiz, Faria� 'h).mar; Lauro, Dadai, Soin� li' ge, Otto e Aníbal; Valte�:,
Btaz Francisco de Assis 20 Tesoureiro - Alpres ra, Dosni e João, Lauro, Palhoça, Miguel e

Moreira,' Êlizeu Di Bernar- tes Speck F1.r:)]::anópolis Chico, I Pedrinho. -

{.E,
,

Orador Oficial - Anclre ,:OretirJw e Bona; Vaíca, .Iuiz: "Nilton PacheCO;
Suplentes _,_ Otavio 'GaI-

'

lino Natividade da Costa,' rainhft e Campolino; O'1"1an- t bom,
..

SEM VENCEDOR O CLASSICO
GRE-NAL

Porto Alegre, 15 (V. Ao)

I
O resultado da sensaciG

- Domingo o ,públicD gaú>. :n:l� porfia, por nu; justo em

cho teve ensejo de' presen- pare de zero a zero,

dar o' maior clássico do '-�- _. _._�-----,

ERAVO ESTImOU MIJI·
Rio Grande do Sul -- Grê-

TO BEM
mio x Internacional.

Hio', 15 (V. A.) - UTI'l[�
das atrações d� prélio Vas
ce xBotafngo foi sem dúvi-,'

,<:lª alguma,_a pi'esença ,em,

S,a,ntiago do Chile, 14 (U. campo do,meia argentinO!
P,) _ O campeonato mU!l- Ruben Bravo" ex-defensor

dia! feminino_ue basketball, do Racing, que fez assim l�

que se' deveria realizar ês- sua estréi,a no qu::!,dro 'alvÍ

te mês, foi adiado para mar, I1egro.

d
.

'mo O jogador construiu al-
ço o ano pl'OXI .

O adiamentD teve como gumas jogadas de c1'asse,.
causas dificuldades que' <demonstrando que poderá
surgiram com as cerimônias ser útil à 'equipe ,orientada

da posse dó novo presiden- por Pirilo.

te em 3 de Novembro, as- Com maís ambientaçãG
sim como pela impossabili- entre os seus companheiros.
dade de se conseguir, o Bs- Bravo, ç óbvio, poderá' pro- I
tádio Nacional, que estará duzir mais do que domingo.
disponível em março.
Ontem foram enviados

convites à Rú.ssia, Tcheco

Eslováquia, _Estad{)s Uni
dos, Méximo, Cuba, 'Equa- TE CLUBE convida a to�os

dor, Perú, Bolívia, Argenti- ÓS seus sócios Ilara tQm!ilt'.
pa�-te na festi'il'ba que leva-ria, Paragu�5 e Bral'i1. ,

"

.. ,,', �, '

Por se tratar do nrimejro i"a a efeIto em sua nova se-

campeonato femin-ino de I
de social, em ,�o?,struçã(}.

husquetebol, Berá, r€gido pe-
• constando de alllmada dQ

'his mesmas regras que go- mingueira, 'churras c a d 3.

v�rnam os torneios interna- barraquinhas e outras atm

cionais masculinos, com ex, ções, no próximo dia 19'",

ceção da parte referente ao A DIRETORIA
tempo' de desc�!.llço, que se- SUT,.AMERICANO DE
rá adaptada pOl' um crité- FUTEBOL
rio especial. Rio, 15 (V. A.) -,- A C�

CLUBE ,ATLÉTICO CATA- B. D, no intuito de dispO:r
,-IUN'ENSE

CONVITE

o FLAMENGO, ESPOR-

'de mais tempo para prepa
ro da sele'ção que intervirii
no Sul-Americano' de Limà,
estava cogitando de pedir <>

O, Clube Atlético Gatari- adiamento do certame para.,

nense cOIl11.mica aos Si-S, Só- os primeiros dias de março.'

cios que est.á expedindo as O sr. Castelo B'ranc?, lnO�

Carteiras Sociais para SÓ-l
vimentou-se nesse i'l,entido;

cios e pessôa.s da família 'tendo apresentado a' pJ"{}-

dos mesmos, Para tanto os. posta à dir�toria da entida

interessados devel'ao procu� de máx.ima dos esportes.
rar o 10 Secretái'io do Clu- O assunto todavia" nã(l

be, Sr.' Paulo Andrade, à chegou a ser tratado dir�

'lua General Dutra, no Es- tamente com os organizado
h"eito,

I
re8" uma vez que a ,Federa�

OBS.: --' O Sócio ·devel'á : ção, Paraguaia, que patro

fazer, entreg'a de,2 (duas),' c;11a ,0 tOl:neio, acaba de CQ

�otografias 3x4, suas e de mUlllcar a C. B. D. que ""
,

1 f 'I'
. ,I .... :, t, a'o ('",1 J!rI1e"'Clill'lO''essoas (a a�nI la, prevlS�; (l,:Spu a ..)0. !," ..

", ... i ,

'''RS '11-0S I5statutos. I ser,á _iniciada dI) (Ea 15 de-

A DIRETORIA
'

,feyereiro do auo vindouro.

Aviso aus Sócios
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Determinismo,

,
, � '.

.:RS •. ,

Di;irou dez meses o sist�-
qla ,�mtão criado' para con�
-trole dos preços, pei'íodo em

..que os vendedores e compra
-dores da época estiveram ex

.postos aos perigos ,e vexa

,rnes impostos por UDl despo
"tismo abominável.

A crise industrial e co

'mereisl, bem como a escas

:8ês ao aPQgeo, foram setl

�t:esultado. ..

E' um meio péssimo de fa
,cilitar-se o abastecimento e

'fazer voltar a abundância, o
·t3.belamen to.
e Não participaram da cé-
4ebre sessão da COAP, os

Plorlanõpolis, Sexta-feh-a, 17 de Outubro de 1952

. '.'
• #. . ,

�JO- SANTOS - PARAMAGUA - CURI,TIBA - JOINVILE - tTAJAI

FLORIAfiÓPOLlS-lAGUNA'-TtJBA1?ÃO" LAJES .. PORTO ALEGRE

sÉot.: FLORIANÓPOLIS

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

.'1.

Vende-sei 0l�n!.�o A�!!�C'Chacara Série "Granel e Vultos das

uma,
-

sita' em Coqueiros Letras, 11. g

(Palhoc inha ) medindo 50 Edições Melhoramentos
metros de frente, por 60 46 páginas - Ilustrado
metros de fundos. 200 me- Ct:i3 15,00 .

tros apenas, distãnte ele óti- Em prosseguimento às
,.

'I'Pllblicações
de biografiasma praia,

Inf'ormações c{)m' Tte. da série "Grandes Vultos

Tourinho, Rua Cons, Mafra

I
das Letras", onde já foram

160 - Sob. publicadas a;:; de Euclides
--� da Cunha e Tobias Barreto,

Ii:.=:!!!!!!!!!!!!!!!!::; ;1.';, Edições Melhoramentos

V'I 1,/'1 I,/") VI U
I.J.J

lançam, de autoria de Leo
'nardo Arroyo, a biografia

I de Olavo Bilac, merítõría
! mente considerado o "Prín
cipe dos poetas brasileiros".
Filho de tradicional fa

milia, teve o necessário
apoio para uma formação
perfeita, tanto assim que
chegou a cursar a Faculda
de de Medicina e foi admi
tido, logo após, como assis
tente de F'Isiclogia.
Mais tarde abandona a

Faculdade e va i a São Pau
lo, a fim de estudar Direito,
E assim todo os fatos im

portantes na vida do poeta

I
vêm narrados por �eo:lal'do
Arroyo, numa sequencra no

távcl da "ida dêsse grande
ooéta, que servirá de exem-

plo a ser 8eguido pelos jo
vens da' atualidade .

