
CONTRABANDO DE SUíNOS '.

P. ALE<mE, 17 (V. A.)
__ De tôdas as portarias as

j;luadas até hoje pelo pre
s-iclente da COAP, duas se

mantêm em constante atua

lidade - as que proibiram
à saída de suínos vivos pa
:nt fora do Estado e regu-

mnentaram a exportação da

Do Rio Grande do Sul para Sanla Catarina pela· Fronteira
\

I
virtude da falta completa.

gado bovino. Não se passa I A sessão de ôntem do ço do boi vivo e no tocan- núncia da COMAP de Mar- de fiscaJi �ção.
lima semana sem que surja Conselho Deliberativo ela te à exportação de suinos I celino .Ramos, dando conta Manifestando-se sobre a

uma manifestação de apóio COAP não fugiu à regra, foram amplamente ventila- de que por vários pontos do questão, o sr. Heitor Mar

a esses dois diplomas ou sendo debatidas as conse- das as dificuldades para o município continuam a tran- tins Lopes, I que também é

uma enérgica solicitação de quências das duas porta- cumprimento da portaria. sitar caminhões com gran- alto funcionário da secreta-.

Tevisão dos atos da Comis- rias. No caso da saída de des carregamentos de por- ria da Fazenda, ressaltou
são de Abastecimento e Pre- gado, foi rejeitado um' pe-', Motivou os. debates sôbre cos para ,os Estados d.e San- as enormes dificuldades eu

ços. dido para a fixação do pre- a venda de suínos lima de- ta Catarina e Paraná, em Irentadas pelo f isco, con

cluindo pela necessidade de

B,asil, País das G,evefJ•••

armada .

. ;IV'.....,.. _
•.iv c........... Depois de outras conside-

rações de vários conselhei-

-·-:-;;�I· ..a", hoj" __
"
P"_

",:tot.._ 80 CE�N'fA\'OS ros, deliberou a COAI' ;t-
eu ..Av ., ., " .....� Plorianópolís, �mrd'6;. 18 de Outubro- de 1%2

. .--''---'- ._... ....... .--�________________ ---:1 guardar'o regresso de Mar-

N R I' celino Ramos de um inspe-
. O io a v ova � tor d", Fazenda l;'ública, pa-

l'lh d M·
· ra estudar, em conj un to com

a I a e areODI ii secretaria daFazelld�, as
í RiO, 17 (V. A) - Encon. melhol'e� medidas. para evi-

r b' li .....

d B b- f; tram-se nesta capital, tendo l tal' o nao cumprimento da
am em os .ransv'àrlos a a lil� coo ra. viajado de Roma ao Brasil I portaria que proibiu a sai-

A. reducêO d.08 seus s�la'rtos ! a bordo de um Bandeiran- da de suínos vivos.
V 'Y u i te da Pauair, a viúva e .a fi

RIO, l7 (V. A.) .- Infor- rarn a lotação dos ônibus. Observa-se pois a gravida- além dos bondes e elevado-
.

lha do grande inventor ita- O CASO DO CAFÉZINHO
Esses veículos estão tra- de da situação que através- res paralisados, os trabalha- Iian o Guilherme'Marconi, �. Depois de adiada por vá-

tcgundo completarnnete su- sa a capital baiana, quando dores deixaram de compare- marquesa Maria Cristina rias sessões a discussão e

perlotados, havendo grande os ônibus e. taxis não reu- cer nos barracões, permane-
I
Marconi e a senhorita Elet votação do caso do caféz i

confusão nos pontos de pa- nem a população. cen do fechados os das Hor- tra. nho, ° problema foi ontem

rada, talo número de pes- A greve dos tranviaríos tas, Graça, Roma e

Retiro.,
A. marquesa e sua filha ventilado em todos os seus

soas que deseja seguir pa- foi decretada sob.3 justa Estes locais estão devida- �evel'ão a_�sistir a próxima aspectos pelo Conselho De
ra o trabalho ou se locomo- alegação do elevado prejuí- mente guardados pelas auto- inauguraçao das nevas m s- liberativo da Comissão de

ver para qualquer ponto da zo sofrido em seus parcos ridades policiais, para ma- talações da Rádio Farroupi- Preços, ficando assentada :L

cidade. salários. E já esta manhã, nutenção da o-rdem. (
lha, em Pôrto Alegre. rejeição da proposta do Sin

dicato de Roteis, Restauran
tes e Similares, .que previa
a criação do "catézínho de

N•.11.523

uma fiscalização permanen
te que conte com o auxílio
da Brigada Milita!', pois os

coutrabandistas, evidente
mente,.. , ;vão pcnl1itind� o

simples conf iscb de seus t:}t

minbões e, da preciosa car

ga, . podendo reagir a mão

:t

i
.� Rubens de
i Arruda Ramos
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.� . d. Aquino �., .
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DIRETOR O•
·

D·' �
mais antlSo la- �

rio de S. Catarina ;:
"

Ano XXXIX

�!am de Salvador que a vi

da da cidade está pratica
snente desorganizada' com a

greve boje def'Iagrada pejos
-!nmviários. Desde algum
tempo que esses trabalhado-
res mostravam-se descon
tentes com a atitude da

Companhia Circular, que a

meaçava cortar vinte e cín-

�::�:::�o��s�vl��._u_m��-dirigentes 'da empresa -na beleceu contudo o conselho
.eoncretização da medida __

RIO, 17 (V.A,) - Após a· I por cento a título a "em- . que, dependendo da qualida-
.;} que foi afinal feito ôn- reunião hoje convocada pa- deral, para o que

recomenda]
projeto". O projeto 1.000 préstimo compulsório" só· de do produto servido ao pú

tem, descontando vinte e
ra apreciar o apelo do go- aos vereadores de sua ban- trata do plano. de obras- Pil-l bre as vendas mercantis, blico e das instalações do

cinco porcento da nrimeira verno no sentido da união "ada no legislativo cm:ioca 'blicai? da Prefeitura! insti- para custear o l'eferido pIa- estabeleciment(l, poderá. ser
.quinzena - os ti';l1lviâri�s do� pa'rtl30s -e reforIn.a ad- sua oposi<;ªo _ .-a-o

'.

l'�ferido tilinôQ uni adicional d.e 2 no.· ... i estudada a adoção de um

de�::t�a�-�::m �;:�:.. as .���i�:���::�t�c�����!'�b��� �;�•.í1eárr81mldel78�iâ;gls·"A''''':''''''-'''''''''� w--� ��:�� ·e--special . pal'� cacla

'Primeiras horas de hoJe os
ã impi'e1l8<i o segúinte comu-

:bonaes e elevadores estão nicado oficial: - "O dire- IA �-, -'-'''_.�-.�'�''''

I.tARANJA, RAÇõES BA .. ·

:::��� am���i�:n��a�e�ei- �:ii:l �:�!::!ti::' ;e�:!'�� Presidirá, hoje, à inauguração da Exposição I I,ANC��g��:o�U1'�OS
Os mais prejudicados são para tomar conhecimento

A Pá" . d S- B " No decorrer da sessao de

::U;;:Se ��:l::; ��et�:�:i��� ��e:i�:'�te�:iii:Ub��: ::� gro-. eca rJ�. e. 8'0. �
.fJa

,. ��::�!�. f:ia��:�a t��!��:���
..1"de AJt'a e a .CI·dad·e Bal'- partidos politicos resolveu RIO, 17 (V. A.) - O Pre- tem. em aVISO especIal da! slçao Agro-Pecuaria de São to' do p» d' 1 '

"
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'd 11
.' � FAB, d t' p. t I Bo

• �eço a alanJa, 00-

;\a, cujo meio de transpor- manifestar sua aq,uiescencia �:�A",,_,:,:..!!,,_!.!.�!!!!:-!! com es mo a or o

,i r;Ja.
. .

licitar infol'mes à assessoria
te _ o elevador _ tambem ao exame de uma reforma IP

Alegre.
�,

' F�zem 'parte da. comitiva técnica sôbre o pedido de
�eixou de funcionar, Numa administrativa do país, reo- Dotr.8 811 (D.,a' 0, Che�e da Naça.o aten-li preSIdenCIal autOrIdades e. oficialização da fórmula
'tentativa de ameníza:_,' os operando p·elas suas· banca-

f I O
dera, aSSim, ao convlté que elementos ligados ao seu I

CDL pa'u
,.

1
.

050» A "a o I lhe foi dirigido, quando da I gabinete civil e militar I' R' G
1

d
o comerCIO (e

efeito� .da pa.re.de, ,evitando-I da� no ;C0ngl'eS�o Nacio�al, '
li V

...
,...

.

10 ran e e nomear umA.

1Ie maIor pre.)Ulzp. a popula-I e c�m as �em�I8 r.epreseI�- b Id d
sua ultIma estada no Rl� I ,O regresso de Vargas. es- comissão de três elementos

�ã{). as autoridades libel'::t� taçoes partIdanas no sentI- r8.8 C a 8 G.rand� do Sul, �para presl- ta ntal'c�do para segunda Oll .

para estudar a situação das
do de que os patl'ioticos oh- S. PAULO, 17 (V. A.)

du a mauguraçao da Expo-' terça·felrapróximas. rações baJancea<las que po<.l�-..T&...........-_...'":.;rr.............,.._� J'etl'vos apontados nelo eml'- �

d t 'f'
.

*Õ·····
..•••••.....•..•......•••......····' ."

,. y
- ul'a\'e esas re V€l'l lCoa-se I suam marca regIstrada há.

ti «(barba-azu·!».
nente chefe da nação sejam ôntem, com o avião paulisti- I nte ln. Q resposta mllito'-t.empo, em face da.

-
. l'apida e plenamente alcun- nha de prefixo PP-RNS, pi., ,.. recente portaria que regn�

"'ssola 011 (�"a- .çados. Decide ainda autori- lota-do pt'r. seu p:�Pl'ietál'io, a Mossadefth lou êsse gênero de comér-
p" '1Ji sal' os lideres dQ'pal'tid-o na o .engenheIro CIvIl, Santos ." cio.

r 1.1 ,Camal'a e no Senado a par- de Melo, de 45 anos, casa- LONDRES, .17 (U, P.) - te consultas íntimas entre N. R..- Também aqui,:em), com 't ticiparem ' dos entelldimen� do, residente nesta cidade, Declara-se no }!"oreigh Offi- Londres e Washington, mas com a gado bovino, o mes-

.'tb t.os indispensaveis ii CODS" Ao que fomos informados, ce que será provàvelmente recusa-se precisar, no Fo· mo problema" não havendo·.

eres tltuiç.fio de uma comissão 1 o apal>elho Ainistrado esta- amanhã que () g'ovêrno bri- reign 0ffice, se será objet� medida que venha a (!oibil'
RIO,17 (V. A.) - Encon-: inter-partidária que se in" va· interditado por não ofe- tânko responderá à última de uma. nota conjunta ou êsse �buso ·por parte dos.

·ira-se fOl'agido em· tel'1'itó� cumba de examinar os ante recer a necessária segurall- nota �p
.

dr: Mossadegh, sô- organiz�dol'es· d-ês'se siste..
.rio' mineir.o, com a policia projetos governamentais, Os ça de vôo;' bre a questão do petróleo de dois documentos dífel'en- ma de lueupletação... O

.
no seu encalço, o aventurei- representantes do partido: Entretanto, sM pl'oprie- persa. tes, pl'ov.enientes dos go· govêrno sabe do fato, cru•
.vo Ataide Teixeira dá Silva na �encionada Comissão de� ! tárÍa, desrespeitando o re� Essa resposta, acrescen- vêrnos _bri?inico e norte-a· zando os bl'SÇOS •• ,

.. 4lono no Paraná, de um "ha.... verão pleitear e defender a 1 guIamento, seguiu para a ta-se, foi elaborada duran- mericano,
':, ���'s,P;�::��: �:l!� ar:�=. �:i:;!°o��oP���a::�:�!:� I �!:t�� de San ta BMbara do �iárãk�Vaí..v
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...uo.� ................,...,*�_w....,._..,�.... _

�qnha de "Barba azul't de to �acional. , ·Ao regressai' ri. Rio Claro,
h

.

ORISODACIDADE.••
I..ondriua. Ataide chegou a . RlO,l7 (V;A.) -O PSD quando ·sob;révoa;va a cida- r ofel de 28. classe, ..., .,

8e:.eleito vereador, d�m� dis.tFÍbu.í-u,��o,je.'�ais '�" se- ·de; cêrea �as 18. �O:ras, o a-, ILHA DE CAPRI, 17 (U.) ,vai mOl'ar em �'vma de Pal-,'
. ��,

� há.ndo tamt:e� <J1aquel�, �llnte, �ota�: �.;: o. dll:eto- �arelho fOI �olhlQO PO! umll f P.) - o ex-l'ei Faruek e mas", onde obteve quartos a If �ie�da$ a.s ,funçoes tle .�dl!ll- rlE),nacwnal .(dQ.;�D� apó's ·toz;t.e venta1lll'l., entrando em; sua esposs inieiaram hoi.:> e IH'êços de camaradao'em I;'rlr� . ,:. n.11 G!if
2l1st"'''d I d D rta'

. - ., I·
'J�' IS !'JY ... ..J�- t';_-,[_ ",·,jIJ ' I

me
..... or �era" 0- ep�_, •. ,I)ijv�r a . .exp,oSlçaO :,,�ita,...p�lo j.'{}arafuso. sua mudança para um ho- - segundo informou. ','�.:.._��.;i.�� �:

nto NaclOnal d.e E.st�adas alnura?te Augusto do·Ama� I 0. pHôto tentou a�nda a- tel de segunda classe, em Negando que Faruck ti- JDL _....-)�.\�b:·�>�de Rodagem:e InSpetOl· Pú- ·r,aI PeIxoto e vereador Cou� terl'IZar numa.. das vias pu- Santa Marinella na Itália vesse comprado a "Villa"
.

