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Êste manifesto foi distribuído pelo senhor Dellr Am·

boni c Luiz Giradi nos dias 6 a 10 de outubro do cor-
OR dois d0t:ufnentos que abaixo publicamos são elo

ouentes e dispensam comentários.
•

Por incrível que pareça, num deles aparece provada
a interferencia do Governador Irineu Bornhausen na po

lítica partidária do vizinho Estado d? Paraná, reco

mendando um candidato da U.D.N. ao cargo de Prefeito,
n as eleições que se realizarão a 9 de novembro, no re

cem e!'iado município de Maringá.
No outro documento, subscrito por catarinensas en

vergonhados com a atitude do governador do Estado, é

l'evelada a conduta do Governador do Paraná,

Enquanto o Chefe do Executivo paranaense, face ao

pleito próximo, assume a posição de magistrado, o sr.

11'i'1c1.1 Bornhaus·en invade o território vizinho para ates

tar o seu primarismo polítíco, de par com uma desele

gância que, para tristeza nossa, constituirá fato inédito

na vida republicana do Brasil.
.

Esse melancólico episódio vem, aii1da uma vez, ates

tar o rastaqüeirismo que domina o palácio do govêrno
barriga-verde, no qual um governador sem horizontes,
se presta muçnlmanamente à servidão política, sem me

('Ir}' con.seq.uência e sem- guardar o alto- cargo' daqu-ela
eomposcura e daquela dignidade, não só imperativas,
mas, sobretudo, tradicionais em nossa terra.

Para servil' à U,D.N., o sr. Irineu Bornhausen, com

a sua monstruosa gafe, acaba de alienar o próprio pudor
(lo seu govêrno!

O silêncio do governador Munhoz da Rocha, a res

peito, é cavalheiresco e piedoso.
Eis os documentos:

, vernador do Estado de Santa Catarina, senhor Irineu

Bornhausen; enviou ao Sub-Diret{trio da TI.D.N. de Iva

tuba. 'localidade pertencente ao novo Municiplo de Ma- rente ano.

rtngá e colonizada na quasi totalidade por catarfnenses.

Ivatuba, senhor Diretor é uma localidade nova, si

tuada a 38 quilômetros de Maringá e a 4. quilômetros do
rio Ivay; terras ótimas, povo pacato e trabalhador,

O que nós desejamos senhor Diretor é Que seja pu
blicado

.

nesse conceituado órgão de imprensa o nosso

protesto pelo modo com que o atual govêrno desse Esta
do se imiscue em política de outros Estados, recomen

dando candidatos como prova o presente manifesto.'

Cremos que o nosso sacrifícado Estado de Sta. Ca
tarina merece uma melhor atenção por parte dos seus

zovernantes, deve haver muitas outras cousas de maior No momento. em qne as fôrças democraticas do Mu
.ulor a tratar ao ínvéz de se intromet.e:rem em política de nicípío de l\fáringá se arregimentam em tôrno dos seus

e::stados difcrêntes a ponto de descerem ao ridículo de candidatos para o '}licito municipal a realizar-se em 9 de
recomendar nomes para prefeito. Novembro p. vindouro, é-me grato recomendar, por inter-

O Dr. Bento Munhoz da Rocha Netto, digno gover- médio de V. S. aos seus coesiaduanos residentes em IVR
nador do Paraná, embora eleito por um partido e sob uma tuba, o valoroso candidato da União Democrática Na

.egenda, na ocasião da apresentação dos nomes dos can- cíonal, Snr. 'Valdemar Gomes da Cunha, cidadão probo
ditados _ dos diversos p a r t i dos, ao c a r g o de e trabalhador, digno, por todos os títulos, de merecer o