Sem SfT um estudo erudi
tá em páginas repletas de
dados biográficos, êste livro
prima, como os outro da
mesma série, em citar ape
nas eis principais dados e

acontecimel1{�s da vidâ- do
biogi'afado com que bem 're
'�ebid� pelos' estudantes 'em
geral e indicado' como lei-'
h,ra de auxílio pedagógico
na áulas de história e de
literabra em nossos giná

I sios.
Em tôdas as Livrarias ou

pelo "Reembôlso Postal das
Edições Mdhora'mentos
Caixa Postal 8.120 - São
Paulo

Santa Catarinà

Produtos Alimentícios

Inegavel é que (IS

estu-I
estudantes; apenas assisti

e-.:ja::lÍes s-ejam uma fôrça 1'€S- rarn-na sob a qualidade de

peitã.vel sem necessitar de observadores.
'violênc ias ; mas se acredí- E as medidas que sugeri-

-

aam capazes de mover mon- ram em seu manifesto pela
i;anhn8 e fazer o _t�ontr{lrio imprensa, baixa do preço do

,lo que fez o mais �xperiel1te gado vivo e proibíçâo de ex

Maomé l portação, foram, algumas
E ai estão empenhados dentre as várias apresenta

-_por uma questão de ordem ias pelos Membros daCOAP,

pessoal, apaixonados, lu- em sessão, , '

,

. ;tando por uma vaidade, de- Mas o que dizer, quando
-clarando-sc obstinadamente é o próprio Govêrno que se

.

".;.;ontrár-Íos a qualquer au- ocupa de proteger a pecuá
-mento d<> preço da carne da, e pelô Banco do Brasil
'Verde- fornéce crédito -aos criado-
E' uma n'�ces"idade impe- res que.assim não se sentem

x-iosa que alguem grite em forcados a vender seu gado
<11itas vozes contra qualquer no inverno, ,esperando a no

-alta de preços; é de valor va engorda e forçando a alta

",j_nestimável que uma fôrça :103 preços pela retenção do

j�ten(,e. possivelmente a- produto.
::g'l'f.'BsÍva, mantenha à dis- O que dizer dos interesses

�,ânGia 'os ganan c losos e os 1ue dirigem o Estado gaú-
-''exploradores. cho que f'echa suas fronte i-

'

Mas é certo também que ras justamente quando há

'.;:.ituaçào semelhante não po- super-produção dê gado bo
.. -derâ prolongar-se indef íni- vino?

-damente, como 110S ensina o Não se parece coerente tal

materjal ísmo histórico, a lu. medida, a menos que os pa

ta, de classes, o jogo de in- derosos criadores gaúchos
·'i:eresses oconomicos. 13ejR�

os .mesmox interessa-

,. Nãe podemos furtar-nos à dos na' Pamal, n? Instituto
.alta de preços, si somos nós de Carnes do RIO Grande,
-quem mai,s insiste por me-I nos �r�ndes frigoríficos e

-

'i1101'e8 salários. fábncas de carne enlatada,
Podem (JS estudantes der- f única indústria a dispor de

'X'ullar dirigentes públicos e navios para transporte de

.univeraitáríos, podem estra- qualquer quantidade, en

"-�alhar empresas de ônibus, quanto nos portos os demais

�ml1astelar jornais, fechar produtos apodrecem por fal
,cinemas ou mudar formas de ta de transporte marítimo.

_governos, nunca poderão, O aparecimento do peixe I. entretanto, impedir que as em abundância, a avicultura
populações se adensem, que intensificada e a produz ir ]
-;)s homens abandonem os ovos e carne em quantidade,
<campos em demanda das ci- a horticultura desenvolvida

---uades, e voltem 'para os com o auxílio de jnáquinas
-eampos quando as condi- I que a Municipalidade bem

-ções de vida nas cidades se poderia 'arrendar, ser-iam
-�.torllam insuportáveis, mm- medidas indicadas para o

-ca poderão impedir que as equilíbrio do preço da car-

:produçiJ.es se reduzem, nem de verde.

-opor-se inexoráveis à impe- Mas, enqquanto com isso

-riosidade das leis naturais não contarmos, temos de

·e econômicas, aos deterrni- confiar nos estudantes para
'nismos da vida em socieda- alguma agitação, para algu
-de, ma reação temporária e11-

O instinto popular é in- quanto não chegar o perío
. -elinado ii .regulamentação, do de férias letivas em que

..que é a causá das agitações. essa fôrça se dispersa; te-

Os efeitos asfixiantes do mos de acreditar numa tre

'tabelamento, tão impraticâ- gua dos altistas, para aceí
"vel quanto mais severo, bem tarmos depois, ansiosos pe

seI!M4(HL:tOl'am pela admi- la alta dos salários, cança

.nistração terrorista resul- dos de resistir, à constante

-éante da 'Revolução F'rance- ê imutável elevação de pre-

ços, obe-diente à politica de

valorização inintet:rupta dos

produtos, mesm{) à custa

dei
"

quotas de sacrifício e con-

A Itroles da produção, usa-s-Nesse instante súbitame-, .,

lancoli� nos p�'ovQCa a. �-e- Qu'ar'tocordaçao do remado do vm-

tem, da pataca, e meia -p�- um ótimo quarto, para ra-

taca, do cruzado t paz solteiro com ou sem Te-

Fpolis" 14-10-62. feição. Rua Cons. Mafra

_______,_D_r_,_S_bd_ea lu_-l_I._,_S_O_b_, 1 Prop, 124-52.-

Coqueiros P. C,IuLe' '1n&fDA'\ aJRJJU.fiBM
,

g • ftAua awarrIl.
No prOXImo domingo, dia 19 do corrente, haverá a

jlll
·

d aN
•

festa da cumieira da� n?vas obr�s do Coq}le�ros P:'aia D II r". e: aguelra
Clube, sendo de 20 crt�Zell'os o preço por pessoa, Apos fi I •...........
feijoada, se realizará interessante Bingo, i ta�II.. ,

<
0<

...

Vl

-c
I
Z

Importante firma do Rio, especializada na C'I'ij1l'r:e

seutação e distribuição de produtos alimentícios em g,�:...
ral, aceita novas representações de conservas. oodf��
Zaril1has e tudo mais que se enquadre nessa linh....,. àe.s
de que sejam produtos bons e bem representados,

Para ofertas e informações, escrever > enviando
amostras e condições, a "HENEX", COMÉRCIO E RE
PRESENTAÇÕES, L'I'DA. - Rua Barão de Tefé, 't-A -
RIO DE JANEIRO.

�Pa:rtrõIPaÇào-
LÉ() ,I"ETT E SENHORA

participam às pessôas de suas relações, &

nascimento, ii 9 do corrente, nesta cidade, de
seus filhos ALFREDO CARLOS e FERNANDO
CARLOS,

Xapecé, 9 de outubro de 1952.

Oficina de Bicicleta III,
Acha-se aparelhada para qualquer serviço em IH..

cícletas e Bicicletas a motor - Ticiclo - Tico-Tko -
Carrinho - Berço, etc.

Peças e Acessórios Novos e Usados.
Pinturas, 'Soldagens e Parte Mecânica.
Serviços Rápidos ti Garantido, Executados por .,...

soal eapeclalízadcs.
- Rua Padre Roma, 50 -

-----�,--------------------------------

;r" "OS;;;;'�
',=---.41"DJ.\��R�f-.'1� � a, � �
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•
.
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. ut
\. 'Io. .' •

. z .. _ .,

Terreno no· Centro, da Ci.�1
v E N D E�·S E

Vende-se 420 metros quadrad�8, frente à Ali'mú{�
Rio Branco (trecho novo) com a rua, Visconde de oUi-®
Preto, ou três lótes· de 14xl0.

Não i.ntei-essa transação com' Instituto. Caixa �
nômica ou Montepio do Estado.

Informações à rua Visconde de Ouro Preto 12:1 li!:!

pelo telefone 2.584.

CALDEIREIROS
CRAVADORES

,

Predsa':'se no Estaleiro Arataca

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

OTleA IJIODi:LO !
Lentes 'Z-e�i8's' �e"_·· _Ray..Ban;�. .�

ARMAÇOES MODERNAS PARA CAVALHEiROS, SE' HORAS. - ARTIGOS fOTOGRAFICOS �
ULTIMl\S NOVIDADES, P A PRESENTES ,�

RUA -FELIPE SCHMIDT- (, ·dtfício Atnélia N�to) II
-='�"--�-,.--'�

..