..... �,- �\ '::.:::.'0--.�li�ial da 13a 'DelegaCia Re- -to de Souza, resolveu apoiar ··blicas, arrebentando-se eD- continental, di8ía�te cêrca �ell secretário disse q.ue �,,;. �� �9'--:,�'
�p�nal. Agora fugiu da ca- int.egralmente a or�ntação tretall to, sôbre o ·solo, Gra,. de 35 milhas a .nordeste de família permanecerá no·1 _

i " " 3,�
odeIa de Londrina,. achando- do diretório regioI!aI do vemente ferido, o engenhei- Roraa. te} indefinidamente até q,l�e _ Dei d f"d� seg d t.J

.

d' f D' t ··t FdI" .
' t

I
xe e ser mgl O'�

ra' 1
..

un o UuO lU. Ica, 0- IS 1'1. o. e

e.ra �o sentIdo r�, fOI levado Ptir& um hOB- Faru�k, que s�e descreveu po.ssa.. eneontrar uma .resi- seu ... tubarão! Lar.gneE::l� do e� :ona ,�a matl'! do I I" reH!Itar o pro!et� L�O, PItal: morrenqo . uma hora como um "homem pobre" nÃncia. pN'ma!!ente, que lhe êSRe Uvro e olhe ll;uaMIO m.mc<lnhe... 'I C'2In::\l'a do DlStnto ..t'e- depOl:-l tlesde.· que foi d.·sfl�OlJadú, ··oll'ien'la" II. 't d I'",
,

•
� • ," " O ufO.1} e lima vez .. !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Doenç.. do apatélJl.o relplratórlo
TUBERCU'LOS.

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PUI.IO.&

Cirarll'1a do ToraI
f'ormild,o 'p�la F6cuIdade lI1acional de Medldoa, T!.iolo ..t.ta •

'ormado p.la heuldad� Naeio".l 4. ..dleiD. 4. Uni...ul- •

Tid'()cirurgià" do Hospital Nerh Ramo.
ho'. do BraIU). -,.', , .

..,,' , .

•..... i ... d .. 1�. i P

"

.. lo Dl -....
Cor.o de especialização pela S N. T. Ex-interno • Bx-alliat.nt•••

... ee por COJlela. ..o • AI' ....nc.. • oo})&_. •....-, i-C" .
.' ,

�" ., "
lrU�ila do Prof. Uro pjYlhelro Guimarãea (&io).

"_at'N' C lt· R
.

OUI! õrto : ua Felip.e Scbtnldt' n. 18.
h·inwrno do Ro.pital P.iquittrico ••nlelmio J.ilie1trl. d.

,

'

Uiàriamente, das Ih às 18 <lotaa.
<;,..;titat Federal. I

Ix-interno da Santa Ca8& d••i.etl�1'1!ia do :&lo I. I.Hlro. I Res.: Rua São ,Torge n. 30.
I

Doenças de CrI.D�a.
COllsultórlo: Rua Tr';jano s/no Edil. São JO'1l'. - I· sndar

I
S.I.. 14 e lb.

Rtlsidilnria: .kua l1rigadeiro Silva Paes, s/n. ,- 8P .nda.t. i"IIA

-=-DIL JOSÉ B�"��-=mENCOURT II
c��:�o E&pa��._��";. d;�:;=����;1

.m d";"

CUnlea Geral _ pJ:DIATaIA
Clínlc8. exclusivamente de criançaa

Itua Saldanha Marin'bo. 19, - Telefone (1Il.� 7at1.
Raa 11 de Maio. lf - lta,ál !

I'U.UICULTURA - PKDIATRIA - CLINICA0 G.&AL ! DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
c-aalt6r11lr • &elldêDda - Rua Baião Viana n. '1 (!.arco 11 Ciínlci!'M.édica - .Doença. de crlan.tu

....io) _ llori.n6poli.. j
. (Tratamento dI! Bronquites elh adulto! e crinn�.. I.

....irI.: I li 111 hora. _ Diàriam••te. I
Conllultório: Vitor Meíreles., 18 - I" andar,
U"lrário: Ou 10,30 às 11.30 e das 2,80 àa 3,30 hota.

I Res!dência: A ...enida Rio Branco, 102 - FOlie 1.640
•

--

DR�/NE\VTON r.fAVILA----
<:lro1"l'ia lI'e-ral ..:.. ()oenças de Renhorall - Proctoloa1lt

Eletricidade Médica
Consultório: RUII 'vitor Meireles n. 18 - Telefon. 1-'07.
COnllnltli'l: As 11,36 horas e li wr-de das 16 boraa em diante.
Residência: Rua V-Idal Ramol, - Telefone 1.422.

.
,

,

:';-';::��:-r""�;,;.-��"" '" :;:;"'_,_,: ::'�f� " ;>.�-.. ".d� _ .. -<_ 0'0

;j;. ,

i SOLICITADoRES

RCBERTO,W. S H�IDT
HEITOR, ST'EINER

ORA. "'LADYSLAVA W·. MUSSl
'E

DR. ANTONIO Dm MUSSI

Cirurcia-Cl1niea Geral-Parto.

S.UIoo completo.. ellpecializado dH DOBNÇAS D. S.NB!}..

.. "S, eem modernoa mêtodos d. dialn6itico. fá trlltaJnento:'
•Ol1p(tSCOPlA - BISTERO - SALPINGOGaAFlA - Jl.UABO

LlS.O BASAL

&&dlotarapia por onda. curta.-81enoeo.&alaflo .a.l0' Ultr.

Cóú.ltódo; 'Ru�' TrajaDO, II. 1, 1- .nelar - �i1fclo 110 �OIJ-
... tlfO,

.

Berárl.: D•• t ta 11 hora. - Dr.••••1.

Dá. li .. 18' horu, -. Ora••uni.

a..idlncia AveDida Trompo".1d, ••

DR. A. SANTAELA

��ll.n1<:a Médica - Doença. Nervo••••
Celleultórlo: Edifieio Amélia Neto - Sala ..

Ilealdêncla: Rua Bocaiuva, lU.
<:OulIla.: Da. li ã. 18 hora•.

Telefone: ....unltárlo: 1.2�8, a..idlncia: l.!;86.

OUlOS - OUVIDOS - NARIZ. GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Eapecialiata i. Iloaplfal.

.oderna Aparelha,.m.
Llmpada d. Penda - aeftator - Vertom.tro etc. R.io X. (r.,.

-..rafia. d. Cabeça) - Retirada d. Corpo, .:rtranh". 40 Patmlo

li JIJof..o.
:a.c6ita para 0'0 de Oculo•.

.Coualt6r1o _:_ Viaconde d. Ouro Prato n.• - (Alto. Ia Ca••

..:a. Borilon�) •.
. "Iilada - J'.Up. Schmidt. 101. -. T.l. lHO.

�........ I •

- DR. 'ANTONIO MONIZ DE ARAGAO

.
OrtetecD.

CoDnlt6rfo: 1<)10 PiDto, 18.

n•• 1" 1'1 dilriamente.

Xenol ao. Sib.40..
&el.: Bocaiuva lU 'oae •. '1l'-

. tl,._�:- _

rjR. ALFREDO CQEItEM
cui•• N'.�I�nal de d�� m'aiÍ�'"

.•x-cliretor do Bo.pita) Ool&nl. SanrAn••
Doeneaa neJ,'Voau 8 melltai..

·[�p�t�n�l. Sê:liui1.
.

._"Tlrad,iltel a...
cO�lIulta; du 15' •• ' 1" hpna.
I'ON8: •• '198.

.... : Ru. a&ntoi Saraiva. " � "'trwto.

DR. MARIO' lVENDBAUSEN
CUmea aélUca 'e "'lIltoa .'educa.

C....lt6rt. - Rua Joio Pinto, 10 - No .. 7ft.
Co..altas Du' U 6 !lora.

,

IluIdhcl.t Ru. 'Iate".. Jiínlor. ,.. Tel. 'U.

..

DR. ARMANDo VALERIO DE ASSIS
MeDICO

. � 8en'lço.. clt; CU�. W.atJl.da Aulatéacía 'llu'DId"l ..... \.•
pltal de C&rhlád.·

.

• , t
.

CLINlCA .&I)ICA DIh CRIANÇAS. ADULTOS
..... Aleqta - .

�.aultód�l, ;!lo. Hune. Jiaehado� ., ,":,"" CoDtal•• · 'a. tt la.lI
• d., II b' 17. hOr&�.

"
'. "

1l�.I.t ..n..��. �" ... "''''''''-'b.1 Gail�f!�,.,�J - 'on.' ,ei.. :
,.' - " " ,�

,

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

o ESTADO

ESPECIALISTA

.

MOLÉSTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINIC." GEllAL
Do Serviço Nacional de DOer,Ç1i8 Menta.is. CheIe do AmbuJ.ató

do de Higiene Mants.l em F'lorfanépcl is. Psíquiátra do Hospital
Colônia Santa'Ana.

Oonvulsoterupía pelo'�'l�trochoque e card iaznl. Insulinoterapia
de SakeJ. Malarioterapia. Psicoterapia.

Consult6rio Provísortaménte i: Rua General Bi tte'ncou rt, .,8b
(esquina de Anita Cjaribaldl).

Horário: Das 16 às 17,.30 horas
Restdência : Rua Bocaiuva, 1&9.

.•._--�- _" _. -_. --_ . ..._.:.

DR. I. LOBATO 'FILHO

ADMINISTJlAÇAO t..:.i.;.

....çlo e Oficina., l rua C,onaelhlr. Matr.... 1111""'!1;,

T.... 1021 - Cs. Putal, 1,..

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

G.,.nte: DOMINGOS F. O. AQUUW.

&eprelentantea :

.,pl'eaentaçõe. A'. S. Lata, Ltda ..
Bu. Senador Dantas, (O - 6° andal'.

Tal.: 2Z-5924 - Rio de Janeiro .

Rltprejor Ltda.

&ua Felipe de (l.iív�ira, n. 21 _. ftG .12.....

Tel., 1Z-98'11 - São Paulo.
ÁSSINATUKAB
Na Cap.ita&

•••
,

� r » ••• ' CrI I1t,",
......r. . , . . CrI IJ&-••I;

No lnt.e,rlor
.

...
'

Clt 2tO,f'

ae...tn .. .. . .. . . . . Cr$ no.."

&n6l\cio. medílinte!l ,:p!ltrátp .

O. originai., meemo não publicado., ... , ..�

.."olvido�.
A direcso não .41 re8po�ubili'&� p,í(>. �.".l"-'

itmltl4o. 110. artico. ulinadoa.

DR. ALV��RO DF; CARVALHO

.� ,

.: f�il;;��
;_j-�"k::A·l._.:.� .

ADVOGADOS;
...-�.....---'_:

Advilgada Comercia.l, CÍ'Vil e Tl'abalhigta

ESCRITÓRIO: '

Praça 15 de Novembro 'no 2'3 10 andar, 881a •

DR. MARIO·LAURINDO
e

,

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo Tribu,.,..
na1 Federal e Tribunal Federal de Recursos.

ESCRIT ()RIOS
Florianópolis - Edifício São Jorge, rua Trajanc."

,12 -- 1° andar -- sala 1
.

I
. Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato, Avenid;i1';.

Antônio Carlos 207 - sala 1003.

DR. CLARNO. G. GALLETTJ .

- ADVOGADO-

tna Vitor MelreUe•• 60•
...:.. ,"'one 1.468 •

..;. Floriaa&JH>U"
1·------

Advocacia e Contabilídad'e'
DR ESTEVAM FREGAPANI

- Advogado -
ACACIO GARmALDI S. THIAGO

- Contabilista -
Edifjcio "IPASE" - 50' �ndar.

DR. JOSÉ �IEDEIRÓS VIEIiiÃ--
- Â,8VOGA,DO -

Inslifulfle Beleza-((Manbá,,·
Ondulações, permanentes, manicuri, pedjcuri, lim

peza de pele e tintura' para cabelo.
TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFEJ--

ÇOADA EM SÃO PAULO.
.

Míne. AUG'USTA -:- Eua Fernando l'1ac-hado, 2&._,

Navio-motor "Carl Hoepcku
n

. RAPInEZ � CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

.Escalas ,iDtermediári�:; em, Itáiai e Santos. send� tI,este tilti'mo apenu

p�ra Q movimento de passageiros.
.