Prefeito de Maringá, manteve-se na sua ai tu r a sufrágio dos Catarinenses que trabalham" nesse rico e

de governarlor, isto é, não indicou candidatos, não de- hospitaleiro Estado, para o progresso do' Município de
monstron prefe-rências, por considerar um caso de polí- Maringá.
tica regional e êle como governador apoiaria qualquer Florianópolis, 18 de Setembro de 1952

candidato que fôsse eleito c assim é o dever de cada bom -(Assinado) lrineu Bornhausen

governador que deseja efetuar- um govêrfio justo e de- Aos Diretórios da U.D.N. de Maringá, de Ivatuba e

mocrático, de todo Município é sumamente grato receber esta car-

Agradecendo a publicação do nosso protesto, apre- ta que recomenda aos Catarinenses cerrar fileiras em

,sentamos nossos agradecimentos e. firmamo-nos atencio- -,
torno de Wa]�mar Gomes da C�nha.

samente, '. O Candidato a Vereador por Ivatuba junto com

Primo Mazzuco, Silvestre Salvador; Avelino Maia" Walde�a.r é o cidadão Luiz'Girardi, por todos os títulos.
Otávio Dagostin, Agostinho Grosso, Manoel Cypriano credenciado a merecer os votos do Povo de Ivatuba,
de Oliveira -e Bertulinn Michels.

I
Para a vitória em 9 de Novembro! .

Nota: - Nosso enderêço é Ivatuba - Município de COM: WALDEMAR GOMES DA CUNHA E COM
Maringá _,_ Estado do Paraná. ". . LUIZ GIRARDI. .

* * *

* * *

AO POVO DE IVATUBA
Em resposta ao ofício que lhe foi dirigido, comu

nicando-lhe a escolha do seu nome para Presidente de
Honra do Sub-Diretório da U.D.N. de Ivatuba, bem co

,
mo a indicação do Snr, W'aldemar Gomes da Cunha para

; candidato á Prefeito de Maringá, o Exmo, Snr, Bornhau
sen, Dl), Governador do Estado de Santa Catarma, en-

viou o seguinte ofício:-
Sensor Pre�dente do Sub-Díretõrâo d� 'U.D,N. de

Ivatuba,
'. � . .

Ivatuba, ] 3 de outubro de ] 952
Ilmo, Senhor
Diretor do Jornal HO ESTADO"
Florianópolis
Senhor Diretor:
Anexamos com a presente, êste manifesto que o Go-

iI'if-��·jiiiii
NOVA IORQUE, 21 (U.

P.) - A neve começou a

cair na região dos Grandes
Lagos e no Estado de Nova
Iorque, hoje, dando um to

que de inverno às áreas do
1101:te do país, apesar de es

tarmos no ínícío do outono.
No aeroporto de Madway,

em Chicago, .cairam quase
sete centímetros o que não
chegou a constituir sério
'impecilho porque a neve

derreteu-se rapidamente no,

concreto. Os habitantes da
cidade de Nova Iorque tal11-
bem disseram q.ue vieram.
os primeiros flocos de neve

da estação, que desaparece
ram em eontado com o solo,
contudo. A tempestade caiu
bastante fixando 'um record
único para a ét'orH do :cu! o'.
......,......_......_.....,..,_--_........

-::����;::l
Arruda Ramos �

GERENTE· �
Domi"los' "F. �

d. - Aquinct ! �

6"I-.,....,._...,..,._..-I.">ohro·"'_'V.' I

�mais antigoD!á- �� I' qem!�o��'tt:eQ
n� de S. Catarina Temperatura -

Est.áveJ.- Ventos - Vaiiaveis, com
.

Ano XXXIX ..
I-raja'das frescas.

-

• Temperaturas -- Extre-

t, N� '11.5.26:' � m�s. de.'_hoje: 'Máxima -25,8,
': =: ".. � Mínima _18,0.,
.. id......