��-=���'�:�.'�'<�,'����������'�-�
...

��-='�(�'�-�='���='��������������

'�.
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.fl FIO.l·janóp.,lis;. Sexta-feira, 17 dé Outubro de 1952 0"""'00 ,.1'
.J.

XADBl:z Ia. ASSE.bleia legislativa F'���ã� sill��J��eq!�!o,m!!��.
Q

.

S s, L""
..... ··,'U"I; lli1agllm ao Prol S or I�ampo· mingos Pirato e Alexandre transmitiremos Imediata-

ue a . orle e]a
.

.

ançada.·· II bu v
. 8 S •. ". ., Banaglio. mente a esse prestigioso or-

� de P30�U. Problema do Carvão. ,gI���t�S�I�;���l;gEs f::a�a imprensa metropolí-

por DEMÉTRIO· SqIEAD Presidiu os trabalhos, na Depois de outros, comen- Todas as regiões -estão
A margem do intermunicipal amís-

.

sessão de ante-ontem, o dep cáríos, em que descreve na
Rio, 16 (V. A.) - Um pi-

envoltas em forte nevoeiro,
FI

. , Ii BI
lôto cujo aparelho cruzára :

r

toso orianopo 18- umenau. Bulcão Viana, primeiro vi- .ua realidade, o drama do
com o aviao desaparecido. com chuvas torrenciais difi-

Os enxadristas catarinenses, a estas horas, devem ce-presidente. carvão, o deputado Lecian minutos antes de o mesmo eultando as pesquisas".
€Htar surprezos do desusado interesse; ultimamente sur- Secretários: deputados 3lovinski requer um telegra- ailenciar, declarou que no i I�stantes. apó� recebia

gido, com aparente vitalidade, em algumas cidades do Elpídio Barbosa e Clodorico na ao presidente da Repú- momento havia grande tem- :
mos a conrirmaçao de que o

seu Estado natal. E, não é para menos. Habituados como Moreira. olica, fazendo-se-Ihe apêlo pestade.·· i PP-AX, havia efetivamente,

estão, a ver suas pretenções adormecidas e relegadas pa-
Voto de pezar )ua que tenha rápida solu- Acredita o informante! caído em São Francisco de

.ra plano inferior, Sem estimulo de qualquer espécie. Do- A Assembléia Legislatí- :ão satisfatória, a crise ora
que o comandante Lima! Paula, tendo perecido a.

minadas pela incompreensão e pelo desconhecimento das va, 11 requerimento do dep, def lagrada na região carbo- Gurgél tenha se dirigido pa.l'
maioria de, S�U? pa.ss�gei

euas estimativas. Osvaldo Rodrigues Cabral, nífera de Criciuma. .

ra Lages, tentando descer ros. Os vatícíníos otimistas

Lá. uma vez por outra, como succede agora, um em- -restou homenagem póstuma O telegrama foi aprovado alí, quando foi colhido pela não se haviam confirmado,

_,preenàimento ali, acolá, além, sacode o entusiasmo. En- ao dr. Horácio de Oliveira, por unanimidade. fatalidade depois que caíra I infelizmente, pois, segundo

tão, momentaneamente, despertam. Os do centro, os do figura de grande relevo na Campos de pouso LOCALIZADO EM SÃO I eramos informados' com se-

.uorte, os do sul, acompanham o rastilho da ocorrência. vida social e esportiva de O deputado Paulo Mar- PAULO FRANCISCO DE I guranca, das 18 pessôas

i!i, os vinte mil jogadores de xadrez, _ amadores, pratí- Joinvile. ques fez um discurso sôbre PAULA I que viajavam a bordo. ape-

<cantes, aficionados, - espalhados nas cidades, vilas, lu- O autor justifica a medi- �an:.?os de P?uso. .' Finalmente, quando pas- nas qutro haviam escapado

-gares e recantos mais longiquos em que viva um ou mais, da, enaltecendo a vida do União Catarinense de Estu-
savam apenas uns poucos I

com vida.

__ recebem a noticia, incrédulos, atravez de uma ou ou- extinto, sendo o voto de pe- . dantes I minutos das treze horas. a
I DETAI..HES DANTESCOS

tra voz,
zar aprovado. O deputado. Celso ,Ramos. reportagem do "Correio do Um montão de sucata dis-

Apezar dêste fenomeno ser endémico aqui, parece,
Dia do Professor Branco :ncammh�u a �esa I Povo", receb ía um fonogra- forme e fumegante, é o que

haver nos acontecimentos atuais, algo de diferente, assi- O deputado Elpidio Bar- um projeto .,�e �el �on�lde-! ma urgente do Prefeito de restava do aparelho, em

nalando um movimento progressivo para melhor. Vale bosa pronunciou' magnifico mn.�o de utI:llluae publica a i São Francisco de Paula, sr, 1 torno. do qual espalhavam

:<l. pena o registro, na esperança de que êle se acentue e discurso sôbre o Dia do Pro- União Catar inense de Estu- Remigío Nodari, que infor-I se os cadáveres dos passa-

2-('. firme. I

.

fessor, ontem transcorrido, dantes.
. . .

mava o seguinte:
I geiros e tripulantes. Alguns

Assim, a série de artigos do autor destas linhas, pu. lembrando a atuação da sau-
"

Projetos reJ:ltado� "Ciente do desapareci-I estão completamente carbo-

'))licados em "O Estado", da capital, em fiA Nação", "A dosa professora Antonieta ,Em segunda discussão fo- 1 mento do avião da Aérovias I nizados e irreconhecíveis,

T�mguarda" e o "Lume", de Blumenau, atingiram o ob- de Barros relativamente à rarn rejeitados, contra (ll' i Brasil, nesta região, esta-
I
ao passo que outros foram

.letivo. Fizeram; provocaram; avivaram o brazêdo. Sur- aprovação do projeto qu�. yoto�. (�a b_ancada. do P�D.! mos nos comunicando com ape�as parcialmente d�s.-
"fi o Carnpe t C lt di di t

. 'Instituiu essa homenagem os p- ejetes de lei que ('0'1 truíd I f E
:;;-.c <. eona o .Il·a mo, em uma ISpU a acerrrma e

n ,.''','., ,
•

-,
todos os distritos, a fim de. ,O? pe o

_

ogo. eX.ls-
vltoriosa. Doze amadores aguerridos entram na liça, dís- aos nossos educadores, jus- vedem auxilIo de , .. ,'.... tem ainda tres corpos qua-

'postos a enfrentar seus leais adversários, com cavalheí- tamente na .data em que foi Cr$ 250.000,00 ao Hospital �_ .. - se Intactos : os do rádio-ope-
'Fismo e merecimento. Vem, a seguir, o Primeiro Torneio inaugurada a primeira es- S. Francisco, de SantoAma-j' rador Vilhelm Moritz, do

Popular de Xadrez, efetuado na cidade de Blumenau, com cola primária em 110SS0 país: ['0, e auxilio de , ... ,..... garantir um empréstimo de estudante Moacir Zanin e

.a participação de 70 concorrentes! Coroado de completo O orador concluiu solici- Cr$ 100.000,00 à Prefeitura: Cr$ 3,000.000,00 para a Pre- do comandante Francisco

exito. Realizados em períodos próximos, quasí na mesma I
tando um voto de regosijo de Urussanga, para conclu-] feltura de Criciuma. Assis Gurgel.

"equência. pela efemeride e uma men- são do seu aeroporto,
.