PRÓXIMAS SAfD-AS:

CASA Ml8CaLÀ.l't.\ .ft<s""_

baltlora.". autM il..6..A
9tft;!tl', V'lmu • Di.MI
••• r�...I".'" li JI.""� ,

------.........__,...-----'- '

farmaclas'
de'Plantã�

MES DE OUTUBRO

� .. -

18 doming-ô Farmàcia M<J

'�,el"11a - Rua João Pmto ..

"

19 domingo' 'Fà)"mácia.'
:s:a,nto Antônio __. Rua Joã1;>!
'Pinto'

.

25 sábado' FarmáCia Ca.- .

tUl'inense - Rua Tràjmw
•

.'" 26 do�ingo·,Fai-pl.áil� C�-�
tarii�:ense -r-i' Rua Ti-aji!:oo' ,:
30, quint&�feira:. Fájfnáei��.

NotUfnll' � Rua,"Traja:rio�
,

Q serviço m:>turno""··· :s�r�,; .

" 'efettiado péla�' Fa'rmáciaiÍ'
Sto. Àntônio, MQder,:i;m e'NQ.-·
"urna situadâs·:às;''ruas '$"
�"ô·Pjtlt� e ,'Ó";:jãno 'rt, ..-:
-< .

,.; '. ' :\ ::"
••
:. • •

.;:.� \••

.' 1
.

'.
. '·V O L T A'

de l'rAJAJ
..

do RIO de SANTOS
19;OuttJbro 20/Q"üubra

'

3l/0uutbro lo/Novembro
12/Novembro IS/Novembro:
24/Novembro 25jNovembro

,.

7/Dezembro 8/Dezembro
,

"

12/Dezembro . 14/Dezembro
. 19/Dezémt,fo 20/Dezembro

O �orãlió de ,Floriánópolis ser,á às 24 horas d1is datas indieadaa.
.

Pa:ra �8is inf�rmações ditijam-se � ..
", .. ,

':,'
.

,
,

�MPR2SA NACIONAL 'DE NAVEGAÇAO BOEPCKE
R�a Deódoro,-, C�ixa Pos'ta.l, n:., 92 '- l'e.ld�ne: l.2ía:·

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

.
.

-,', '
;:

'. 't

<Sab'â,O

,�irgem·.:"gsp,e�i�]rdade'
da Via. WBTZEt· ·IND8STRI4t�JoIDVilI8. (marca" 'registrada' ..

'

,
. T�,r,D,� a" "(l'lpa,:,branfl�i�sjma,-, ',,', '.

de FPOLIS

,. 24/0utubro
S/Novembro ,

17/Novembro
30/N�vetnbrQ; .

26/Ouiubro
7lNovem.bro
19/NQvembro
.� 2/Dêzembio

'"

'
.. ; ..

:0
.

,', �...
,.

I
,

• ._.

""�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



jll··O''e-DI·av,'n·o, i:p��.i��o!�rb�e�:��!�c:,�:ti I gressou
no Curso de, Form"-I era.

IMPERIAL ! ção de Sargentos. Estudioso, t SEPULTAMENTO

A'·
.

7 h'
. I in teligen te,

. er.a o 4° d.a fiua ,! On tem me.smo foi realiza-1> ,45. s, t R d R T d t! turma. esr la no 10 a� a a au opsia no necrotério

�IT:30h '

vares, com mulher e dois I da S. S. P.. H{)je, às .ro ho-

J 1 L�OSNTT"IN ,,?' _ 'R I filhos. Esforçado, diseípli-! ras, sairá o féretro da En�'
oan r I. - . "" 0- d d f t d

. I f
.

d P I'
.

bert RYAN Zachary nd·a dO, esrru ava da
amiza- i ermarIca �, � lCpl� �i1ital'

scomT
' e os seus camara as e su- ! para o emítérío úblíco do.

AZ:;� SEM PUDOR I r�z��,::::::u:�CIUi'l=f.��.-.._
No programa: O Esporte, TÁIUO IF t tna Tela. Nac. O t

.

1 tá 1 I
O r e remor

au 'OI' invoiuu arro (O

Preços: 5,00 -- 3,20 J' f 1 b
�

dIlvl,PERIO
msparo ata, o ca o Antõ- 'e t r

'

nio Mauricio de Souza, com e ra
"

James Sl'Ê�l��h:_ ao anos de idade, foi toma,.· SANTIAGO, 17 (U. P.)'

Shelys WINTERS � Dan
da por forte depressão ner- - Dois minutos antes das.

DUREYA vo?a, �endo_ o seu colega três horas da madrugada
em: ! cair fendo. No momento em de hoje, sentiu-se um forte,

WINCHESTER 73 ! qu: a nossa reportagem es- porém curto tremor de ter-

Preços: 5,00 _ 3,20 I teve naquele quartel, encon- ra, o qual alcançou o grau

Irnp. até 18 anos, I' trava-se
na sala da Secreta- sete na escala internacio-

ria, ou vindo o próprio depoi- .

nal,

P . ... .
.

.

- ! men to, para assiná-lo. O tremor ocorreu em San

ardClpaça f) I
Está detido e será j.ulgad.o Felipe e Los Andes, sede do

"

I e.m Conselho de Justiça Mi- sismo. Em Santiago, o tre-
Acides SIlva (Pequeni- Iitar,

. .

mor alcançou grau seis.
nho)

, FATALIDADE Não houve vítima.
. e Segundo as testem,unhas, I

N o programa:
- Notícias

( Nílza Barreto Silva a morte do cabo Bartolomeu; ------------
dap�.:���a5,��I� 3,20

. I' participam aos seus pa- foi mais ato da �atalidade. IPar tic:::ipação
, rentes e pessoas de suas 1'8- Ambos eram amlgos, sem .

. Imp. até 14 anos', I
.

ODEON
lações o nascimento de 3el; í nunca haver tido rixa, fato Eduardo Luz

I filho SERGIO, no dia 14 do comprovado por quantos os e

As 7,45hs. I ML h
. Híld G I t L

I corrente, na. 1 aternidade con eciam. 1 a ou ar uz

Stewart GRANGER

-, "D1', Carlos Corrêia", em INQUÉRITO participam aos parentes e

agradece- Va lel'Íe l-IOBSON
Florianópolis. O inquérito foi instaura- pessôas de suas relações o

Itajaí, JA-I0-952, do, ontem mesmo, sendo seu nascimento de seu filho
presidente o Cap. René Ver- CARLOS ALBERTO, ocor

........__
ges que atendeu a reporta- rido dia '15' de Outubro do

;em, com solicitude, inf'or- corrente.

.nando, detalhadamente, sô- Capoeiras, 17-10-52.

.;.: U �I.'5TAUO
-.�:'.:"""--_. ".

Vida Social
.'\N1YERSAIUOS NASCIMENTO

Está de parabens a lar
Ten. Alúlrélino N, da Costa .ío nosso distinto conterrâ-

ueo sr. Jurandír Dias, dedi
sado funcionário da Peni
cenciária do Estado, e de
ma dignissima esposa, se-'

}hora Natália Dias, pelo
nascimento, ocorrido no dia

• 15 do, corrente, de um ro

busto garoto que será bati
zado com o nome de Juran
d ir.

VIAJANTES
Dr. David do Amaral Ca

margo
Encontra-se nesta Capital,

desde ontem, o sr. dr. David
do Amaral Camargo, Juiz de
Direito da Comarca de Pôr-

_�o União.
.

Dr. Azevedo Trilha
Dentre os assiduos e an-

, Regressou, hoje, a Pôrto
figo" colaboradores de "O '

f.'�;'T'A'I)()" T" A d >'1'- União, de cuja Comarca é
'.,.:;>... ' ,o til, n 1 e 1 p t P 'bl'
N

" .

lad d Ctt
- romo 01' u ICO, o sr, dr.

n\, auvrc a e a os a em '

"

.

1 t d I' t li te ( Azevedo 'I'rilha, nosso pre-
,�;gal' ( es aca o. n e igen e, d I Ie i

"

. .

. la o co ega c e Imprensa,
-<:'"pecializou-se na história,
:J-:-ganizando fichário com-

._�;:.8tO de fatos e de homens,
<;nm anotacõcs necessárias! C' J O &

. •

�},;s esc1al'e�imentos que, por i Ireo o· perorlo
·�lfntura, venham a surgir: d J I·oillA sua bagagem, nesse parti- ., O e

1, di 1 f
. - I

'(;,j ar, lZ ( a sua a eiçao aos

-spisódios que são glórias da Recebemos e

'hi;.;tória pátria. Organizado mos:

f metódico, o antigo colabo- Joinvile, 12 de Outubro

-:q;dor dês�e diário, há .mios I de 1952

vem publicando o HOJe no I Temos a honra de comu

, I":issado, interessante colu- I nicar a V. S. que a assem-

''iJ.a com que procura empres- : bléia geral extraordinária

t:u_a sU,a 'in�eligente coope-! de�te . Circulo. Operário, de

.f<'çao a este Jornal. Com êsse I Join vile, realizada no. dia II

1}l'0�ó�ito, o Ten. Andrélino i d? c. m. ren_OV�ll a Direto

_j�atIv.ldade da Costa, vem,' na e a Comissão de contas

r}e há longos anos, trazendo desta entidade, passando a

�_ juventude catarínense, �el'ern assim conetituídas
+sse serviço de real valor. "té ás eleições de M:áço de

Militar que tem consegui- 1953:

:)0, pelo esforço e 'pela dedi- 10 Presidente - Maximi-

·"ação à carreira' das in'más, 10 Pas::>os

galgar o oficütIato, após a1- Vice-Presidente - Luiz

'ecançar post'os hierárquiCos, 'Francisco Mendes

:desde soldado, ã s-uá fé de lo Secretário

-ofício é das mais brilhantes, Borges
--tornando-se, por isso, credor

.

20 Secretário José
da estima, da ad'nliração e Soares .' , ,

úo respeito dos seus amigos, lo Tesourefro - Alfredo

'€ colegas de caserna. Silveira
No dia de hoj·e, que assi� Adjuntos de tesoureiros

nala o transcurso de seu 'a. - Ju1i{)Beresosk e Edí Va�

l'. iversano natalício, leva- rela
.. ,.

mos ao prezado amigo e as- DeÚigado geral,'......;. HHario
-siduo colaborador, Ten .. An.� Lopes �e,reira
dréli'l1O Natividade da Cos-

.

Orador· - Arnoldo :Tava·

João

";;,a, ora em Curitiba, a ser

-"iço; o Ílosso 'fratenral abra
'1;0 de felicitações, com (JS

c-nelhores votos de saúde, ex
"tensivos à exma. família.

res

(2) Hortotio di:> .Rosario,
AdemeI'Íco S_ilveira e Waldi
miro Paulo Lopes.
'Na, mesma' assembléia foi ------

;riado o Depa1"tamento Fe- 1
minin'o, pa,ra:o .qual foi acla
mada Presidente' a Snra. D.
Olivia Castaldi Weber, e a

fiscalização da. chacara de

propriedade do Círculo, a

cargo do Snr. Tiago, Julio
da Silva.
Com' a seguran'Çã de real

';stima e distinta considera-

�ão, apresentamos.' 'IAtenciosas saudações, I
(Pe Horaeio Rebelo -:

1Í1'etor Geral). !
--------------------------------�

Sr. Arnaldo Lisboa
Ocorre, hoje, o aniversá

rio natalício do sr. Arnaldo
,Lisboa, pessoa grandemente
yelacionada e estimada em

Santo Antônio de Lisboa.
.

,FAZEM ANOS, HOJE:
- Menina Ivollete, filha

1:10 sr,. AlltenOl' Sena, comer
. ciante em Pôrto Belo.
- Sta. Jandira Gnlloti

'Koerig.
.

- Sta. Ondina Al'êas, fi
�ha do sr. João Arêas.

- Sta. Solita Silva.
'

I. �. Sra. Alice C. da Silva,
e:<po�a do sr. Florisbelo Sil·
va� proprietário da Alfaiata-
ria Florisbelo.

.

-- Sra.' Maria .da Graça
:,Monk", esposa do SI'. Carlos
)'IOllb.

- Sra, Natália de Almei
da Bley, esposa do sr. João
:Bley Neto,
-_ Sr. Agenor Povo:\s Jú,

nior.
'-'� Si'; Alltôn;'o A+ves--d?

'(;ruz,

Florianópolis, Sábado. 1,8 de Outubro de 1952 ,3
------------ .__...._--, ..

RITZ
Às 8hs.

Sensacional espetáculo
::je tela a Palco.

NA TELA
ROMANCE NO SUL
.\LMA SEM PUn'OR
No palco: Odete .A.'MA

RAL - A Voz Tropical. Ar
.ietaexcluaiva da Televisão
l'UPY Alcides' GARARDi
- A Voz Romance. Cantor
excluaivo da R. 'I'upv

.

do
Rio
Unico Espetáculo.
Preço único Cr$ 12,00.

ROXY
Às 4 - 7,<15hs.

Os Anjos da Cura suja
em:

EMBUSTEIROS ENGANA
'DOS

. Gene TYETINEY
em :

ROIVrANCE DO SUL
A VOLTA DE HJSSE

JAMES

em:

MAIS FORTE QUE O
AMOR

James STEWART
Shelve WINTERS -- Dan
DUREYA

. .

WINCHES'l'ER 73
No programa: Cinelandia

Jomal. Nac.