O_RISOQACIDADE .••

'No Rio O olio. da
�

i Aeronáutica da
sr. Benjamin Soares CabeHo, depois!'rança

·

d
.

d R· G d tRIO,
21 (V. A.) -- En-

com os crIa ores o tO ·ran e . contra-se desde ôntem no

" ... . , I Rio uma delegação oficial
da de que vamos atingir os buíndo ainda para o bem-és- vos de sua vinca a este Es- d F h f' d I
bí ti t"

a rança, c e la a pe o
o je IVO!> en re os quais so- tal' da humanidade. Espero' tudo declarou' . .

t
. dA' ti

b
. .;'. - . . I'

'

- mnus 1'0 a eronau ica
ressar o da instítuíção de- que dessa Conferência sal- -

- "Vim ao Rio GrandedI' , P'
f. iti

.

-

. aque e .palS, SI. lerre
mI Iva, neste paIS, da eco- am os planos pal"a essa .ren-I do Sul por dois motivos' M t' O· "t t· veAm

• A • • _
-".

-, •

on -elo s VIS1 an ,es
llomla de abundancla. Eco-' .hzaçao, a qual, uma vez to- primeiro, conseguir, através a convite do govêrno bra-
nomia de. abundancia quer mada de comum acôrdo. en- , do Instituto de Cu'rnes e da sileiro assistir ás .comemo
dizer, para nós, fartura de tre os orgãos do govêrno e J GOAP o fornecimento de

, I .• ' rações da ".semana da Asa"
.genêros alimentícios e pro- as' classes produtoras, deve i boi' v�vo para o abate em FIo devendo demorar-se vários
dutos de primeira necessi� representar

.

uma co-res-
.

rianópolis, uma vez que -atl- dias entre nós,
,dade, a preços aeessivos a pons.abilidade na sua reali- torizei a COAP de ,Santa
todos,i�elusi'lTe a outros Po- zaçâo." Catarina a assumir a respon ..,......._.......Y..-........._....._.....,.,

vos. O Brasil tem todas as 2.50D RESES PARA SANTA sabilidade da materia na-

'condições para ser o grande CATARINA quela capital, afim de evi-
celeiro de si mesmo, contri- Refel'indo�se aos objeti-. tal' alta nos pl'eçes da car-

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

2.500 Reses CatarinaPara Santa
------------------�----------------------------------------�

Regressou, untem, o

de se entender
P. ALEGRE, 21 (V. A.)

- A serviço do importante
departamento governamen
tal qlJe dirige - a COFAP
- chegou domingo à tarde
.li esta eupital o dr. Benja
min Soares Cabello, que re

gressará hoje' à' 'capital da
RepúbUca. Recebendo ôn-

.. tem ii, . noite -a imprensa
•. por!;o-alegrense, s. s,_ for.
muJou dechirações s6bre di
versos assuntos relaciona
dos com o setor de ativida
eles a seu cargo. ue.

Inicialmente, f_Ol'lllUlou o, -

.

A·
Troúxe comigo o dr. Apo-

dr. Benjamín Ca-bello uma M ISS ·1-O.N R I'A' . 0-U lonio P.ouret, presidente da-
declaração sobre ·os objeti- que.la COAP e nos entendi-
vos da Conferência Nado-

.';-
.•...

�'.i·..
�· CONTR4BANDISTA'

.

, t t' BINGDOQK, InglatelTa,
1 jq

meu os que man Ivemos en-
21 CU P) Q t" b'na de Abastecimento _e Pl'e- d E t X'

... ..
- ua ro 1-

.. ,-' . tre o r. ·1'nes,o aVIer e .

"C b "

ços, a sel" realizada �m Qui- RlO.' 21 t.,,": A.) - Uma I camente em aviões, ·'�atali- (Continúa na 61l pág.)

I
motores a Jato an erra

iandinha e no fim do- Corren igenc.w notiCIOsa, em tele-I na", atrª,vés da fronteIra da . .