"

Aumento de gratificação Todos 08 que presencia-

Sem levar em conta as partidas por correspondência, sagem de saudação aos pl'O- O trabalhista manifesta-. Foi aprovado o projeto de vam tão dolorosa cena, não

,{ue vem sendo jogadas por vários eméritos amadores de I fessores catal'inenses. se contra o auxilio ao mu-l1ei que aumenta para .... escondem sua emoçã-o, e

:Rlumenan, de'�oinvile e de Br).1sque, _ há já algum tem� I ,Sôbre o requerido e sôbre nicipio de lh�u;sanga, para Cr$ 200,00 a gratificação aos tambem a tristeza por ve

J)O, num torne:o. dessa_modalidade, org,anizado pelo re- i a data fala o deputado.Pal:- condm,áo do ��.IU campo de· membros da Comissão de rem vidas tão jovens, extin

{lator da bem feIta seçao de xadrez do Jornf,tl "Deutache : lo Marques, que se sohdan- pouso, entendendo que a 5a. , Fiscalização de entorpecen- tas assim com tamanha' bru-

:''fachrichten'', editado �m lingua alemã, em São Paulo. I za eom a homenagem em no- Zona Aérea fará e�se cam- teso talidade. O corpo do coman-

Agora, em seguida, 'obedecendo o mesmo rítimo, o; me da bancad� petebiHta. pO" I --(}- dante Gurgel é o que mais

passo maior foi feito. O de maior relevâ.ncia. I Greve em Criciuma O �eplltado Lecian Slo-, A SESS�O DE ONTE�I . impressiona. O jovem avia-

Consegüin-se a realização do intermunicipal Floria-. O deputado Leeian Slo- vinski. em diversos apartes,

I
Na sessao de ontem, que dor tinha as mãos rígidas-

nópolis-Blumenau, o primeiro'lançado na capital catari-' vil1ski comunicou à Casa o discorda de opinião do ora- ,se realizou à hol'� reg�l1lel1- sobre o peito, em postura

llellse. Um sucesso. Um triunfo. O descongelamento, pon. teor de um telegrama l'ece· dor primeiro porque o ae1'O- tal e sob a presldencla do de quem segura o comando

do a amostra novos valores. : bido do Prefeito de Criciu- porto de Urussanga não es-
I sr. �ulcáo Viana, foram o.s do aparelho, enquanto sua

Ess� encontro teve lugar entre seis elementos repre- ma, onde se informa ter ir- tá incluido na lista do Co-! segumtes os assuntos ventI- expressão fisionomica faz-

sentativos do Centro de Xadrez 12 de Agôsto, de Floria. rompido a greve dos operá- mando da 5a. Zona Aérea, e

Ir
lados:

.

.

nos ver que a morte o su-

nópolis, e seis do Clube de Xadrez de Blumenau, da dda. rios das minas de carvão, g.egundo porque, estando, o A greve do� mineiros preendeu num último esfor-

ele do mesmo nome. em virtude de não ter sido mesmo sendo construid& pe� OCUl?OU a tl':bun8, abor· ço para evitar a catástro-

.

Mate!! inteiramente amistoso; sem 'premios, meda- concedido aumento." ia Prefeitura Municipal, es- dando a questao longamen- fe. Seu braço esquerdo está

lhas e quejandas,. EmoCionante; no qual todos os partici-' O orador'tece judiciosas ,tará· .obedecendo,.'-·fon;osa- t�, o .sr. Dep. �ecian Slo· bastante queimado,,,deixan�
pantes se esforçaram. considerações em torno do mente', às exigencias dos re- VlnSkl, lendo ma�s um tel�- do transparecer a possibili-

A vitóri!l sorriu, por larga margem, para o lado dos problema, salientando qu�. é ,?:ulamentos e o mesmo não grama do Prefmto de Cri- dade de haver irrompido
.amadores ilhéos, - 9Y2 contra 2% JX)ntos. estimada em 12 mil homens, poderá ser condenado a pdo- ciuma, que encarece a 11e- fogo no motor do mesmo la-

Arbitro)l a proya, o conh�cido e veterano -€nxadris- a população operária da zo° ri. cessidade de conseguir au-' do, enquanto.. seu relógio-
'ta Dr. Adão Bernardes, batalhador incansável em pról na carbonífera, cujos saiá- Sôbre o assunto há 'inte- menta do preço do carvão, � !pulsera marca' exat.amente

do engrandecimento do xadrez barriga-verde e figura' rios, infelizmente, não cor· ressante debate, tendo, poSo pago pela União. Requer no-115 horas e 22 minutos. Nas

de grande destaque. I reaponde às exigencias mi- ::eriorment.e, o deputadoCoe- vos telegramas aos srs. Pre- i imediações do cadáver d(}

Para estabelecer equilibrio de forças, no emparcei- I
nimas de vestuário 'e ali- lho de Souza lembrado o pa-

sidente da Repúhlica, líder' jovem pilôto, mais ciois cor'-

,:ramellto, tomou-se por base a colocação do participan-! mento da época atual. recer da Comissã(l de Finan- ,do Governo no Senado e à. pos de duas mulheres, am-

te em provas anteriores.
.

I Acrescenta o nobre depu- ças.
bancada catarinense na Câ- I bos quase irreconhedveis.

pefrontaram-se assim as representações. Florianó- tado, que os proprietários O deputado Estivalet Pi- mara, Face às discussões I O SEPULTAMENTO DOS

,polis: - F�of. Elia Ballstaedt, campeão citadino; Dr. das Minas estão d� acordo res requereu votação nomi- que surgiram sôbre esses t CORPOS .

Jorge �otzIas, vice-campeão; José Garcia, ex-campeão no sentido de ser concedido rial, mas o plenário rejeitou .despa-chos, foi transferida t. Rio, 16 (V. A.) - Ama-

.e �er�elro colocado do c.ampeonato da cidade; Acad. João aumento aos trabalhadores, a proposta. para hoje � sua aprovação.! nhã serão dados à sepultu-

'RIbeIrO, campeão acadêmico; Dr. Walmir Dias, Dr. Jay-' desde que.o governo da Empréstimo para Criciuma
." Desconto em fôlba' � ra no' Cemitério São João

mor Colaço, - 50 e 60 colocados. Todos figuras marean- União colabore com melhor Foi aprovado o projeto de Requereu o Dep. Elpidio: Batista, os corpos dos tri-

te� do Cam�onato de Florianópolis. BIumenàu _ Demé- preço do artigo. lei que autoriza o Estado a
Barbosa a med�da, como se I �ula�tes do A�J, chegados

-t,rl6 Schead; prof. Rômulo Silva, campeão do Torneio ...,..,..,..,..".,..,._·........,..,W.. ..--.....__.....__...... .-
vem fazendo �a anos.

I n nOIte de hoje, em avião

Popular; Dr. Newton B. Reis, 30 finalista. Alfredo Kin. Mecanização da receita especial da Aérovias.

'dermann, participante; Frei Capistrano, 'participtinte; eRtejam em completa forma e dentro das suas possibi- Aprovàdo o })rojeto, ,do I Os demais corpos ser-ão

Eduardo Namura, patrocinador. Figuras expressivas do
lidades. E isto se explica, sem extranhal'. Pratica-se amiú- Govêrno, .qu: abr� o cr�dito I também pelas Aérovfas,'

Torneio Popular. de um xadre:t rápido, sem consistência e �,en;l classe; nin- de um mllhao de cruzeIros,
. transportados para S. Pau-

Eis o quadro do resultado geral.
da mais. viciado pelo jogo "ping_ue-pongue", denominado para easê fim. lo e Buenos Aires.

Concorrentes da Capital "bate-bola". Vencimentos de Consultor'

Elio 01, Kotzias lO, Gal'cia 11, Ribeiro l'
Não basta ter conhecimentos cle aberturas e teorias

.

Técnico
.' .

- .

-e Colaço 11, pontos: 9%.
'.