Preços: 5,0.0 - 3,20
Imp. até 18 anos.

DIRETORIA UE OBRAS

!
helecido 'em Cr$ lO.OOO,O'()

PÚBLICAS ,dez'mil cruzeiros), o preço

. I �ínimo de -yenda. .

De ordem do senhor dlre- As propostas deverão sel'

babl·8nos I tor,.
devidamente autorizado, entregues em envelopes f��

deClaro que se acha aberta, chados, no Gabinete do Dí

,> • RIO: 17 (V. A:) :- Sessenta estudantes da Escola I :; contar desta data, a con· reto r, até às 10 (dez) hora3

l ohtecnIca da BahIa Impetraram mandado de seguraD- cOl'l'éncia para a venda de do dia 3 (três) de Novem

;a contra ato do diretor daquele estabelecimento que um caminhonete "Ford" - bro próximo, quando serão

hes negou o reconhecimento da promoção ao ano se- 1,000 kgs. e ano de fabric'a- abertas em presença dos

{,!irite, apesar de te.rem obtido media 4 na materia em ção, 1946. proponentes.
{ue foram considerados reprovados. Alegaram que a O referido veículo poderá Diretoria de Obras Públí-

egislação federal permite a promoção naquelas condi- ser visto e examinado, du- cas, em Florianópolis, 17 de

;óes. enquanto o regimento da escola, exorbitando. ele- rante as horas do expedien- outubro de 1952.
"6n para cinco o mínimo necessário. Comprovaram a te, no páteo desta Diretoria. Günther Egon Beéker -
�xistência de casos semelhantes vencidQs pelos academi· Outrossim, faço ciente aos Oficial Aiiniinistrativo, dás-
cos no judiciário. O juiz dos Feitos da ,Fazenda Nacional, interessados ter sido esta- se I.

- ' .

em Salvador, concedeu a medida e rec.orreu ex-ofício
para o Tribunal Federal de Recursos" o'nde a União Fc- ""'...,.. __�.."_._""�"".;....,,.:r w������""�""�-v.

deral pleiteou também a re(orma da sentenca.
Na reunião plenária de ôntem,. o T. F. R: negou pro_'

vimento aos recursos para considerar aprovados os ,re·

feriôos academicos.

;-
� _'

Promovidos estudantes

Noites de Luzes�
Noites de Velas

NA
CAPELA DO ASILO DAS ORFAS

PANEITONE . 900 I
II conVidam.os todos os fiéis a comp,arecerem à :110Venll
de NOSSA êENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO que

I'
terá início no dia 18, terminando à 26. .,

:. Contamos com a presença de todos os que contribui
.

ll'�m com a importância de Cr$ 10,00 para a marayUhosa

I NOITE DAS VELAS no dia 24 às 18 horas.

j Ide, pois, depositar o seu cil'Ío iluminado, no altar
I de NOSSkSENHORA .

DELICIOSO!
SUPERNUTRITIVO!

INCOMPARAVEL!
Biscoitos "Champagne-Sa'\'oiardo" - Amaretti -

Petits Four�Gallarati
PRIMOR ABSOLUTO EM QUALIDADE!

- PANETTONE 900 LTDA. - Rua Saerament,o
Blake, 41í55 - São Paulo. "ÊLE SERA UM PE'DIDO, UM AGRADECI

MENTO E UM PEDAÇO DE SEU CORAÇÃO
AOS PÉS DA VIRGEM MARIA".

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA . . ..

: � .
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."'urianól!01is, Sábado, 18 de Outubro de 1952

\.

Com o embat-e.
Disciplina",

Figueirense x Paula Rarnos.. o. ccC'ás�ico
prosseguirà domingo o Carnp•. de Proftsslonats,

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

"O Estado Esportivo"
�."..,..,._._� _ ..1' -............................... •••••• 1& ". - -•••••- - - ,•••...,.- ..1'...".... "" .,.....- ,;.. w:.:"'"

NÚMEROS DO CAMPEONATO DE
AMADORES

Todos os favoritos, ou se

j"m os quatro primeiros co

Io eados lograram mais dois

'[..ontos na décima primeira
rodada do Campeonato da

�;egunda Divisão (Amado
rcs).
Assim, a ordem de classí

f icação dos concorrentes
Ido sofreu alterações, con

tinuando na liderança o Co

legial, na vice-liderança o

'Treze de Maio, em 30 o Her-
.

'(cílio Luz, em 40 Postal Te
kgráfico, em 50 o Iris, em

Co Baugú e Flamengo, e

com a "lanterna" o Amérl
ca que nesta última rodada
acusou a primeira des istên
e ia,
Até agora foram realiza

das 44 partida, com um to
tal d\3 212 tentos, dos quais
i{) Colegial assinalava maior
número : 44 e o Flamengo o

menor número: 15 tentos.
A penas três empates- fo

ram registrados.

i CL�BE ATLÉTICO CATA.
RINENSE

A 'dso aos Sócios
O Clube Atlético Catari

nense comunica aos S1's. SÓ

cip,s que está expedindo as

Carteiras Sociais para Só-
cios e pessôas da família tíma serre do Troféu Blu- 5.000 m. - Demicío da

dos mesmos. Para tanto os
menau a realizar-se em nos- Silva
sa cidade no dia 19 de ou- Salto com Vara - Silvio

Colegial, .......... 18 4
Treze .............. 16 6
H. Luz ............ 15 7
Postal ............ 14 8
11'is ............... 8 14

Bangú ............ 6 16

Flamengo .......... 6 16
América ................ 5 17

Os resultados
1a rodada - Postal Tele-

gráfico 2 x Flamengo. 0,
Hercílio Luz 4 x Treze de

I

'Maio 2, Baugú 2 x Iris O e IColegial 2 x América 2.
2a rodada � Hercil io Luz

� x Postal Te'legráfico 2,
"I'reze de Maio 4 x Flamengo
1, Colegial 4 x Irls 1 e Ban-

gú 1 x América O. Hoje e amanhã, teremos
.

Jogo: Bangú x Colegial
3a rodada - Flamengo 2 \ novos jogos pelo certame Juiz: Waldemar Tavares

x Bangú .1, Irís 5 x Postal I amadorista da cidade. Auxiliares: fornecidos pe
'I'elegráfico 4, Treze de I A partida mais importan- lo Hercílio Luz e América.
Maio 1 x América O e Hercí- 'I te da rodada número doze, Delegado - João Zom-
lio Luz 7 x Colegial 1. ou seja a. ante-penúltima, mel' (Treze de Maio)

4a rodada - Colegial 31 reunirá amanhã as equipes Jogo: Herc il io Luz x A-
x Flamengo O, Postal Tele- do Treze de Maio e Postal Iméricagráfico 1 x América O, Her- Telegráfico, campeões ama-

. ...
.

.

" 'éílio:Luz 8 x Bangú ,2 e 'I're- dorístas de 1950 e 1951 e JUl�: Ar! SIlvelr� (11'1s).

ze de Maio.3 x Ii-is 2. .1 que no c e r t

..
a m e atual I- AuxIlIa,res: forr:ecldos pe-

5a rodada - Iris 2 x FIa- ocupam as posições de vice- lo Bangu e Cole!lal .

mengo 1, Treze de Maio 2.' líder e-40 colocado, respecti- Delegado: �oao Zommer

x Postal Telegráfico 1, Her-I vamente. (Treze de MaIO).
cflio Luz 2 x América' O e

I Está assim organizada a
.Jogo : Treze

.

de Maio x

Colegial 10 x Bangú L 12a rodada: PQst�l Telegrá�lCO ,.

6a rodada _:_ Treze de Hoje _ Bangú x Colegial, JUlZ: fornecidos.' pelo IrIS'
:Maio 1 x Colegial 1, Amérí- I is 13,30 horas e Herctlio e Flamengo
ea 6· x Iris 1, Postal Tele- Luz x América, ás 15,30 ho- Delegado : Glauco San-
gráfico 2 x Bangú 1 e Her- ras., ford Vasconcelos (Colegial)
cHio Luz 5 x Flamengo 3. Amanhã - Treze de Maio Jogo: lris x Flamengo
7a rodada - Colegial 7 x Postal telegráfico, ás ... Juiz: .Tosé Silva

x' Postal Telegráfico O, Iris 8,30 horas e Iris x Flamen- Auxiliares: forneci.dos pe-
3 x Rercílio Luz 1, Treze g'O, ás 10,30 horas. 1.0 Treze de M.a:io e Postal
de Maio 6 x Bangú O e A-, Para controle dos jogos Telegráfico.
mérica 4 x Flamengo 1.' o Departamento de Futebol .Delegano: Glauco San-·

8a ro.dada - Colegial 2" Amador designou as autori- ford . Vasconcelos (Cole-
x Am�rica I, Iris 5 x Ban- dades abaixo: gial).

, gú 3, Postal Telegráfico 3
x Flamengo 1 e Hercílio
:Luz 2 x Treze de Maio 2.

9a rodada - Bangú 4 x

América 3, Colegial 8. x lris
i1, Flamengo 2 x Treze de
:Maio 1 e Postal Telegráfi- Os sexteto s do tricolor Quadro. A - Leda Maria,
.co 2 x Hercílj� Luz 1.. tem treinado as.si.duamentel: �a,ria Natalina, Terezlnha,
lOa rodada - Colegial 3 x para a competição em que St!el,i, Geci e Sônia ..

Hercílio Luz 2, Treze· de está em jôgo finíssima taça
.

"l.,'íal·o 4· x Ame'rI'ca 'O, Pos- f d I C 1 .p I Quadt�rB � EcHa, Vera,
., o. erta a pe o e . au o

tal Telegráfico 7 x Iris 3- e Webel' Rosa e para conquis- Walda, Bety, Stella, e Zezé.

Flamengo 4 x Bangú 1. . tal' as medalhas valiosas o- As esperanças do trico-
11a rodada - Treze de ferecidas pelo CeI. Lara Ri- , 101' de fazer bô'l fjgura nes

)Iaio 7 x Jris 2, HercíliQ Luz bas. te certame são mUn;leras,
;:J x Bangú 1, Postal Tele- Segundo informações que tudo levando ? crer -diante
gráfico W x Améric� O ,e nos prestaram, dependendo das det)1onstr"'c�es que tem
Colegial 1 x Flamengo O. de alterações de última ho- feito a� pupUl!-S do Sgt. Ma
Pontos ganhos e perdidos ra, o Atlético inscrevern. as chado que ela" surpreel;1de-

G. P. jegu-intes -atlétas: r2.o !Jê)Ó 1>{)U d"�empen-ho.

\

interessados deverão procu
rar o 10 Secretário do Clu

be, Sr. Paulo Andrade, à
Rua General Dutra, no Es
treito.
OBS.: - O Sócio deverá

fazer entrega de 2 (duas)
fotografias 3x4, suas e de

pessoas da família, previs
tas nos Estatutos.

A DIRETORIA

Vitórias, derotas e empates
V. D. E.

Colegial 8 1 2
Treze 7 2 2
l�. Luz , 7 3 1
Postal 7 4 O
Iris : 4 7 O
Bangú _ . .. 3 8 O

Flamengo 3 8 O CONVITE
América 2 8 1. O FLAMENGO ESPOR·
Golos a favor' e contra TE CLUBE convida a todos

F C. os seus sócios para tomar
Colegial 42 18 parte na festinha que leva-
Treze '.. 33

. 15 rá a efeito em sua nova sé-
H. Luz , 38 2;1 de social, em -construção,
Postal , 24 23 constando de animada do.
Iris 27 46 míngueíra, churras c a d a,
Bangú : 17 43 barraquinhas e outras atra-
F'Iarnengn 15 27 ções, no próximo dia 19".
América 16 19.1 A DIRETORIA

ÇERTAl\iE AMADORISTA

POSTAL TELEGRÁFICO X TREZE DE

lVIAIO, O PRÉLIO PRINCIPAL DA 12a
RODADA

INSCRITO O ATLÉTICO PARA A FINA
LíSSIMA DO TROFÉU '_�B.bU�ENAU"

da

PREPARA.SE,O aTLEmCO PAR� o

TOR_j.FIGUEIRENSE
FUTEBOL

NEIO DA PRIMAVERA CLUBE.
.

Assembléia Geral Estraor-
O Clube Atlético catari-I Ribeiro dináría

nense oficiou a FAC, confir- 44 com Barreiras - Ori- Convocação
marido inscr.ição para. a úl- on Tonqll i De ordem desta Presidên-

cia e tendo em vista o queo;
dispõe o artigo 25, alínea 2'
do Estatuto em vigor, con
vido' os senhores assocíadoa
do Figueirense Futebol Ciu
be, à comparecer na Séde

Social desta Agremiação, ii;"
rua Conselheiro Mafra, 6;

(Sobrado), no dia 18 de ou

tubro corrente, às 20,00 ho
ras para tratar do seguin
te:

Ordem do Dia
E eleição do Conselho De

liberativo do Clube, na 101'
ma do Estatuto artigos 48,
49 e seus parágrafos, tendo
em vista a renúncia coleti
va de seus membros �feti,-

.

vos. Não havendo número
legal à hora marcada, a As
sembléia funcionará quinze
(15) minutos após com qual
quer número.
Florianópolis, 7 de outu

bro de 1952:
Arno Luz de Andrade

Secretário Geral

Jtubro próximu.domingo, ás
08.30 horas no Estádio do
14 B. C., no Estreito.
São os seguintes os re

presentantes do tricolor:
Damas - 8 m. com Bar.

reiras - Sônia Terezinha
Gonçalves
Salto em Altura - Ecila

Alba da Silva
4 x 100m. - Sônia Tere

z inha Gonçalves, Ceci Viei
ra da Rosa, Maria Natali
na, e Ecila Alba da Silva.
Homens - 110 com Bar-

Ney Sonciní
Arremêsso do Peso - Na

bor Schliting
Arremêsso do Martelo -

Paulo Ardígo
4 x 100- m. - Argemíro

Pizzani, Wolf, Moreto e Ja
dír.