. decolaram deste ael'odromo

te·ano. assinalando que a fi- gramíl de lVlanáus, conta' Venezuela. & _ -..f.--I"tIJ ,de Lincolshire, em viagem
11al i_dade da mesma é o pla- [tue "fontes merecedoras de I Acrescentou que .esses

.

de boa-vizinhança para a

nejamento geral para a po- crédito informaram que a contrabandistas estal'lam IReunlSo do P8"tO América Central e Amé:ica
Htica de abasteCimento e norte-americana Sofia Mul- transportando aTmas para I ,.. V do Sul. Estes bombardell'os

:preços do país. ler, missionária adventista: os l:evoltos�s colombianos. tdo '-Itl.\ntl"o que podem via�ar a 800
-- "Com a experiência d-a seita "Fundamentalist.a", Dlz-se, ainda que ·em con- a" kms, por hora farao escalas

que temos nós, (la COFAP, 'l1stalou-se entre os indios sequência das atividades de PARIS, 21 (U. P.) - O em Gibraltar e Dàk�n', de-

� �\S <!lasses pl'odutoe.as, - da -l·e.gião -d-o,-AltoJ�io ' N'e-' ·Sofia �ullei; os; indios bl'a- grupo .permanente da Orga- vendo chegar· a ,Recife 110·

disse ii. S. __ podemos en� gro, najr�oIlj;ejra do- .Brasil, sileiro& estariam sendo le� ni-zação do Tratado do 1;,.- dia 23 de outubro.
'

frent<\}' <} futuro dentro de com a 9ololTlbill>< c "'-.' ""c,- v�d08 para territóri,? colom.: I tlâ..n�ico,. Norte :�u_nir-se-á Os aparelhos nf:.o. voarão
-uma orientaeão comum e is'; .� , bwmo'.e empregados em ser� ,em. Pau.s, na plOXlma .se- em toda a sua velocldade a

80 é que con�titui em essen-_ v. As mesmas ,.fOJlteS'� diz .viços. 08 mais ",- diversos
.,

e mana, para discutir proble- fim de poderem ser acompa-
cia um planejaIn,ento.�"'''''''- ..''': 1tag�!l«í'a - .declaram que exaustivos. E' OPol'tuno lem- :nas políticos 6 m:!iiul'e8. nhados por doi� outros apa-

Por isso, me atrevi 'a soli� se deve presumir'-Sofia Mlll- . brat' -que as nossas frontei- E�te grupo é composto de l'elhos, de transporj,e; Ent're
dtar_ ao presidente da Re- ler estsja mancomunada ras nessa região estão com- altos -oficiais da França,In- 23,de outubro e 2 de dezem

pública a necessária autori .cmp. contrabandistas de na- p!et.a-ment.e desguarnecidas, glaterra e Estados Unidos, bÍ'o, os "Canberl'a" visita.

�ão para l'ea1iZaI' essa donalidade ainda descouhe- facilitando ó t,rabalho des- ter!do a sua sede em Was-I rão 10 pa.íses do Hemisfério
'C0I1'Í'erênci3. Não haja duvl- cida, e que viajam penodi- ga .e-spéde". bing+..on. OcidentaL

Vlaoem de boa
vlzlollaDca à
América

O Governador Ror·
nhausen faz questão
que a U.D.N. venca a

eleição de Prefeit'; num
município do Paraná.

- Po:rque será?
;._"Porque nos municípios
de Santn' Catarina ele
perdeu _

todas as- espe
iral'lças!!!

..

\
---,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RAIJWr-kAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULJIOaa

Cirurgia do Tor..

Forio,,,do pele Faculdade Nacional <ie Me·dicína. Ti.j()lo.i.� •

Ti.iocirllrgião do Hospital Ner&n a.mol

".t�ftp.tal .oi. DI - , C,uno da slIpecialização, pela- S N. T. E%�interno a Bll-al.l.t.Jlw ••
•eàico por concano da ,AIIln'nela a I' � - - I

.....r.t I Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guimarãe. (Ri6).
I

_ Consultérto: Rua Felipe Schmiclt 11. 18 •

•1-1I1t..rne � HOlpltal Ptíqui'trieo ••ante'mICl "adleitrlo da
,

o.:-ltal Fadaral.
.

aio I. 'allalr••
1

Ax-illterno da S.nta Caaa 4. .I,.ric6rdia dCl •

.otIam. Ap.r.Íha,em. Cirurgia ,eral - Doenças. de Senhoras _' Proetoloa1.