' /e1, Dias 11, 'olT,elatas; - receber revistas 'c· espeeial!�adas. O xadrez t\.pó· long s d 'sc'
-

10 I'
_.

Concorrentes de Blumen-au
)osicional só se -a.dquire na ',luta sé'ria e>�meditada, em f(')i,ap:ovad:'� pr�je��S��� ec' araçau:"::. Schead 10, Rômul� 01, ,Newton 00, Kinderm %0,
'ue se apuram os conhecimentos com a educação meto- eleva o padrão de vencimen-

'

Capist 00, Namura 00. pontos: 21;2. •

�ica clos valô�es. .
.

tos desses funcionários. e- Declaro ao Comércio e a-

. �ara que se tenha nm� idéia-dorque-vem a-'ser um _

Tambem, é �rec�so esclarecer. A repre.sentaç.ão blu::;' '.qüit\iiraifdo-o ao:'l de direto-' quem interessar pos�a que

't,�l'l1-eIO dessa natureza: guardanc1? as. q.eyidas propor- 1e.nau,e�).se, em relaçao a esse enc�nt�·o amistoso, !lão ti- res. Cohbate-o o sr. Deputa- não há ninguem por mim �u-'

\-oe� de el�CO!ltrp de'\Jllaloi' epverga-dura, não é demais in- ,ha dU'ndas quan.to ao desfe�ho. Sabw, de alltemtW, que do Oswaldo Cabral, da U, tOl'izado a fazer compras

seru' aqUI as palavras do professor Reti mestre de fa-
. mesmo s�r-lhe-Ia desfavoravel. Seus componentes, ao D. N., bem como sua banca- .' receber dinheiro entabola;

'!'na mundial: - "O jogO de xadrez em to�neio não é ne-

�em ,à capItal, travar �ão emotiva b�talha, quizeram, da. ! negociações ou, �nfÍm, pra�
'nhum trabalho calmamente elaborado em um gabi t ;m iSSO, d��tro d� maIS, e:evado sentimento ?e espor�i- Orçamento para 1953 ticar, em meu nome, qual-

-qual:do se está disposto, podendo se descançar à v:net:� dade, esbeltar amda maIs os laços de amlzade eXls- Informando a Presidencia quer ato, excepto o meu bas-

·de, �, porem, uma luta espiritual extraordinária e en-
�!lte3 e abraçar��num a:npl�xo fOl:te: �eus l:ais adve�sá- que a proposta entrará em tante procurador e advoga-

�arnl(;ad�, diante, d� um público numeroso, à hora lUar-

os e co�nan�eh os de lde?ls. E, mlClar o mtercamblO. ordem-da-dia, o sr. Dep. Es- do Dr. Antônio G<lmes de

.�ada e ? tempo hm1tado. Daí ser todo o mestre de xa. ..,

Por IStO, e. rl_: se conslderat',. não se trata de uma tiva��t Pires, lider do PSD, i Almeida, quanto a última
Ul'ez altivo de sua vocação íntima".

1nles com�etIçao. Que ela assmala o começo de uma discorda, por não ter sido' parte.
.

Torna-se necessário frizar um aparte. Raros, mui. ','la era, afIm de colocar os catarinenses no mesmo ni- apréciada pela Comissão de. Florianópolis l'! de Olltll-

to l'�ro�, sào os ;1madorcs catlU'�nens'ep, de' _d,,- pr0P:TC.SRO dos Estados de maior projeção da fede- {Finanças. Hoje. a Pres. id.en- bl'o de 1952.
'

" xac!l'ez, que ç" b 1
. .. .' .

. _

_ . ",o rasi,eu·a. cia estudará a matéria. I Henrique &rnba�a'r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAS.A.S A'VENDA

ESTREITO CANTO - 4 caeas, sendo 2 residenciais e

2 para coUlérci� (6tinio ponto perto I}a Soberana)
RUA 'l'ENENTE SILVEIRA - 6 quartos, stvisita, s/

jantar, copa, coaínha, etc. ....•........•••....

l';STREITO RriA SA."lTOS SARAlVA -- 5 qnartcs, &/

jantar, s/visita, copa, quarto de banho, garaje, so

tão, situada em esquina.. . ',' , r-» ,
•• r••••• , ••••••••

RlIÁ 'BoêÂluVA ;_ 4 quartos, s,lvistta, S/,kmtlll",
copa, eostnha, dlspença, entrada para autoro�

por duas ruas <situada em esquina, grande quino
tal) .• , ••• , ..••••. ','

•••.•.•• , o •

titiA �ÔNSÉNOOR TOPP - 9 quartos, ,sJV;'3J�a, s/
jantaF. coeínaa, depó.'Jito, cOp&, terrene U)x30. ruts,

!lUA CONSELHEI�'O MAFRA - 4 quartos, s/visIta.

s/j.mtaF. cop� coeínha, situ.ada em esquina; ótimo

ponto o •••

ESTREf'rO :aUA SÃO PEDRO - 3 quartos, an-t·sale..
, _sala de, visita.. cQP3, c08i� inatalaçjio .�itá;r:u..

. completa, com duas pequenas casas nos. fundos

�V. MAURO RAMOS - 3 quartos, costnha, sala �n
..

tar, s/visita, etc. (casa isolada ótimo Iocal) ....

aUA DUARTE SCHUTEL - 2 C83U. uma com 4 qaar

tos, s/jantãr, s/vieita, eosinha, etc., ourra com !

qUBFtOS, sala, varanda. eosínba, etc. . .

ESTREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA � 5 quartos, si

visita, s/j.antar, cosinha, banheiro, etc., terreno

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

. &00';10 à vista e 50% à 1.200,00 mensais .

ÚlTREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, sl

visita, s/jantar, copa, oostnha, etc terreno 20x40

-(chácara) , ,.,'.. 1.1;5.000,0('
i:STREITO RUA SÁO PEDRO - 3 quartos, s/jantar,

copa, cosinha, varandâo, dispensa etc. te·treno

15-x40 ••.••••.•.••••.•••••••••.• , . • . • . . • . • . . . . 160:()OO,oo
{UA BOCAIUVA -- :I quartos. s/ para negócio, varan

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

powsky •••.•...•.•.•......... , , . . . . •• . . . . • . . . 110.(){)i),o(.
,tUA RUI BARBOSA (defronte o Abrigo de l\lenol'es)

- 2 quartos, a/víaita, s/janta1', cosinba, etc. c!. l��,o(l
\.V. RIO BRAN'CO _. 2 quartos, sala. varanda, cosi-

oha, etc. , , .. ' " , , '. . . . . . . 100.000,00
TUA JOSÉ BOIl'EUX -- 2 quartos, s/visita, varanda,

coai nha ••••....•••...•.........•......• , .• , . 100,1)00,60

�,OQUEIROS -- 3 quartos, sala, varanda, coainha, ba-
nhei ro, e�c. • •.•.••.•••••....•.....•. , . • . • . . . . 90.000,00

&DA J JS� BOITEUX -.2 quartos, s/visita, v�r�Jl!!a" "�

l..

cosínha •••••..
'
... '.' •.•.•... , .•.•..... , . , •.. , 94l.goo,oo·

CABEÇUDAS MUN. LAGUNA - Beira-mar com ...

quartos. s/negócio, 8/V�ita, s/ja,!tar, Ct>sinha,
etc. terreno 72x33 mts., ótima para veraneio •.. 80.000,00

!tUA RUI BARBOSA - 2 quartos, 5;113 visjta, cosi-

nba, ew. .. . .. . . • • . . . • • .. .. . . . . .. .. • . • . • . . . . • 80.900,00.
:-3ERVIDAO FRANZONI - 8 quarto!!, sala, V8l'8nda,

cosinha, ete., terreno � mis. . . • • . . . . . . . . • . 615.000,00
E:STREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi-'

Agradecimento
GUALBERTO DOS SANTOS SENNA, por intermé

dio deste, expressa seu profundo e imorredoul'O agrad·e4
cimento aos abalizados clínicos doutoi'e:;; Newton n'Avi�

la, Roldão, Consoni e Osvaldo Luiz do Rosário, pela 1113-
.

'neira atenciosa, solicita e carinhosa com que se houve�
E outras que por motIVO de fôrf8 maj�!, não são nunciadas;

ram por ocasião da melindrosissíma operação, a que foi
aJguma& destas são aceita trfIllsferêncla peJos Instituto!!, Montepio submetida no Hospital de Caridade, sua esposa Oswal-

"-

dina Climaco Senna.
Seu agradecimento torna-se extensivo às abenega�

das Irmãs Juscelina, Bernadete, Juanildes e Mansuetta.
ás enfermeiras, aos doadores de sangue e a todos que

por qualquer forma procuram confortá-los em tão an

gustiosa situação.
.

ERtreito, 16 de Outubro de '1952 .