O Caravana do Ar não
confírmcu sua -participação
nêsta série, estando sendo

aguardadas as confirmações
do Ol impíco e Duque de Ca
xias de Blumenau e da Gi
nástica e Palmeiras de J0-

reiras - Milton Verissimo invile.

Bt reI a velas

SÃO PEDRO X BALNEÁRIO

DOIS ARTíSTICOS TROFÉUS EM
DISPUTA,

-

Amanhã no campo do revanche solicitado pelo
do' Balneário serão disputa- Balneário. que tombou por

das duas interessantes par- 1 x O frente ao São 'Pedro no

· tidas amistosas entre as e- dia 28 dto agôsto deste ano.

1uipes titulares e suplen- Ofereceram as taças -pa-
·

.es do BALNEÁRIO K· C. ra os encontros os Srs : Do-:

X :SAO PEDRO F. C., arn- mingos Fernandes de Aqui�
bos do Estreito. no, gerente desta folha e

Cantídio Jovino da Silva. (iole olímpico)
Os referidos encontros Desde já as equipes vem Magnifica· construção em

prometem ser dos mais in- treinando para o sensaeio- "ótimo" estado.' vende-se

teressantes, pois trata-se de nal amistoso. � pelo Prêço de Cr$ 8.000.om
,

I á vista, Negócio de ocasiãe,
--------------,--------

I'
tratar com o sr. Adolfo á

HOJE O INÍCIO DO TORNEIO DE VOLEI- rua Nerêu Ramos n. 38

BOL DA PRIMAVÉRA Telefone - 2.834.

dosA la rodada consta

seguintes jogos:
Pínalmente, hoje, com iní-:

cio ás ·20.00 horas, no Está
dio Santa Catarina, deverá
ter começo o Torneio "Prr-] 10 jogn - Clube 12

mavera" de Voleibol em dis- Agosto x C, Atlético B

puta 'da Taça 'ínatttuida-pe- 20· jog9'o..� A.A. Barriga
.lo Cel. Rosa, e medalhas pe- Verde x Instituto de Edu
lo CeI. Lara Ribas.

'Vende-sede .

.

Móbilia:

cação.

1 sala de jantar
buia

6 cadeiras
1 mesa elástica
1 balcão
1 cristal e:iit3:i;

de em-

_.___..._------------------

NOTíCIAS DIVERSAS,
xxx

Pelo certame gaúcho I ra decidir do titulo, haverá 1 meaínha redonda envee-

de futebol jogarão amanhã uma "melhor de três". u íaada.
Renner e Cruzeiro e Força - O 'torneio Internaci9-
e Luz e Grêmio. nal de Bola ao Cesto, dispu-
- Na partida disputa.da tado entre Fluminense, Co

quarta-feira á' noite,· em S_ rintians, Universitad Cató

Paul�, entre Corintians e I tica (Chile) e Gyniasia y .Es
Portuguesa Santista, vence� grima, campeão da argenti- '

V do grêmio do Pa�que São na,. .U:r�inou do�in.go com en e-se'
-Jorge por 4 a 0, tentos de a VItorIa do primeIro _ que
Carbone e Baltazar, dois foi .pr?clamado campeão: O Chacara

.

cada. Em Santos:' Santos 4 ,CormtIans sagrou-se Vlve-

JÇ Nacional 1. .

' .

; campeâo.
: ,'. I, :-P:lo certame .paulista

--ProsseguIra hOJe o cer- : serao dIsputados hOJe os en-

t�JFle,cariocacde .futebol, com'; contros seguintes: São Pau,,:
·
os prélios entre Canto do: lo x Jabaquara e XV d.e N,o
Rio e São Cristóvão e Amé-

!
vembl"o de Jaú x lpi�anga.

rica e Vaseo. Para amanhã: I � Jimmy Carter, nórte
-Flamengo x Bangú, ,Olaria americano é o novo campeão
x Fh\minense e Bonsucesso

.
mundial de box .dos �eves,

x Botafogo.
_ ! téndo derrotado ante-oritem

-- Ra!1u1fo,. recem saíd{) o campeão Lauro �alas, me
do América, foi contratado

i
xicano.

oela POl:tuguesa de Despor-I - Paulo Sacoman mante
tos, devendo ser lançado a�: ve seu título de campeão,
'uanhã frente ao São Paulo.

I'
brasileiro dos médios ao

- O certame mineiro de vencer ante-ontem, no Pa
futebol te:rminou .empatado ,caembú, por nocaute técnico
�ntre Atlético Mineiro e Si- ! no 90 assalto a Osvaldo Sil-
uerúrgica. nesta f-orma, -pa- "la (-84)�' ..

xxx

Rua'Felici;lllo Nunes Pi
res n. 12.

uma, sita em Coqueiros
(Pálhucinha) medindo fiG
metros de Íl'ente, par 6Q
metros de· fundos. 200 me

tros apenas, distânte de &ti":
ma pl"�ia.
Informaç.ões

Tourinho, Rua
160 - Sob.

com Tte.
Cons. Mafra

All.lga-se
Quarto

um ótimo qum·to, para ra,

paz solteiro com ou sem re

feição. Rua Cons. Mafra..
160 - So.b.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



jLIRATENIS CLUBEIAtraz· da Curtiua de Baatas
::;;\bado dia,,19 _ So irée dos Brotinhos do Clube da i

Os desportistas AMADO- Esgrima sr. Milton Arantes
�:{llina - com uma apresentação de Odete Amaral e

AI-IRES'
amadores com letras Ramos que não tomou o in

.ides Gerardi _, Artistas exclusivos da Rádio Ttlpí do gr�ndes _as_sim
como está es- teresse que dev_ia para co"

Rio. ,cnto, estão esperançosos, operar, com a partícípacão
Reservas de mesas Cr$ 30,00 _ Na Relojoaria Mo-

.

pois ° sr. Pre.feito da Capi- das suas equipes, nos mag-
ritz. .al no seu discurso de aber- nos festejos?

Terça-feira dia 21 início do Bingo Social às 20,30 tura do campeonato esta- Notícias de última hora.
horas. dual de basquete e voleibol, dizem que a direção do Bar-

O Departamento Social do Lira Tenis atendendo aos disse em alto e bom tom que l"iga Verde ficou "ataranta
pedidos de seus dignos associados instituiu o Bingo So- aos poderes públicos cabe o da" sem poder achar ele
cíal, em sua séde, todas as terças-feiras, a começar no amparar e protejer os des- menta disposto a dirigir a

próximo dia 21, às 20,30 horas. portos amadores. Secção de Tiro ao Alvo mo-

Abaixo damos a relação dos premios: O Lira 'I'en is Clube- vice- tivo porque não participou
1 _ Ferro .de passar Elétrico _ Oferta do Geren- , campeã? estadual de esg'ri- do camp�ol1ato €stadual, re-

te da Cruzeiro do Sul. ma, alijou a esgrima nas cern-real izado em Blumenau,
nu' p competições promovidas em Consta "que cotizamç, _ m prato de vidro ... írex _ Oferta da Casa v.

,

,. �se os

Savas. regos ijo ao aniversário do desportistas catarinenscs
3 _ Um lindo album em couro para fotos '_ Of'er-

Clube. De quem é a respon- para financiar um grupo de

ta da Livraria Moderna. sahilidade ? Do Diretor de arqueólogos que deverão
'J _ Um Joso de copos para Whisky _ Oferta da Desportos, sr. Acíoli Vas- descobrir onde foi sepulta-

Casa Miscelanea. concelos que não incluiu na da a Federação de TENIS
5 _ t�m belo vaso de cristal _ Oferta do sr. Fran- elaboração do programa o I que .a esta� .horas já deve

CISCO Prazeres. belo e elegante caçula dos I
estai mumificada.

G - Uma caderneta da Caixa Econômica Federal esportes lá do Lira, �ou do Icom o depósito de Cr$ 200,00 _ acompanha Encarregado da Secção de. Faixa Branca
um pequeno cofre.

7 - Uma panela de pressão _ Oferta de Pereira
Oliveira & Cia.

8 _ Um vistoso íeso de recepientes para gen eros 1
- Oferta da Casa América.

9 - Um liquidificador marca Walita _ Oferta de
Irmãos Amin.

10 _ Uma util .« prática batedeira elétrica ameri
cana, com máquina para moer carne -- Ofer
ta do sr. Governador lrineu Bornhausen'.

Todos os beindes acima estão em exposição na Casa
América.

Florianópolis, Sábado, 18 de Outubro de 1952 :s---lI--------------�----------------------------------------�--�---------------------------------------------------------------------��

Bu r í

os Qut TOMBARAM
JlI

Rui Stockler de Souza

Estavamos contando: OS

<::ARATINAS do "segundo
- ...la segunda" subiram em

'_-marcha-marcha uma lomba
.ondulada ao alto da qual es
'1tavam os do terceiro

-

pelo
-:.!:{io e os "pés no chão" deti

,4108 pela metralha inimiga
.que em tiro rasante impedia
") avanço,

Mal se tomou posição, 10-

,go de chegada, caiu, já in

-eonciente, para morrer al

:guns minutos depois, o cabo'
.Abil io Pereiru da Silva. Ao

-"entar um lance quando a-

vançava correndo uma bala
"'o atingiu num flanco varan

-do o tronco. Tombou como

'1;orubam os bravos - na I i-

nha de frente arrancando

',para frente.
Espalhados por ali ge

vniam, moribundos .uns, mal

-feridos outros, os provísó
Tios do ré no Chão. Podem

dizer que o gaúcho "papeia"
.Papeia e briga também. A

-díferença é que falamos me

.mos, scmcs mais quietos e

:::nenos expansivos. Lá na

-quele pédaço de terra brasi
.Ieira mais uma vez mistura
---""am-g.e por derramados jun-
-tos o sangue- de . barrigas-
vardes e de gaúchos como

.aconteceu antes, durante

largo tempo, cerca de um

.século e meio atraz, quando

.11.oS campos do sul juntos
varreram do "Continente de
São Pedro" os povos das
""Missões" e quando juntos
<empurraram pra fora do so

lo pátrio os "espanhcis con

.f'inantes". E' bem verdade

-que agora foi uma Íuta fra
"tricida; não discutimos isso.
-Consideramos apenas que a-

. ..quilo era fermentação., Con·
-\'ulsões da Nação em forma

.ção. O sangue dos filhos ci
mentando a estrutura dela e

<definindo o caráter da na

-cionalidade assim exercita
<do e posto a prova. A Pátria
:prepar:mdo os seus para
"maiores acontecimentos e

:para �m{flhores ,eras de pro
.:gresso e expansão do gênio
-da Nação.
- Tenente! o Laurival

"'tá" fer,ido!, '
�

Un!': soldádQ,�abalÍdol1ou a

linha arrastando-se para
"traz. Fomos a ele. Era o

LAURIVAL LUCHINA. Na
:falta de gente do Serviço de

_<
Saúde fizemos o Cl'r'ltivo dr
<emergência. Aguentou fir
me, sem gemidos nem 1a
'Ynentos. A bala penetrou na

'testa e saiu na nuca. Assim
mesmo amda convers9u com

:naturalidade e se manteve
-calmo como sabem se man-

.

, 'ter os autênticos valentes,
nos grandes momentos. Co
rno um bravo se conduziu

.

desde o começo da ação; CD·

,

mo um bravo foi atingido
em plena linha de frente.

O soldado Edgard Ferrei
ra Valline não era do segun
do e sim do terceiro pelotão.
Vimo-lo morto com um tiro
na boca. Mais um bravo que
frente ao inimigo que era

um irmão, como êsse inimi
go também, empapou com

sangue generoso a generosa
terra, para 'que o sangue ne

la derramado dela faça sur

gir homens que, herdeiros
de viris tradições de altiva
independência, sejam dig
nos para resguardar, respei
tar e manter a integridade
do solo pátrio e os princí
pios democráticos de liber
dade, apanágio grandioso do
povo brasileiro.
Soubemos depois que o

primeiro pelotão, do tenen
te Leonidas, realizou o mais
belo feito dos nossos: ati
rou-se num "entrevere" e a

prisionou 32 adversários,
perdendo nessa: ação os sol
dados Joaquim Manoel da
Silva e José Albano dos
Santos gloriosamente tom
bados num 'brtlhante peito a

peito que honra sobremodo
as tradições de bravura da
g'alharda "milícia dos cata
rinas".
Nesse dia foram feridos o

cabo Tancredo Conceição
que bateu-se valentemente,
soldados Ricardo Pereira de
Castilhos e Oswaldo Fort
kamp, êste último do nosso

celotão,
Continuará: . A "PESA

DA" AJUDQU.