Llmpada d. Fenda - lte/rator - V.rtom.\ro .te. Raio J:�' (ra- Eletricidade Médl�.
.

-IleIraft.1 4a Cabeça) - Retira,f. d,. Corpo••xtranhol 40 Palml. Chnl!O�túrio: Rua Vitor ,,MeiJeles n. 18 -. 're1910n.. ·l.�O'1 .

.. "fap.
.

4 !c'ln�O!U:": As 11,80 bor� e-� tsrdEl ilas 16 hor.as .!'m· jant•.

••cei\- ,p�ra nlo. di Oeulo.. i,
•

, ! RéJHdend_a: Rua 'Vidal "mos, - 'relefoDe 1.422.

�1l1,tório - VI.cond. d.- Ourl Prlto Jl, I - (41kt� 'a C.I. ' �.'�"""'�-"""'" � -,.,,-, ...�.�-.......�-�-. - .. -.� ... �.'.� --

... J(oriRlla).
.

.

2
,----------_.-

Flortanõpolis, Quarta-feira, 22 de Outubro de 1952
.------�------------------------------

o ESTADO

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

ADMINISTIlAÇAO
....clo • OllduI, à tu. ConaellteLro ."r.... Pl!t�

Tel. 1.21 - Cx, I'oatal.' 11.. _/ '.

Dirator: RUB:iNS A. RAMOS.

Garante: DOMINGOS F. O. AQUINO•

BepreaentaBw:
aapr••entaçõe. A. S. Lara, Ltda.

Zna Senador Dantas, 40 -- 6° .nd...

T.l.: 22-6924 - Rto de Janeiro.

DRA. 'WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTONIO nm MUSSJ

Citurgia-Cl1nica Ger.I·Parto.

�;.I�O completo • espl;\cializ.do da. DOIlNOAS D. SINBO

".�. _m moderno. métodós de dia,Dó.tie�. e tratam.ntll,

•OLPOSCOPIA - BIS'r�RO - SALPINGOGRAFIA -- aJtTABO

LIS.MO BASAL

•a41()�r.pl. por onda. eurt••-Sl.trClcoatrll!açl0 "aio. Ultra

.101..... Infra Vermelho.

Cj)ollault+rto: Rua Traj.no, II. 1, 18 .ndar - .dl1tdCl do .08-

.. ...r.do� Da. a à. lI! bora. - Dr. au..í.

O.. 15 .. 18 hora. - Dr.. ana.i.

R••idllneía Avenida Trompo'llf.Id. 84

ESPECIALISTA

MOLÉSTIAS NERYOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulató

rio de Higiene Mental em Florianópolis. Psiquiátra do Hospital
Colónia Santa'Ana.

Convulsoterapia . pe lo e letruchoque e cardíazol. Insulinoterapia
de Sakel. Malarioterapia. Psicoterapia .

Consultório provisoriamente á: Rua General Bitteocourt, 85

(esquina de Anita Garihaldi) .

Horário: Das 16 às 17,30 ho�a8
Res idência : Rua Bocaiuva, 13'9.

.,,_.

Reprejor Ltd•.

.&0. Felir.e de Oliveira, 11. 21 - 110 an'a...

T.l.1 1!-98�1 - São. Paulo.

ASSlNAl'UIlAIt
Na Capita'

.... � Cr$ 170,11

a••••tu . . • . . . . . . .. Cr$ 98.0'

No Interter

AI. . �. . .. Cr$ un,e.

•••••tr. . , . . . . .. CrI 116,"
Au6neiol mediantes .contrito.

O. ori,ÍnBi., me&mo nâo publicado•• 11'- �

d..,olvido•.