---o--

CHACARAS E FAZENDA A VENDA
JANASVIEIRAS - eom 4.344,728 � e nma Mima

casa resid-encial de 2 pavimentos •• _ •• " ••••••

1APOEIRAB - (no prineipio) - eom 98li2õO mia..
casa eom 4 quartos. 8 &alas, oosinha, banhoi�
varslIdão. etc. • , ....

rRIJ'.i"DADE - eo� 78,ÚOXSOO mts. e uma. casa e-om

5 Quartos, s/jantar. copa, cf>sinha, banheiro, .va-
l'sndâo>, ate. " " .

�AC():' DOS LIMõES - com 27x1.5'OO mts, e uma casa

J'eBidenelal , '

..

�ACO .DOS LIMõES - com S2XÕOO rota. • .•......••

-o--

COMPRA DE TERRENOS. CASAS,- CHACARAS E SITIOB

Témo8' sempre interessados em· comprar rasas, terrenos, eb!

aras e sitios.

..'
- nIP�.<\s IReeebemM- c apli�ltl'll'01!-qualqtreT imporlânda com garantia bj.

.,'

.•oteclll-ia.

Sema". da Crianç.

'"
I

Mais vacina, menor coo aglo
Esta é a campanha da Semana da Criança na luta

o{;ontmuà p-ela Saúde, pela Vida .::_ contra a Doença, con
tra os males implacáveis que não respeitam lugar ou

'Posição, que não respeitarão Você!
.

Germens malignos nascem e crescem sem respeitar
lugar - palacete ou casebre - desde que as condições
sanitárias sejam pouco favoráveis. Espalham-se famin

tos e vorazes por todos os cantos. São transmitidos, às

vezes, inadvertidamente, p-or qualquer pessoa, objeto, ou

,mesmo animal! E podem' atacar qualquer lar - o seu

por exemplo - por mais higiênico que seja!
.

. C,rlanças 11-8 primei·ra infância são muito suceptiveís
. .a doeneas contagiosas, como a varíola, coqueluche, dífte
�·ia. tifÓide, tuberculose. Lembre-se, pois, de que é o seu

"filho' (Hlfl ,está em perigo! A mesma crian�a que hoje
'-"''M-fkea, feliz e saudável, poderá amanhã cônforcer-se de
oores e febre em sua caminha.

Impossível I, dirá Você! De fato, é difícil acreditar

que t.al possa acontecer aos seus próprios filhos - mas

aeontecé. Qualquer criança não-vacinada é prêsa fácil
das inúmeras doenças infecciosas mencionadas acima.
Nesta Semana da Criança, o Departamento Nacíonl da
Críanea desêjachamar a-âténção pâi'a- o te'ma principal
dêste ',mo - à Vacina Preventiva. Postos de Saúde, Cen-

, 'tros de Puericultura, Instituições particulares e governa

mentais, todos procuram dar maior expansão ao assunto
-e divulgar <l necessidade da vacinação - todos estão

prontos a defender o seu filho, mas para tanto é ímpres
'cIndível a sua cooperação.

Vacina Preventiva! Está em suas mãos proteger a

Saúde de sua família .. As medidas a seguir são fáceis e

simples. A Ciência e a Medicina de hoje tem aperfeiçoado
seus métodos, de tal forma, que a Vacina é agora um

.

proeesso de proteção simples e não doloroso. A pequena

reação causada é apenas um indício seguro de que a Va
eina "pegou" _;_ de que seu filho está imune à terrível
doencu!

Você deve procurar o 'luanto antes o Centro de Saúde
mais próximo e vacinar "CUS filhos. E' esta a melhor pro
teção que Vocês lhes pode proporcionar, para toda a vida
- Você lhes está garantindo SAúDEl Estará, mesmo,
muitas vezes, lhes garantindo a própria VIDA!
{Artigo gentilmente cedido pela Johnson & Johnson)

SANTOS &: BATISTA
antJg� "CEZARlO"
CAMINHONETE:

-

linha Itajai
IDA:
Saída de Itajal
Cgegada FPolia.
VOLTA:
Saida Fpolis
Chegada ltajal

7,15 boru
9,45 "

16,00 horas
17,00 H

tAos sábados e feriados a salda d.
Fpoli�. é às 13.80 h. e a cheirada 1 lta
jal às 16h.),

sita, s/jantar, cosinha, desp4mSa. etc.. , ..... o ••

RUA FRA.1IíCISGO TOLENTINO - 2 qruirtos, sala,
varanda, Cl:>si:nha. etc. • •••.•••••••.••...•••.•

ESTREITO RUA TEREZA CRISTINA - 2 Qnarto-!l,
sala, va�nda. .

casinha, sala �ra �egócio •••.•

BARREIROS -.3 quartos, s/visita, s/jantar, co-sinlle

grande, terreno ••••.••••• , •.....•• , .••....••

ÔNIBUS
mA:
Salda de Itajal
Chegada Fpo}is.
VOLTA:
Salda Fpolis. 15 horaa
Chegada Itajaf 19 H

(Aos sábados e feriados a salda eH
- Fpolis. é às 13 horas e .. chegada 1 Itr.
iii às Uh.).

7 horJlI
11. ••

e Caixa Econômica.

·.o\V. MAURO RAMOS - Lote _de 16x45 mts. (nego.
AGeNCIA

RIJa Alvaro de Carvalho D. 19
cio urgente) •.•••....••....•...••...........

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - Esq. el>m Rua
São Pedro - 40x25 mta. -. ,

COQtJEIROS RUA SÃOóCRISTOVAO - 22x500, tendo, Brasil contribui·
. -

tá com 25 mU -iJó
lares para a ONU I N G L E S A

.

NOVA YORK, 14 CU. P.) [fi ;ril:ri' tIl]
- Carlos CaIero R�drig�le�, !' T Ô N I C A • A P E R I T I V Amembro da delegaçao brasl-I '

leira declarou na Comissão
de Negociações de Fundos

Especiais da ONU que o

s'çu país deu os primeiros
r'asso"; pam a contribuição
de"..yinte e cinco mil dóla�

Barco a ve':lasres para a Agência de Tra-

balhos, e Socorro pgra os I
r�fugiadoR da Palestina no

,Oriente Médio.

·,A' G U A .

um�"""'péq'U�n38' eaaas' ..•• � .; • -. � .

8:STREITO RUA SANTA LUZIA - l&te C<!m 10sfO

·mts. .. ..

BARREIROS - Jote de 12:d0 mts. • •. , ..•.••..•.

NAS CONV�lESl(N�AS

(iole olímpico)
.

Magnífica construção �m
"ÓtinlO" estado, vende-se

pelo Prêço de Cr$ 8.(}Q()_.9<>Fraquez.. em gera I á vista, Negócio de oêa_siaq,
'lobo Creo"ot'adn tratar çom o sr. AdônQ-�.ii

" ,_ "11<1 N<:r'''1J Ramos n. 3$::�:'. �

(SHveíra) ,..

"�8 '2 --- 2.::21.

...•�_._ .• :::5i

Notícias do Estreito,
HOTEL NEVES 'legumes no "Canto", que. é

Dar-se-á talvêz a 1°. de o lugar mais movimentado

Novembro p. futuro, a inau- do, Estreito, ponto terminal

guração do Hotel Neves, da linha de ônibus, onde es

em o belo edifício de pro- tá sendo estabelecida' a Ci-

priedade de Da. Blides Ne- nelandia, e lugar preferido
ves Segui, levantado ao la- para o footing pelos estrei-

600.000,00- do do magestoso "Cine Glo- tenses.

ria". I QUe o "Canto" precisa de
400.000,o� E' seu arrendatário o Sr: um �el'cado, é ass�nt� que:

Gueríno que há longos a- I se discute ... O proprro 81'.

nos vinha dtrigindo o anti- Prefeito Municipal está cou-

150.000,00. go hotel. vencido dessa necesaidade,
Os Estreitenses podem 01'- visto achar-se intencionada

gulhar-se de possuir o sub- de dotal' a localidade de tal

distrito; agora, um hotel benefício.
300.000,00 condigno. Oxalá real íse S.S. tão ne-

Na parte ._terrea do edi- cessaria medida de benerne-
2W.Ooo.� fício serão instalados um renda pública.

moderno Bar-Restaurante e O "Canto" precisa quanto
uma Sapataria chie, o que antes de um Mercadínho,

260.000,00 clarão agradável aspecto ao semelhante ao que existe a

local. frente do Matadouro Muni-

--0- cipal, porém; mais amplo,
260.001),00 POR l<"ALTA DE UM para melhor atender a cen-

MERCADINHO. .. tenas de pessôas que, J)cla
181l.000,oo Nestes dois últimos dias, manhã, vão áquele local f'a-

porque chovêra, não houve zer compras.
verduras. nem frutas, nem (Correspondente)

18f}.ooO,oo

"160.000,00:.
Comunicação

Telhas t\rooba
Ternos o prazer de part�l:)�r aos nossos .amigos e

Ireguêses que acabamos de instalar nesta Capital e tarn

bem no Estreito, POSTOS DE VENDAS DOS NOSSOS

PRODUTOS, tendo confiado os mesmos aos cuidados dos

Snres BERRETA & ClA. LTDA. - Av. MAURO RA�

MOS n. 166, em Florianópolis e LEONY THIAGO DA

.31LVA - Rua OLAVO BlLAC. n. 122, no Es�reito.
.