Agradecimento
GUALBERTO DOS SANTOS SENNA, por intermé

dio deste, expressa seu profundo e imorredouro agrade
cimento aos abalizados clínicos doutores Newton D'Avi
la, Roldão Conson i e Osvaldo Luiz do Rosário, pela ma

neira atenciosa, solícita. e carinhosa com que se houve
ram 1'01' ocasião da melindrosisaíma operação, a que foi
submetida no Hospital de Caridade, sua esposa Oswal
dina Clímaco Senna.

Sou 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.
Estreito, 16 de Outubro de 1952.

Comunicação
Telhas, 4ranha

Temos .o prazer de participar aos nossos amigos e

Ireguêses que acabamos de instalar nesta Capital e tarn
bem 110 Estreito, POSTO,S DE VENDAS DOS NOSSOS
PRODUTOS, tendo confiado os mesmos aos cuidados dos
Sn res BERRETA & elA. LTDA. - Av. MAURO RA-
.MOS n. 166, em Florianópolis e LEONY THIAGO DA c

3ILVA - Rua .OLAVO �ILAC 11: 122, no Estreito. -

Sarâ· qo" S':ll\ta "atara'08 08-0 será
. Fo�os obrigados � mstlilaç�o .dos referidos postos,

li .' ", {n� U ,t
�elo g�and,e desenvolv.lmento atm.gldo pelas nossas ven- m us Ilm{1 ,az e�qoeclda f)
nas, 11ao so nesta CapItal e Estrelto, como em outras ci- ,1' I' iJ U, al

_ t
dades circunvizinhas. O ??vêrno Federal vai

I
aperfeiçoar .os métodos de

Desta maneira prDcu�'amos eorrespond€r à apre'ciá- adqUlTll' na Europa, 65 bar- pesca entre os nossos valo,·
vel preferência com que vimOfl sendo honrados pelos cos d� pesca, destinados não rosos nordestinos.

nossos clientes, proporcionando-lhes uma ex€cucão mais 80 a renovaçãD da grande' Na frota a ser adquirida,
rápida e possivelmente mais cDmpleta, das ord�ns com frota pesqueira nacional co- figuram cinco grandes bar-

que nos distinguem. mo ainda à substituição das cos, com capacidade para 50

CERÂMICA PEDRO ANDRIANI S. A. jangadaf:j no Nordeste. toneladas de peixe, e que se-

Dos 65 barc'Os, 60 de pc- rão entregues à CODperativa.
queno por te se destinam aos dos Pescadores do Rio de
jangadeiros do Nordeste, de Janeiro e aos demais gran
acôrdo com promessa feita. des centros pesqueiros do

ppl,., C:()\'êl'!'� oe renovar e Pa.ís .

Solução Acertada!

com spgurAnça
rapidez

só NOS CONFORTAVEIS MJCRO-ONIBUS DO

R4�IDO «SDL..aoASILEIRO»
Florianópolis - ltajat - JoinviUe - Curtuba

Oficina de Bicicleta Helv
Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Si.

�ieletas e Bfcjc�tas a motor - Ticiclo - Tico-Tico _
Carrinho - Berço, ,etc...

.

Peéas, ei Aoess'órios' Novos e Usa'dos.
_ PÍJlturas. Soldàgeo8 e Parte MednicL
Serviços Rápiclo8 e Garantido. Executados por pe••

�r:al especializados.
- Rua P..adre Roma. 5�-

CURITIBA
_,

. ',�"" ....�!',',;. ",
-

I

Viagem
e

D A
A •

genCla:
"-oa OenooJ"O 8StlUlna da
Rua Tenente Silveir8

-

OTIOA .ODaLO
Lentes Zeiss e Ray-Ban

ARMAÇOES MODERNAS PARA: CAVALHEIROS, SENHORAS. - ARTIGOS FOTOGRAFjCOS
UlTIMl\S NOVIDA)DES PARA PRESENTES

'

PUA FELIPE SCHMIDT -- (Edifício AlDéJia Neto)
" �
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"::Fl.orianópoHs, S5!;udo, 18 de Outubn de 10:32

Por motivo' de fôrça,
ros "P. Clube,

maior a feijoada que, se deveria
foi transferida para o proximo domingo,

realizar amanhã
dia 26 do

no Cnqueí.,
'corrente

.A Gréve .des Méditos
� -' .

Na Câmara Repercute o ACODleciloeol J .

1110, 17 (V. A.) _: o CÚ

I';ü dos médicos estêve, ôn

tem, em debate, na Câmara
dos Deputados.
Em primeiro lugar, o sr.

Mirocles Voras, do Piauí,
recordando os esforços da
«ucla classe para obter me"

ÚlOl'ia de' salários, lamentou
que não tivesse o apêlo sen
sibilizado a Câma ra, onri

gando-os ao anunciado mo

v imcn to grevista.
UM APELO

Falou, depois, o sr. Ar

mando Falcão, E' inteira
mente favorável à reivindi

cação do padrão "O", e pe
las justas as reclamações
con+ru fi indiferença do go
vêrn o em face do problema.
Fazia, porém, um .apêlo :

"Dirijo ela tribuna da Câ-.
mara, em nome do povo, um:

veemente apêlo à digna elas
tõe médica: permaneça, vi

.gilante e ativa na defesa
·....08 seus direitos, mas não

f'aça o jôgo dos comunistas.
Não desça ao nível dor ex

tremismos. Rechace, empur
re para tras, de qualquer
maneira, o grupo vermelho,

1infiltrado na Associacâo
l\Iédica do Distrit.o Fc.,deral,que poderá desfigurar, ma

cular e comprometer um mo- '

\'�mer:to .baseado numa' aS-I .oxa1á' o Congresso e o Po

piraçao Justa. '

14er,Executivo compreendam
Lembrem-se as médicos a situação aflitiva da classe

de que s�o :râssionários do I médica, e =: depressa em

nem e nao .instrumentos do socorro dela '.
)dio. E é apenas o ódio que OU'l'UO APELO
.icrteia a ação dos cornunís- Por fim, I) sr, Benjamin
tas. F'arah, autor do substituti-
A classe médica conta co- vo ao projeto n. 1.082, 'que

migo, em tôda a linha, para contém as reivindicações da
defender o seu legítimo an- classe médica, solídarfzou
seio. se com o movimento de opi-
Mas na estacada igual- n iâo dos médicos, advertiu

mente estarei para desmas- do de que não se trata de
carar as manobras dos Iide- uma greve 'de rotina. 0'8
rados de Prestes, que ten- plantões funcionarão .para
tum envolver os médicos os casos de urgência. E con

num tipo de luta totalmen- cluiu com um apêlo a fim
te incompatível com a no- de que o projeto desça a

breza de sua benemérita plenário ,para pronuncia-
profissão. mento imediato da Casa.
�"""'_"""'- ."'Ioo!""...._......,..._,.,�.,....,....._..��

MAGROS E FRACOS
;

VANADIOL
E indicado nos casos de fraque

za, palidez, magreza e rastío.cporque
em sua fórmula entram .substancías
tais como Vanadato de sódio, LiCl.j

ii GllcerofOl:ifatos, pepsina, nos:
de cola, etc., de ação pronta e eficaz'
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para no.,
mens, mulheres, crianças, sendo fOI.!
mula conhecida pelos grandes me, RIO, 17 (V.A.) - O pre- grãos longos, quinze para os

1icos e está licenciado pela Saudei sidente da República acaba grãos médios e dez para os

publica. " de assinar . importante de� curtos, tanto no produto be

l
ereto no sentido de garantir neficiado quanto no produ-
aos lavradores preços justos to correspondente em casca;

e compensadores para o pro- feijão - aumento de dez

duto de seu labor, qualquer por cento para todos os ti

que seja o resultado das co- 'pos e classes; milho - au

iheitas e seja qual for o vo- mento de quinze por centc

lume da produção. na �lasse "duro" e dez por
Sôbre ° assunto recebeu o cento na classe "mole"; a'

chefe da Nação pormenorl- mendoím - aumento de dez
"ada exposição de motivos por cento; seja - cento e

do ministro da Fazenda, em sessenta cruzeiros a saca de

que ressalta, de inicio, a ne- sessenta quilos; demais pro- ,

cesaidade da obrigação le- dutos - inalterados.

l$ I'g-al de fixar-se preços mini- Assinala a exposição de f�nJm,mnmos para os produtos, pre- motivos que a elevação dos JU lnlJllU
vistos na lei 1.506 de 19 de preços minimos foi feita em

Idezembro de 1951, com a

an-,
niveis tais que, sem agravar

tecedencia mínima de três o custo da vida, oferece aos

meses do inicio de cada sa- produtores ° estimulo neces

ira agrícola. Como no sul do sário ao incremento das ati-tpaís os trabalhos de semea- vidades rurais. De fato, mes
dura, que marcam o ínícíe' mo em bases superiores às
do ano agricola, ocorrem em I do ano anterior, as normas

I
rins de outubro e começo de constantes do,' decreto ora I

novembro, a Comissão de Fi� assinado pelo chefe da Na- J
nanciamento da Produção ção representam -acentuada '

solicitou o �ronunciam:nto reduç-ã'o·, sõbre as �ot�çõ:s Idas secretarias da Agricul- correntes nos prrncrpais I
tura dos Estados interessa- centros consumidores do i

.. ,.. , ,

dos, as quais, em seus estu- país. Idós, recomendam a elevação De t�í'modo que,' mesmo;
dos preços míni_mos em' vi- admitindo-se que os preços

I

goro no
.

corrente ano e no VÍJ1-;
Após detido exame da Co- domo pudessem cair do n i- O Centro -de lrradiaçãe

missão de Financiamento da vel das bases agora fixadas, Mental "Amor e Luz" iealizm
Produçâo :,uprovou a eleva- a redução do custo da vida sessões Esotéricas. todas as se

ção dos preçós mínímos -an- daí· resultante, em relação gundas fe�r�, às 20.30 à lt'lm

teriores nas seguintes bases I aos atuais índices de pre- Conselheiro Mafra" 33.;_ ]!li
para a safra de 1952-1953; 1 cos, teria bastante acent.ua-

andar.
- Arroz - aumento de I da e favorável aos consumi- ENTRADA FRANcA

vinte por cento para os dores brasileiros.
�.q��.���.:' ... '�. ....."

l,
.-.�. "" .�e"f1!..��

s-
; ....

-_�l
.::'.'

",\,

Representante: Comércio & Transportes C. Ramos

&[3

NOVA FASE
�

,NOVA 'A�"".'N/STRAÇÃO
"faça lua vtsita �;..�

, ao- Novo
bAN('O AGMCOIeA

.t.

Elevados os 'prêços míni- r-�''_'')_·''-'�
�

I
mos de várius produtos ,nr. J.Barroso r j

i ADVOGADO t
, ex. POSital-17S I
t lAJES-S. C. I
• j
.(} (}�().....().-.o.-.

OASA JlI8C1ILAl!fIA 'Htft.

bai.ora.OI BU'" ...6.....
"h_r. Vilnla•• Di,....
••• (lo...lutA JIa.fN.

.iiiiiiiiliip.iE�,......�-"i-ii·iiilj_i'�",-"h..,.

PARA' OS MALES DO
f.·, F rGADO-"
ESlÔMA<iO e INTESTINOS
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E outras que por motlvo de 'fõrça- maior não são anuDciadas;
.•1gtlJuall destas são aceita transferência pelos Instituto". MontePio
,4 CaiKa Eeonô�i�a.,

J

_

.

AV. "MAURO RA?;tOS - Lote de 16ll:45 mss, (nego-
�io urgente)

_
.

�8TRElTO RUA SANTA LUZIA - Es�. com Rua
Sãu· Pedro. - .4Ox25 'mts. _ .

iI-;:;OQUEfROS RUA SÃO CRISTOVAO - Z2lt5IXl, tendo
umall pequenas casas •.....•.•..•.....•..•.••

ESTREnO RUA SANTA" LUZIA --: lote com 10%46
"bits. • _ ••.••••••••.....•••••••••••.•....•...•

'SÀRREIROS - lote de 12x&O· mts,' ••.•••....•.•.

: �o..� Vende-se 420 metros quadrados. .frente à Avenida
Ri.). :Br,m� (treeho novo) coma rua.;Vi.scoDde de Ouro
Preto, oú três Iotes de 14xlO.'

.

Não interessa transação com InstitutQ._ Caíxa Eco-�A��ndã�, etc. • •••••••.•••.••.••••••.•
:.... •••. 100.000,00

nômie.'a ou Montepio do Estado.
.

'" . '-";'. DOS LIMõES - com 27xl.500 mts.C·e uma casa

residencial 25.000,00 Informações à rua Visconde d-e Ouro. J>reto�'lZ1 ou
SACO DOS LIMõES - com 33x500 mts. • ••.. :..... lS.ooo,90 pelo telefone 2.584.

,
,

COMPRA DE TERRENOS,tZCHAC�.RAS·E8ITIOS. 't M' ·S-S·a'de' 3" ·ao·lve·rsar·l·o c'. • -p-' 'C''I:" L .