A diretao não lU! re8pot'8abilia. p.lo......1-....

.mitido. no. artilfol Iluillado.,

DR. A.. SANTAELA
I'oTroaao p.la Faculdado Nacio"al de ••di'cina d. Unl,..,.I·

..... do .Bra.H).

CHute. Médica - Doene.1I N.rvo....

Cúftaaltórlo: .difieiCl Améli. N.to - Sala t.

.....dê.ct.: Ru. Boeaiuva. 11•.

ç."alta&: D., 11 1� 18 bora•.
.;onavltório : 1.l!�8. .'lid8neia l 1.181 e

--_.;"._.._ .. -.

,DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT

M_DICO

CUnlca Geral - pJ:DIAT:aa
aaa 11 de Maio. ·11 ... lta!al

t'O.lUCULTURA :- P.DIATRIA. - CLlNICA GaaAI.

C_.U.óri. e :aealdêncl. - Ru. BaleiCl Viau. II. '1 (Larlo 11

ta ..to) - J'lorl.an6poli•.
••'ria: • à. 12 lIora. - Diàrillllllnte.

DR. I. LOBATO FlLHO
Doença. dlf .parelLo respiratório
1'1lBERCULOSE

OLlIOS - OUVIDOS - NA.a • GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Es,eclallata iii. lI_pltal

"'hl'ada - Felipa Schmidt, 101. - T.I, 11411.

DR. ,ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
CIRU�GIA T...UIUTOLOQU

Ortopedia
eo...lt6rlClI SCllo Pinto. 11.

J>.u 1. U 1'1 dü.riaan.nt..

.el1o. aoa S'b.do..
.... 1 Boea1u". 1". I'oue •• '114.

ADVOGADOS

Hiilriamente, da!>"!f) às 18 �oral.

Res.: Rua São Jorge n. 30.

DR. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

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

1<JSCRITóRlOS

Florianópolis - Edifício São Jorge, rua Trajal1{111>
12 - 10 andar - sala 1

Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato, Avenida,
Antônio Cal'los'207 - saJa 1003.

-----------..;;...---_._._--

I DR. ALVARO DE. CARVALHO
I Doenças de Crlançaa

! CODSultóríll: Roa Trajano a/n. Edit. Sii� Jotlt. - 1- aodu

f �al ... 14 .. 16,

I R"sidência: Rua 8rlgadeiro Silva Paei, alo. '._ ,n anda!. í di"

I cal_a do E,panha). Atende diàrramante da. H bl, .m diant•.

I

I
,

D:R·· ALFREDO COEREM
CarIO' N.c1onat."de doeReu Bteiltal.

":-diretor do Bo,pltaI ColaRia ·Sallt'An••

&.npà lIervo••a • Dl.atait.

lm,otêneia Sexual•

••• T�adentenl. I.
Conlul�. 4� '11 b 1. hora••

I'ON.: .: '198.
....: Bu Santol Saraiva, i. - ••trelto.

DR. M. S. CAVALCANTJ

DR. MARIO WENDHAUSEN
CUnfca lQédica d6 .'111_ • eIIa.eu

�.lt6r1o ..,.,,_ .Roa Joio 'PJnto, 10 - T.L .. 'I".
c.a••ltu: Dal 4.' la I 110)'•••
.......lI.d.: tua .Ite"•• JtnIGr•••. T.I. au.

DR. A�J)O VALERIO'DE ASSIS·
III&DICO

.

Dea leme- li. ClinIca InfanUI d. "..I.ti.ela If..ld,al· e ...-
pltal le"Caridad.

CLINICA ••DICA Da CRIANÇAS. ADUL'l'OS
.

- AleqIa -
.

eo..-ltórlo: Boa NUDa••aehado, 'I - Coalnlta.... II .. 11
I el.. 11 la 1'1 hor...

.

-

.

JleÍltl,àet•.:
.