Fomos obrigados à instalação dos referidos postos
pelo grande desenvolvimento atingido pelas 110flSaS vel:
da!", não só nesta Capital e Estreito, como em outras ct

dades clrcunviainhas.
.

Desta maneira procuramos corresponder à apreciá
vel preferência com que vimos sendo honrados_. pelos
nossos clientes, proporcionando-lhes uma execuçao mais

rápida e possivelmente mais completa, das ordens com

que nos distinguem.
CERÂMICA 'PEDRO :ANDRIANI S. A.

&o.ooo,O(

Amido de Milho
Firma do Rio compra qualquer quantidade. Por

gentileza, informar capacidade de produção, base de

preço CIF Rio, e {lIlviar amostra não inferior a 5 quilos.
a "HENEX", COMÉRCIO E REPRI�SI�N'I'AÇôES, LTDA.
- Rua Barão de Tefé, 7�A - RIO DE JANEIRO.

4&.000,0('

u.ooo,oo

12{).OOO,ov

80.000,00

a6.000,00

::; t Missa de 3·aniversario
A família de Alzira Andrade Coelho (ZlZl) convIda

os parentes e pessôas amigas para assistirem à missa
&oo.ooo,oc de .3° an.iv€rsário de falec,imento no dia 19. domingo, às.

7 horas na Ig-reja de São Franci;;co.

130.000,or

100-.000,0(> Viagem com segurança
e rapidez

S() NOS CONFORTAVRIS 'Pt1ICRO-ONIBUS DO

I f1�ri��Ó�!O_ (;!��-��i�!�I�EIR!�Ub'
25.000.0<
18.000,0('

AQênci� :
0_ .

Rua De.odo1'o esquina da
RnA 'renente Silveira
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Não resta ti menor dúvida

1
A essa reação, que ficará

I
A população de Florianó- que a abastecem, a carne da, contou com a simpatia.'!.

que o povo, graças à sua como aviso de que não mais polis, que estava certa de bovina, pelo mesmo preço da da imprensa e de . quantos-
ação pacífica, disciplinada e vivemos época em que a sor- que haveria de vencer, nes- puderam ensarilhar armas"

tabela antiga, graças à sua
'

1 V'ITOordeira, mais uma vez ven- te da coletividade não se 1>0-' sa batalha contra os tuba- nessa uta em que a --

ceu na sua campanha de re- derá levar para plano infe- rões dacarne, terá já na ma- própria reação, que, de ma- RIA FOI DO PROPR�O PO·,

agir contra aqueles que ten- ríor, a imprensa se colocou, nhã de hoje, nos açougues neira pacífica e disc�plina- VOo

�:�sa�e :=no!�:res::�:I:r: ::p:;!;õe�Q;:p:�:�:!o l��� ííOíôê·iía·g·-·érdõy·
..

õ-Ã
.....

ag·réssãõ····ã�··lô·rD·aíí8I;
.

usar do expediente de sone- çando o seu protesto ve-

gação do produto para for- emente contra aqueles que Prof. M. Neves Aôr Ribeiro
çar a alta no preço. criaram essa situação de São Paulo, 16 (O Estado)

tão triste memória.
_ O SI\ Prof. Madeira Ne-

Emancipaçãu
05 criadores procuram transferir o gado de

para o Continente, fugindo à doença Sanlo IlIUIro

Os açougues do �ercado
Público, como também 08

que servem a população em

outros bairros da Capital,
já na manhã de hoje se en

contram de portas abertas
para servir o povo, com as

suas cotas de carne verde
suficientes, pelo preço da
tabela que já estava vigo
rando.

Não fosse o contra-ataque
do povo, através da impren
sa, dos seus representantes
na Assembléia Legislativa,
o Govêrno não conjugaria
esforços, com a COAP, para
solucionar, satisfatériamen
te, o problema, em pouco
menos de dez dias.Florianópolis, Sexta-feira, 17 de Outubro de 1952

Af'osa no Interior da Ilha'

Segundo informações que
nos chegaram, está gras
sando, no interior desta
Ilha, sendo observados ca

sos -fatais em Santo Antô
nio de Lisbôa, a aftosa, que
dizimará os rebanhos, caso

não sejam tomadas as ur

gentes providências.
Este fato levou a algumas

pessôas, residentes em San
to Antônio de Lisbôa, ao

Serviço de Veterinária, em

São José, afim de consegui
'rem as vacinas necessárias
para ° combate ao mal.
Segundo ainda o infor

mante, já os criadores da
Ilhá. estão tomando medidas
acauteladoras, havendo Ja
a 'transferência de gado pa
Ia o Continente, afim de
evitar que seja desfalcado'
o rebanho com que ainda
contamos.

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

De Intermediário
Intermedíérío u.

a

����1!I.i}'U�;'-:,
O,ode os fiscais da Coap ?

ZiL>W;;i!>?c.c,:Ji;:·:;· ., ..._

Com a carência da carne I gra, decente, sem violência
verde, até o momento entre- para não ser desprestigiada,
gue aos estudos da COAP, o êsses abusos desaparece
povo se vem valendo do pes- rão, porque a reação do Po
cado. Mercê de Deus, êste der Público, contra tais ma

-ião faltou havendo até abun nobras altistas, virá pôr cô
dância, não só no Mercado bro a esses espetáculos de
Público, como nos diversos primentes, como o da ma-

pontos da cidade. nhã de ôntem.
Ontem, no entanto, na Pe- .

dra Grande, frente à Igre
ja de São Luiz, algumas cê
nas fôram presenciadas
pela reportag..m.

Defendemos o direito do
pescador, no que se refére
ao seu direito de cobrar o

seu trabalho. Estamos em

que, prevalecendo o crité
rio da' procura, haverá, em

consequência, a satisfação
pública' em não se deixando
sabotar no que respeita aos

gêneros de primeira neces

sidade. O que a autoridade
deve e pode .efetívar . em fa-
vôr do povo é não permitir
que os intermediários, no

caso os pombeiros, açam
barquem todo o pescado que
chegar à� praias, para dêle
tornar fonte de lucros des
medidos, roubando até mes-
mo do próprio pescador ... 1Tal' medida só poderâ

l

L,

prestigiar a autoridade que,
•

honestamente, terá cumpr-i-
do o seu dever, moralizando
o comércio e combatendo os

verdadeiros inimigos dos
consumidores, responsáveis
por esses dramas, que vive
a população, nos dias pre
sentes ...

Entre 'elas, , seguinte:
Várias carroças com peí-

"el. .O-.al".O xe, chegaram, cêdo, àquêle
" O.. local. O pescado estava va-

I I riado - corvina, bagre, be-
.

,
. erer dejo, algumas garopetas,

�ncoptra-se nesta Capí- viola, etc. Até pescadinha ...
tal, havendo assumido o Co- Mas,. o prêço? :€ste, 5
mando .da Guarnição Fede: cruzeiros, o quilo. A esco
rai" e. do 140

.