_'::-::i:,�mp" int,,,,�d,, 'm �mp,;'" ,'......���. ,;,... . I·. .

... ..
Oque Iro5 •

.

.

.

·· ..ve
< A fan{má de Alzü:a Andrade Coelho (Zizi) convida '

No próximo dOI.lingG, dia 19 do corrente, haverá "-'I.
HlfoTÉCAS o-s paúntes e pessÕa� a·migas para assistirem à missa festa da cumieira das Íl?vas obr�s. dp Coque!nis P�'a'i�

.

Recebemos e a"Ueamos qualquer imp'ortâ'ncia com .g'arantia bi- de 30 :aniverflário de f$Jecímento no dia 19 domingo.,. às .Çlub€, sendo de 20 cruzeIros o preço }}(_;r' pes&va� Apo.'l �
..

,

'. .

1"..". -<', ,-v . . .

"llr.t;;;::id",. ".7 horas 'na Ig,eja de São Francisco. _ �S!'Jca!l?" se l"(?,<l_.l�.é·ê· ''''.�r(!%"n ,:p, ;-.;ngd. ,c,

, COrlPAA5
\lENDA D�

.

asA�(l[IIti�

HIPOtECA!>

AVAl,!,CÕ(�
��==�==�=====

"UA NOIJiODO ·I�
rHll7lAwdPol.l$ • -'_TA CArAIl"""

CASAS A VENDA

ESTREITO CANTO - 4 casas, sendo 2 residenciais e

2 para eomé�iQ (6timo ponto perto da Sob-erana)
:RUA TENENTE SIl.,vEIRA -- 5 quartos, s/visita, si

jantar, copa, cosínha, otc, .....•......... , ..•.

�:STREITO RUA SANTOS SARAIVA -- 5 quartos, �.!

Jantar, s/visita, copa, quarto de banho.r garaje, soo
tão, -aituada em esquine •.. , .....•...... , ..•..

1I!UA BOCAIUVA - 4 quartos, a/viaita, s/janta:r';
'copa, eoslnba, dispença, cntroda para automóvel

por dUas ruas. (situada em esquina, grande quin-

tal) ; , , .

5t11.A MONS,ENHOR TOPP - 3 ..quartos, s/vi�ita, sI

;"'ntar, cosinha, depôsíte, copa, terreno 10)131> mb�.
3WA CONSELHEIRO MAFRA "". 4 quartos, s/visita,
s/jantar, copa, cosinba, situada em esquina, ótimo
ponto ••...........................•..•..... ,

llSTREITO RUA SÃO PEDRO -' S. quartos, ant-aals,
sala de visita, copa, casinha. instaJaçã'o 'sanitária
completa, com duas pequenas casas nos fundo.

ii? MAURO RAMOS - 3 quartos, cosinha, aala jan
tar, a/visita, etc. (casa isolada ótimo local) ....

lLUA DUARTE SCHUTEL - 2 casas. uma com 4 qua:r
tos, s/jantar, s/visita, cosínha, etc.; oütra com!

quartos, sala, varanda, cosínha, etc. . "

:ESTREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA - õ quartos, sI
v.i:�ita, a/jantar, casinha, banheiro, ete., terreno
�m. frente por 20 fundos (esquina), aceita-sa

ÕOO% à vista e 50% à 1.200,00 mensais ....•...
"ESTREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, s/

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

(.chácara) '

', . , .. ,: . , I , , •... , •

:ESTREITO RUA SAO PEDRO - 3 quartos, s/jantar,
copa, casinha, varandão, 'dispensa etc. terreno
1&x40 •••••••••••••••.•• , ...•••••••..

'

.. , • , .•••

::RUA BOCAIUVA - 3 quartos, s/ para negócio, varan
da, cosínba, ótimo ponto, perto da Av. Trom-

pcwllky ••• , •••.•• o •••••••••••• , •• , •••••••••••

]tUA. RUI B.ARBOSA (defronte o Abrigo de Menores)
- 2 quartos, a/visita, s/jantar, cosinha, etc...

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

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

JGUA JOSE BOITEUX -- 2. quartos, s/visita, varanda,
coainha ••••••..•.••......••••...............

iJOQUEIROS - 3 quartos, sala, varanda, costnba, ba- .

nheiro, etc. • ••••..•.•••...••••••••••....•. ',' •

. �UA J JSE BOITEUX�- 2 quartos, s/visita,. varanda,
ecsmha o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

>CABEÇUDAS MUN. LAGUNA c- Beira-mal' com .4
quart-os, s/negócio, s/visita, s/jantar, ccsinha,
etc. terreno 72x33 mts., ótima para veraneio .:.

nUA RUI BARBOSA - 2 quartos, sala visita, cosi-
nh•• elle. •

..

,SERVIDÃO FRANZONI - 3 quartQS, sala, varanda,
eesinha, etc., terreno 9xG3 mts, • , •.••••••••••

'UTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos. sala vi
sita, s/jantar, coaínha, despensa. etc. • ••.•••.••

. ItUA FRANCISCO TOLENTINO � 2 Quartos, sala,
v8-randa, oosinba. ete, •..•..•• , .••..•• , •• � •••

ESTREITO RUA ',l'EREZA CRISTINA - % quartos,
sala, varanda,' casinha; sala; para negócio ..••.

1lARREIROS - 8 quartos, s/visita, s/jantu, cosinha
grande, terreno ... " � <O • � " "

--o---

--o----

.
. CHÁCARAS E FAzF..NDA A VENDA

{,.A.'IIlA1)VIElRAS· - com 4..344,723 m20 e amá Ótima
easa residencial de 2 pavimentos .•. :' ..

CAPOEIRAS _. (no principio)
. ...:.. c�m 98x2iJo mt&., .

.

CO.53 com 4 qu.ar�� a e81as,., coainhe, �.nhei�.
. varandão, ete, •.••••• � .:� •.•••••• � •• : •••• _ •• : ....

'71UNDADE' - com 73,5OX6{)O mts; e uma essa cota
'6 quartos, s/jantar, eopa, cosinha,' ba�hen:�: va�

. I,. _.
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600.000,00

Ir.O.OOO.ol

26f).ÓI)O.{#

260.000,00

180.000,OQ

180�OOO,oo

160.000,00

l�.(,\OO.oo

100.000,00

OLHOS - OUVIDOS"":' NARIZ F- GARGANTA,
\

DR. GUERREIRO DA fONSÊCÂ':'
'Especialista 'do Hospital

_ Receita de O�ul�s - Exame de- Füudo de. Olho pu.
,Ola�!!ifieação· da Pressão ArteriaL

..

.

Moderna Âparelbajfem.
Consult6rio - Vi8eond� .de Ouro Preto, 2.

160.000,00 "opeu".
A seção de reportagens

apresenta-se ainda movi
mentada e com trabalhos
te palpitante interêsse, f'o
calizados no cenário do país
� do exterior, com bom ser

viço de clicherie.
As seções, em número de

trinta, surgem também com

) habitual esmêro na apre
.entação intelectual e grá-
'Fica, merecendo referência
sspecial Panorama do 'Mun
-lo, Páginas da História, Fu
ga, Quadl'os do Rio, A Ar
te de Viver, Caixa de Segre
dos, Quitandinha, Acontece
Cada Coisa! Modas, Cinema,
Arte Culinária, Bazar Fe:
minino, Saúde, O Crime
Não Compensa, Para o seu

Iar, A. vOZ do Brasil e Para
as Mães.
Nessa edição, ALTERO·
,

110.000,00

Newton d,'Avila100.000,00

Precisa-se' no Estaleiro Arataca

DE REGRESSO DO
REASSUl\HU A ÇUNICA.

RIO DE JANEIRO100.000,00
SA presta ainda uma délí
cada homenagem à grande e

laboriosa classe dos via
jantes, ao. ensejo da passa
gem da data comemorativa
das atividades dêsses nume

rosos ,propugnadores do
nosso progresso.
A assinatura anual de

ALTEROSA custa apenas
setenta e cinco cruzeiros e

pode ser obtida com are

m-essa dessa importância
em cheque ou vale postal,
para: Soe. Editôra Altero
sa Ltda., Caixa Postal, 279.'
Belo .Horizonte.

iO.OOO,oó Linha Itajai&0.000,00

SANTOS ir BATISTA
anUp "CEZARlO"
CAMINHONETE;80.000,00

IDA:
Saida de Itajaf
Chegada Fpolis.
VOLTA: .

Saida Fpolis
Chegada ltajai

66.000j:Oo 7,15 horas
9,45 .,

110.000,00
i6,oo horas
1'1.00 ••

110.000,00

--------------�--�----------------------------. (Aos sábados e feriados a salda de
FpolitJ. é àS'l3,SO h; e a chegada à Its
jal às 1Gb:).ti.OOO,oo

ONlBUS

12o.000.oc

IDA:
Saida de Itajat
Chegada' Fpolia .

VOLTA:
Saida Fpolis. 15 hora!
Chegada Uajat 19'"

(Aos sábados e feriadoS li salda dF
Fpolis. ê às 1.3 horas e 8 che.il'ida A Its ,

iaf às ,17b.).

, 7 borae
'U ..

50.0oa,or

811.000,01 RU8
AG),!:�GIA

Alvaro dp, Carvalho n. 19
---------------_ ..,.._.............,-----.....�-_..

'

t6'{)00,o'.
1%.000,0<.

Terreoo no Centra da Cidade
v E N D -E-S E

CALDEIREIROS
CRAVADORES

_.,
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Ferido Por Festin, Faleceu No Hospital Militar�
CÊNA LAMENTÁVEL, NA MANHÃ DE ONTEM, DURANTE AS MANOBRAS DA 3a. elA. DA POLICIA l\lILI
TAR _. o CABO BARTOLOMEU EUGENIO DA SILVA, ESVAINDO-SE EM SANGUE, VITIMA DA,FATALIDA
DE - OUTRAS NOTAS COLHIDAS t�l�LA i�EPORTAGElYl, MOMENTOS APóS· A LU'fUOSA OCORRÊNCIA.

mão traiçoeira do destino, . , i A VITIMA ' .
. .'

ço, deixara as fileiras do H'�'

A notícia correu pela ci-I O cabo Bartolomeu Euge- I Batalhão
de caçadores,.

há T

dade, momentos após. A nio da Silva, contava com meses e fôra tentar a sorte.

prmcípio, lacônica, sem ade- 26 anos de idade. Ainda mo- (Continúa na 3a pág,�

!f::!�!�;,�:�:���:;E y
..

·e··m·······a··I,.·
..

o··_··s·
..

r
...··,..,..

CK-',�a"b'el·lnde festim, com os demais ca- •
.

maradas. Mas, depois, in- Cabograma, URGENTE, manhã Pôrto Alegre pt Con- ..

formava-se que a vítima f'a- recebido pelo dr. Apollonio vnque para de tarde quan-
.

tecêra, esvaindo-se em san- TheophHo Bouret, Pres.iden- tos 'desejem entender-se co---

gue.
. te da Comissão de Abaste- migo' pt' Convoque reuniãc »

Confirmado o fato, a nos- cimento e Preços em Santa. COAP e interessados carne-

sa reportagem se deslocou, Catarina: para resolvei'mos tudo pt
imediatamente, para o quar- "NC _ 131 _ Rio - 44 Reserve dois aposentos ho- ..

tel daquela Corporação e, lá,
_ 17 _ 1300 '_ D. tel Abraces CABELLO",

poude ser melhor orientada Urgente Apollonio Bouret NOTA'� O dr. Benjamin
quanto ao crime, obra da ta-

_ Presidente COAP, Soares Cabello é o pl'efliden-·
talidarle. Florianópolis. te da.Domissão Federal de-

� Chegarei ahi sábado avião Abastecimento ··e Preços,
VARIG para estudar case (OOFAP), na Capital da,

carne seguindo domingo República.
.

Fr;·eGiiãri('j·MI.!A.N�
..

�.....;IIIIII""II;.