Rlia IIt',chal G.Uh6:fJDe, I - I'o�.. "••

Clínica exda.iv.mente de cria1lçaa
�Ia Saldanhll Marinho. 19. - Telefone (J(.) 71ft.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
DR. CLARNO G. GALLETTl

- ADVOGADO-

ao. Vital' Melrelle., 68. - Fone 1.'68. - Florlanõ,oU..

L

Ciínica Mêdlea - Doenças de edança.
i TraCSmento de Bron.�uites em adultos e criançalt).
Cvnllolt6rio: Vaor Meireles, 18 - 10 andar .

8'lrário: Da. lO,aO às 11.30 e das 2.30 às 1,10 hora•.

Realdênc!a: A"cnida Rio Branco. 162 - FO'le 1.640 .

DR. ESTEVAl\I FREGAPANJ
- Ad�ogado -

ACACIO GARlnALDI S. THIAGO
- Contabilista -

Edifício "lPASE" - 50 andar.

Advocacia e Contabilidade;'
l

DR. NE'WTON D'AVIL�>\

-------._-;�_.. ------_--.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- AltvOGADO -

Caju Podai ue - ltafaí - Sa.nta Catirl..

SOLICITADORES

RCBERTO W. S H"IlIDT
HEITOR STEINER Ondulações, permanentes; manicuri, pedicurl, Em·

peza de' pele e tintura para cabelo.
TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFEI.i.

ÇOADA EM SÃO PAULO.
Mme. A:UGUSTA - Rua Fernando Machao{), 2&

Adv(lg'aciB Comercial, Civil e Trabalhista

ESCRITÓRIO:
Praça 16 de Novembro n. 23 10 andar, sala •

Navio·mntor-"C-arl-Ho-8pc-te"-'!;-:r-;r:�
. RAPIDEZ - «ONFORTO - SEGURANÇA . farmaeias
Viagens enh'e FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

.

de PlantãoEscalas intermediárias em Itajai- e Santos, sendo neste último _peDal MES DE OUTUBRO
para Q movimento de passareiros. 18 domingo Farmácia Mo-

PRÓXIMAS SArDAS: del-na - Rua João Pinto

I D A I v G -L T A
19 domingo Farniácia

de FPOLIS de ITAJAI do RIO de SANTOS ..santo Antônio - Rua JOM

19;Outubro 20;Outubl'o Pinto

24/0utubro 26!Outubro 81/0uutbro lO/Novembro 25 sábado Farmácia C..

5jNovembro 7/Novembro 12/Novembro la/Novembro tarinense - Rua TrajalÚ)
17/NO'vembro 19/Novembro 24/Novembro 25/Novembro 26 domingo Fal'mácia Ca-

SO/Novembro 2/Dezembro 7/Dezembro 8/Dezembro taril:l-ellSe - Rua Tl":;'jan-o
12/Dezembl'o 14/Dezembro 19;fDezembro 20/Dezembro 30 quinta-feira Farmácí.
O horãrio de {I'Iorían6polis serâ às 24 horas das datai indicadas. Noturna - Rua Trajano.

O servi(}o .noturtlQ será
efetuado pelas' Farmácias
Sto., Antônio, Moderna e.N�
urna situauas às ruas,·J11r

________________.,.--
. .,.._.. I io Pintô e Trajano n.· 1'"

Para mais informações dirijam-se à

EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: UU2.

Baba0

\?irgem ESlJecialidade
da Cia. ·IETZEL INDDSTRII.L�JoiDviUe. (marca registrada)

. . Torna aro-upa brailquiss.ima

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Convite ..e COlunicação ao·Público
_ , '" ,Independente do natural interêsse comercial de aumentar o seu já considerável movimento de vendas, as casas A MODEL�R convidam.', prazelrosamente, a

";·';:fdiStinta população local e das cidades visínhas para o' fim especial de apreciarem a belesa e variedade' dos artigos recem-ehegados como também os preços excepcional-
. ,mente baratos com que foram marcados.