Batalhão de lher... Momentos após,
Caçadóres: o sr; CeI. Oswal-' quando, a freguesia descia
do MaurY Meyer, ilustre ofi- os morros, acercando-se das
cial do Exército Nacional, o carroças, chegaram também

q.ual, por êsse motivo, tem I aI�llns pombeiros. Conversa
sído grandemente cumpri- vai, conversa vem ... lá
mentado pelos seus eamara- compraram à maior parte
das de armas, amigos e ad- do peixe para revendê-lo, em
miradores. samburás, pelas portas, no

O ESTADO cumprimen- centro da cidade ... E, em

ta-o, com votos de felicída- pouco, não havia o sufici
des no exercício déss·es hon- ente para -atender a popula
rosos cargos. çíio daquela zona e circun-

vizinhanças. Foi, então, com
._ •• 'I"§'.-....."........._....� a intervenção de alguns es-

,

I
tudantes, organizada flla e

Que Haverá! cada pessôa ficou com o di.

Demitiu -,se: a > CÓ� 11;:�:�a:��::.a::::c::.q·-.;,;._P-;;;-Dllssão d" "01
-

�ao dos pescadores. SãQ já '

e " -, mtermediál'ios·..•., Interme- mereclm'ofo
Iara da Assem I ?iários' ��e:venderam para'

.

•
: mtermedlarlOS. .. E o prê- Por ato do sr. Presidente

blé Ia iso, de um para outro, foi da República, de sábado úl-
. '. .

.'.
.,

I subindo ficando o pescado timo, for�m removidos, por�mltJram-se, ontem, co- i ,tabelado na fórma das opor.lettvamente, 08 .memb.ros da: tunidades... merecimento, os nossos con-

Comissão de Educação e: Onde os fiscais da COAP; terrâneos srs. Oscar. Abra-
C Jt d A blé'

' ham, José Gallotti e Admar .-
. � u�a a asem la Le- j Onde andam êsse funcioná- Iglslat d E td' Hugo Schroeder, agentes•Iva o· s a O. I rios?" O

.

caso é flagr"nteAt
'" fiscais do Imposto de Con-'

•

e o momento em que re- . desrespeito às leis de eco-
glstamos o fato, não eonhe-I nomia popular, Toma-se ne-

'3umo., respectivamente, do
I

-

I
interior da Paraíba para ocemos as razoes dessa ati- cessãria a ação de fato e
. .

tude. 1 ....1ir, ",�m",ntf> il" .... il '1-,: t'
mteriOl: de Santa. Catarina,

,,-,. h
' l1e ,es. . o nr1...,eiro P. n último. e o�CU{' ,àvE'rr.?. I Com a fif'''a)'�r.n''.n el'"tl r�_ 0..-···.. ..,"", '""9_'\4.., "'--::t.v, Capitp:1.

ves, que ora se encontra
nesta Capital, acaba de ser

homenageado, no Mappin
Stores, com um almoço, que
lhe ofereceu o emérito Pro
fessor Flaviano de Favero,
a cujo ágape se associaram
ilustres professores e médi
cos dçsta cidade.

Esteve, à tarde de ontem,
nesta redação, Comissão dos
S1'S. Augusto Bruggrnann,
Alirio Bosle, Guerino Duar

te, Felicio Elias e João V.
Garcia, que' transmitiram
convite para as festividades
populares que farão realizar
alí, no dia 26 do corrente,
em que se iniciará movimen
to no sentido de ser aquêle
distrito transformado em

municipio.
As festividades, a que

não faltará churrasco, deve
rão comparecer o sr. Gover
nador do Estado, Presidente'
da Assembléia, deputados,
autoridades, imprensa e

chefes de partidos politicos.

Do domínio público a a' imprensa que, usando do

gressão de que foi vítima, direito que lhe asseguram,
no distrito do Estreito, após as leis do país, exerce pro
churrascada de que pa rtici- f'lssão das mais honrosas c:

pára no Monte Castello, em das -mais dignas.
homenagem ao nosso colega À Polícia Civil cabe ideu
de imprensa Jairo Callado, tificar os autores de tão vil

diretor de A GAZETA, em agressão, aplicando-lhes as;

regosijo à sua data natalí- penas da lei, afim que seja..

cía, o sr. Aôr Ribeiro, da re- assegurado o direito. de
dação do 'DIÁRIO DA TAR- exercer o jornalista a sua.

DE, por dois individuos nobre missão, como orienta
ainda não identificados pe- dor da opinião pública.
la Polícia Civil. I Levando ao presado cole�,

ga Aôr Ribeiro a nossa so-

O fato revela a covardia Iidaríedade, certos estamos.

dos seus autores,
.

conside- de que providências serão.
rando-se que usaram da sur- praticadas pelas autorlda-.
presa para agredir, barba- des a quem cabe garantir
rarnente, a um homem de a liberdade.

FV0GQanão
Há dias, relatando aqui um ato falhado do Pre .. ",

feito da Capital, escrevemos que isso se deu nas

festas comemorativas do 25° aniversário de casa

mento do nosso respeitável conterrâneo, ST. José de
Patrocínio Lima. Houve, aí, cochilo nosso.

Esse ilustre homem do comércio não festejou",
bodas de prata, mas sim bodas de ouro.

Feita a retificação, esperamos que as bodas de:'
brilhante sejam brilhantemente comemoradas, eon-

siderando-nos convidados desde já.
x x

x

Quarta-feira "amanheci 110 Mercado. E dei gra-·
ças a Deus ser da oposição, porque se eu fôsse do
governo teria que reagir e voltar para casa todo es-,

paradrapizado.
Não conto o que diziam do govêrno, porque este

jornal é lido por menores de 21 anos ...

x x

x

Numa das quitandas acabava de comprar algu-·
mas espigas de milho verde, quando ouvi a piada:

- Por enquanto comemos milho verde! Mas do ..

jeito que vai indo a coisa, acabaremos no milho seco..
.

debulhado, ao natural ..
x x

x
- Não há luz! O leite acabou! Neca de peixe r
A carne foi-se! Q Prefeito viajou! Os secretá
rios, idem! O Governador está no Rio.
- O melhor era botar uma. taboleta asshnz:

•

Dizem ...

que, em virtude de e

mendas udenistas a

presentadas ao Estatuto
da Policia Militar, en

tre as quais a que obrí-
.

ga a apresentação do
Sub-Comandante ao sr,

Governador do Estado,
at.ravez do· Secretário f

da Segurança, o co-Imandante" atual, caso

ela prevalêça,

SOlicita-Irá demissão, pela quin
ta vez ...

que o Prefeito Paulo

tFontes, veraneando em

Santos, sOmente regres-
.

sará a esta Cápital de
pois de resolvidos os'

casos da carne, do. pão,
do leite, da farinha, do
peixe,. do assuear, do
..feijão ...
'. que 08 deputados Paulo

. Mar.ques e Francisco
Neves querem

.

desafo
gar . o govêrno do sr.

Bornhausen, transfe
rindo para a Aeronáu-

-

tica
.

todos os campos de
pouso do Estado ...
que o deputado federal
Wanderley Júnior virá
l"f',sidir nestj.l . Capital,
como Secretário d'Esta-
do, por alguns mêses ...

\

que as razõ'es pejas
quais a V.D.N. não quer
eolaborar com o govêr
no da Vnião são as mes
mas que levam o P.S.D:
cataJ'inense a não cola-I
borar com o sr. Bor-,
nIUlusf.'n.

"Fechado para almoço".
- Mas também não tem almoço! I !

x x

li:

Eis um poema da moderna escola:
Jantar do Barnabé

Vela acesa!
.Na mesa!
Pratos!
Chatos!
Garfo e faca!
Came de vaca!
Na' imaginação!
Não, não e não!
D€ amargar!
De magua!
Copo' de água!
Ademar!
CFilfrê de sapo!'
Guardanapo!
LobrsoIP'e:!:
Da fomer
Não ria!
Pilpef,
PortaTial'
Da: Coapf
Faniquito-!'
Palito!
Tudb maIl'
Um jornal!'
Fiin de festa-V
&.s-t:'>1'

/
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