A fatalidade, muitas ve- to" na maioria dos casos dei-.
. Mais um desses dolorosos

zes, é a única responsável xando crianças na orfanda-
!
dramas, fruto da fatalidade,

pelo luto e pela orfandade. de. Cênas da vida, que me-I exclusivamente, levou o to

Fatos que o destino arma, tamorfoseam, da noite pa- i que de silencio, que reboou

envolvendo vidas preciosas, ra o dia, lares antes feli-, longe, quase ao meio dia de
. -transfermam-se, repentina- zes." Obra do destino, essa ontem, no quartel da Policia
mente" em verdadeiras tra- que se não pode compreen- l\-filitar. Um caso a mais

gédias; que acabrunham e der ou muito menos expli- gravado na história daquela
que cobrem lares com e lu- car... ,'diSciPlinada e heróica Cor-
It .......__••_"",.� ...""..,�,." .._•. ><&.................... poração. Mais um soldado

tombára, vítima da fatalida
de, quando participava de'
exercícios 'bélicos, 'em local
apropriado, à rua Nova
Trento, situado no bairro da
Pedra Grande. Uma vida a

I
menos, que deixou um claro

. nasfiletras daquele quartel,
. roubada estupidamente pela

.� ';

EXERCICIOS

Florianópolis, Sábado, 18 de Outubro de 1952

Assembléia Lelisratjva
Ontem, como de praxe,

urna Companhia, sob o co·

Declara um deputado petebisla: a greve 'dos �:l���, ��'a���'v�o:;e��:��:
mineiros foi preparada � pelos. proprietários �:, f:�i��;aln;U�o:���;.e�lã
para forçar a alta do prêço do' carvãe.; :r��l��a���qs·cu�:��i�:a;��

'.
b Ih

•
'" mação de Oficiais e de Sar-Abriu os tra a os, on- na' de autoria do Prof'es- -

.> d B AI
I • �

d t b II
1 '

1 gentes, os quais termi-tem, o deputa o raz - tas asprraçoes os 1'::1 a la-' SOl' Custódio de Campos.
do wi id ' d

'

I .
- !, 1 narão, no corrente ano, as

ves, segun o vice-presi en- cores as minas t o Cal. vao. I Soe. Amparo aos Tubercu 0- , '

te. Posteriormente 'assumiu O deputado Olintho Cam- I
sos, de Joinvile

• matérras. I
a presidencia o dep. Bulcão pos requereu um telegrama I Em primeira votação foi

Terminada a instrução,

I formaram-se grupos isola-Viana, primeiro vice. de congratulações do govel'-. aprovado, tamhem, o proje-
d dos, para a cr-itica ao desen-Expediente: Careceu e nador. do Estado, e ao pre= ; to doe lei que considera de -

volvirnento dos vários pon-ímportaneia. sídente da República, pela utilidade pública a Socieda-
A greve de Criciuma id 1

-

d d de de Assi
A" tos. Tal particularidade cor-

rapi a so uçao a greve os e de ssístência e de Am-
O deputado Bulcão Via- mineiros, b de

responde, na vida civil, às
'" paro aos 'Tu erculosos,

na líder do govêrno, trouxe Incisiva declaração do de- Jninvile.
chamadas sabatinas.

ao conhecimento da casa, putado Otacrlio Nascimen- tIYY.f" __w.�
Mas. - •

novo cabograma recebido do to
O DESTINO FAZ UMA

Governador Irineu Bornhau- Indo á tribuna o deputa- AUSENTES VITIMA
sen, sobre providencias to- do Otacílío Nascimento, ".

madas no Rio relativarnen- disse que de acordo com o Na última reumao dá
Entre êsses grupos, dois

te à greve mineira irrom- telegrama do 81'. Irineu Bor- COAP, o seu Presidente dr.
amigos c-> Antônio Mauricio

pída em Criciuma. nhausen, estava resolvido, Apolloriio Bouret solicitou a
de Souza e Bartolomeu Eu-

O 'Orad'Or sa1ienta que o apenas, o intel'êsse dos mi- presença dos representantes .

gellio da Silva, 'O prImeiro
SI'. lrineu Bornhause11, .em- J1eJ::adores, Cabe, agora, ii' do Governo do Est,ado e da do C. F. G. e o segundo do
ool'a não tenha recebido te- estes resolver o problema Prefeitura, afim de ser, de� C·

1, - ". F,' O .. Ambos, palestra-
legrama da Assemb eia sô- dos operários dando-lhes o finitivamente, solucionado o

vam, trocando idéias, Am.
bre a grave situação de Cri- aumento necessário, problema da carne.

.

bos, como velhos camaradas,
<ciuma, não se havia es·que-' Sendo aparteado o 1'ep1'e-. A ausencia desses ele-

provocaram esclarecimentos
cido de dar os passos ne- sentante p.etebista, energi- mentos àquela sessão foi m- às dúvidas.
cessáriQs para encontrar

so-1
co, declarou que é preciso zão para que os demais Mas, de-repente, Antônio

lução. acabar com a exploração, membros daquela Comissão
procura manejar o seu fnsíl

O deputado Olint?-o Gam� �ois não é ,�el:dad� ,0 qu� �. comentassem,. :__.._... e: .. o festin d:tona, atin-
�O_S, em aparte, expltc?u que cost.umam PlocIa:nal o SI. � gmdo, ato contInuo, _0 seu
Já e�tava. com re�uerI:ne�t�o Ja�fet e o sr. Ir�ne� a��r: O T'E'-Mp.O eolega que estava a poucos
escrIto plonto pala seI dln- nh.lUsen, de que o::; mll1�llO::; "

passos. o cabo Bartolomeu.
gido telegrama também ao estão vivendo e passtllldo

I
Tempo - Illstavel, CO�l Este ferido procura correr

Ch�fe do Executivo
.•
POi' .mui�o, bem, ,A re:]jd�de é <:huvas e trovoadas. NevO-eI- gem�ndo. C§.i. O Capitão Ve�

B�a V?Z, o �eputado Val,gaS ou_tra. os �hab�JhadOles em ro; "

"11080 e outros, inclusive o
Ferrelra adlantpu que tam- mmas esta-o VIvendo e pas-. femperatmas -, E::;tavel. autor involuntário do dispa-.bém se h�,,�a �ejnbrado de sando ,�al e por isto a As- Ventos - D� Nordeste a

1'0, acorrem, procurando 80-
requerer ldentlco telegra- s6mblela deve prosseguir 110 Sueste, com raJadas. corrê-lo. Forma-seI então' a
mas. Como o sr. Irineu Bor- seu esforço a favor dos mi· Temperaturas -;-, Extr�- confusão. Corr�m

'

soldaclos
nhausen, fôsse socio de neil'OS. :nas de ontem: Maxllna 21,;). e oficiais em b 'd _

�

b 'f M' d' '/f-' 14 l� , usca e so
uma· empresa cal' onl era, A aIS a 1ante, o mesmo ,VJ.llllma ,v. corro, Bartolomeu, esvaindo.talvêz, Q apêlo viesse dei- parlamentar acentuou que n---- se em sangue. Improvisamxá-lo' um tanto constrangi- no seu modo de ver, a gl'e- ooroso aBCaraO uma maca, com fusis -e bar.
do. ve dos mineiros foi prepara '

b raca. Descem o mo-rro, che-O deputado Bulcáo Viana da pelos proprietários das oara a 1"1 ora gallclo à rua Rui Barbosa,é de opinião que tal 60n8- Emprêsas, só para forçar 11

ROA. vA"a,It" para cOllseguü- condução.trangimento não se verifica� alta do 'carvão. •• dr f7 Nesse instante, o carro deria, porque .está em jogo a As palavras do ex-líder WASHINGTON, 17 (U. Bombeiros surge. Bartolo-
melhor.ia dOS

.• salárioS. d09j'
do Partido Ti-abalhista

cau-.
P.) - A sra. Eleonol" Ro- meu é levado para o Hospi.operárIOS, e Isto deve ser saram sensacão e certamen- osevelt, foi escolhida pelo tal Militar onde o atende o

•
conseguido acima de inte- te terão gra�d,e repel'Cus· Departamento de Estado pa- respectivo direto}', Major;, rê�e8 particJjlal'es. são política, pois ilá nelas 1'a chefiar'a delegação 110l'- Oswaldo Rosário. Um outro. A se�uir; cl deputado

BUI_"
gravissima acusação co:qtra' ie-americana que eompare .... médico, eorre ao Hóspital dec&ô' VJana lê: :telegrama re- o ·sr. lrineu Bornhausen cerá à cerimônia de p�sse Caridade e consegue, nocebido do G<>vernador do que, com o prestígIO do seu do novo presidente da R.e. 'Banc'O de Sang'ue, um. litroEstadG, onile informa ter o cargo, teria concorrido pa- pública do Cl}iJe,' Si'. Ibanez para salvar a vida do indiFC-dirieute Getúlio Vargas ra o agravamento da crise Não foi feIto, contudo, n-8- toso moço.assinado decreto para con� nas zonas carboníferas, pe: nhuma comunicação oficial. Mas, todos os esforços f�c-eder aumento no prêço do lo fato de ter afirma,da O Departamento de Esta- ram baldados....:.. o -cabo Barcarvão e r'eBolvendo assim, mais vezes. ser bôa â situa. do explicou que não poderá tolomeu, atingido na arteria"

.a crise da greve. ção dos trabalhadores quan� .ser fornecida nenhuma lis� femural da perna esqúerda,Está de parabens, pois, do a mesma era pessima e t.a oficial da delegação en- pe.rdendo sangue em torren-
o deptltado Lecian Slovina- insustentável. quanto o presidente Truman tes, veio a falecer.ki, por ter sido dada solução Gramática Latina não der sua aprovação..A Esse o acontecim-el1t(),satisfatória ao apêlo feito Foi aprovada o projeto de .,r.a.. Roosevelt já declarou, conforme nos relataram os

8? Chefe da Nação, no sen- lei que autoriza 'O Govêrno contudo, que terá muito pra- seus camaradas, ii tarde de Itld�o de dar nova tabela ao do Estado a. promover a pu- zer em desempenhar aque- ontem, lV[ais uma vitima da
'

preço do carvão, único meio '-,l.icação do 'livro didatico I.as funções, caso seja esco- fatalidade, que deixa viúva'·-de r.o<·NX.íl atnlfl'.-I:.:.c .' !�;' "�fiuena GramB-tica Lati- 1��da, e filhos menores.

Da "Ültima Hora", do Rio:

O Deputado Aliornar Baleeiro, apelidado fau.1iliar-··

mente de "inimigo do gênero humano", foi a Santa.

Catarina examina)', um concurso recente, que teve lu-·

gar na Faculdade de Direito de Fl�r!anópolis: Apro
veitando a oportunidade, fêz uma visita ao Diretório

da V,D.N" partido ao qual diz. às vezes pertencer. Dou

trina vai, doutvina vem, o Professor Baleeiro encaixou.

na sua palestra uma longa dissertação elogiosa sôbre

o Sr. Nerêu Ramos". presidente da Casa a que per

tence o Sr, Baleeiro, mas objeto de especial 'ojeriza>,
dos udenistas cata.rinenses. O efeito foi arrasador.

Imediatamente os udenistas de Santa Catarina escre

veram à bancada federal, comunicando a "gaffe" ,ela,
"correl igionár io . , ,"

x x

x

Do Diário de Notícias, do Rio

. "DE VEZ em quando acontece. O sr, Nerêu Ra

mos vai dar a palavra ao sr, Fernando Ferrarí ,e ...
- Tem a palavra o nobre deputado Teodoro Fer-·

1'ar1. ,

- Mas Teodoro?! Teodoro por que? - costuma,'

queixar-se o jovem representante queremista do Rio-.

Grande do Sul. Eu preferia que êle não dissesse "no

bre'), nem "deputado", mas não me chamasse Teodo-·,
1'0, '.

Percebe-se que o sr. Nerêu, logo qUi! escapa o'

"Teodoro",' se corrige, repõe o "Fernando", entre en-·

cabulado � divertido, Nesse momento, a "curul presi-
dencial" do sr. Altamirando Requião transforma-se �

em estranha barca, desliga-se da Câmara, flutua n u-

ma Florianópolis intemporal, l'eencontrada de súbü.o:-.

na memória do presidente. E aqui está a expUcação do"

constante equivoco. De certo deputado catarinense, a...,

quem o sr. Fernando Ferrari repetiu a queixa, -ouviu.'
êle a história:

- Não se preocupe, não. Você tem sido v ítÍl:na':.
apenas do 'seu próprio sobrenome, que por sua vez:

transforma o Nerêu em vítima de uma reminiscência..

Em Florianópolis existiu uma confeital'Ía, fundada,;

por certo alemão que se chamou Francisco ·Kunze, €"

tornou-se muito popular entre politicos, literatQs e ar-

tistas que lá iam bater o seu "pap()" e tómar'o seu chíi,.
com pão-de-ló. Era a "Collfeital'iá Chiquhiho". Mor-

rendo o fundador, a popularid.ude da casa 'tr:ansmiti�
se ao novo dono, que se chamava, i!xatamente, Teodo·
1'0 Ferrari. .. Faz muito tempo ..•

O· sr. Fernando Ferrari deltóu' olhos' compridos e',

ainda mais queixosos na Mesa; ondé"se"eneontrav8 a"

Si'. Nerêu:
-

.

- Mas será que êle me-acha 'com 'caFa de pão-de"
167:'

x x

x

De todos os jornais:
"Informam de Sàntos que 'fi"bagagem·do sr. Ad�· ..

mal- de Barros ain-da� n-o':navio-:inglês "Andes" HI)" cn�·-·
dados do sr. Nome· Faure;' ocupante de' 2 cabine::;, é,'

,'composta' de setenta e oif.{)" caixas de- champ-aglie" e-'

sessenta e quatro caixa.s dê'.' úisquc e {)utrus bebidas,.. ,

ll'llm total avaliado em- qurúh:entós- mrl 'cruzeiros" •
x' X·"

x

Do dr. Renato Barbosa, n' 'A' Gâzeta:
"Preocupado com os nossos-graves prob1emas de;'

base e de 'Organ isação, {)' sr:' Adhemar de Barros sen-···

tiu, com olhos honestos dé <luem d�seja enxergar, 08>'

processos s-ediços da nossa política comercial, nos mer""-

cado� consumHlàres d,a. Eúropa";
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