' "

"

'

,

'

. Compl'eendend(l com perfeita claresa os problemas e as dificuldades decorrentes da atual situação Inflaeio náría, cujos sintomas mais se fazem sentir nos meios de
n:eeurso,; €<:onômicos modestos, como ° nosso, deliberou a direção desses estabelecimentos enfrentar e combater, dentro dos limites das suas possibilidades e esfera de

,.;;<teão, essas dificuldades.
,

'

:
'

, .

Para tanto. passou a comprar as mercadorias do seu comér�jó diretamente das primeiras e prineipais fontes, suprimindo, assim, totalmente, a sobre-carga nos

:;'ü'JI'ecos do lucro dos intermediários, além de outras medidas de caráter e influência decisivas.
-" •

Como primeiro reflexo dessa decidida orientação, podem" orgulhosaràente, anunciar desde já

Florianópolis, Quarta-feira, 22 de, Outubro de 1952 3o &STADO

.... :.::

UMA REDUÇÃO IMEDIATA E TOtAL DE 10%
c.ID.3S suas tabelas, (que já eram as mais redusídas na praça) nas seguintes mercadorias do estabelecimento sito à -rua Trajano n, 33:

TAPETES .; CONGOLEUNS - PASSADEIRAS -- TECIDOS pÂRA ESTOFAMENTOS E CORTlNAS :_ FAQUEIROS DE METAL
',;;;,_:OLCIJÕES DIVINO E PUOBÉLL - MOBILIAR lOS _: etc. etc,

"

_
: '

'

Quanto ao estabelecimento de modas sito à rua Trajano n, 7 e que acaba de receber fi mais

OS AFAMADOS

-

,. .�._ .. :;; ....

-

COMPLETO E MARAVILHOSO SORTIMENTO DE VEMO
.,......

pa r a:

SENHORAS - CAVALHEIROS E'CR1ANÇ'AS
,Também a�/suas mercadorias sofreram uma grande redução de preços como consequência das novas normas e dos novos métodos postos em ação. normas de ime

'âiaüis e positivas consequências, como se-poderá concluir clara e perfeitamente nós preços -abaixo:

- ETC. ETC; -

I Ternos meia lã' a ����: . �����.�:. . . . . . .. Cr$ 225,00
Camisas boas a , Cr�, 48,00

Cr$ 25,00'i Calças de briin bom a .' : . : , . .. Cr$ 55,.00
Cr$ 20,00 j Brim tipo linho a " . , . .. . . . . . . . . . . . • . . . .. Cr$' 22,00
Cr$ 22,00 i Linho puro a , , Cr$ 43,00
Cr$ 23,00 I' Pijamas

a . ' .. ' ' " Cr$ 105,00
Cr$ 80,00 BLUSõES - CONJUNTOS SARAG{)SSI

I - ETC. ETC, -

PARA SENHORAS:
!�Jlml belíssima variedade de vestidos de al-

godão. seda e linho desde Cr$ 48,00
.Blmm,fi desde .' , . < ••••••••••••• Cr$ 33,00
-'Saias de allfodão desde . , , Cr$ 55,00
-Camisolas desde, "

. '.' . , , . , . , .. €1'$ 29,00
";üJm.binações de seda desde , . . . . . . . . .. Cr$ '39,00
'-Stnüiens de algodão desde , , .. , Cr$ 10,00
�3()lJtit>ns de seda desde ., .. , , " Cl'$-16,OQ

� ETC. ETC;

Vestidínhos de algodão' desde , .. , ..

Blusinhas desde , , .

Camisinhas de algodão, sedas desde ., .

Calcinhas desde , , .

Terninhos de brim para rapazes desde

•

PARA CRIANÇAS: "

ACABAM DE CHEGAR:

rAPAS MODERNÍSSIMAS para senhoras. Capas 100% IMPERMEAVEIS para uso de militares - caça - pesca _e estaíetas.
Capas para crianças.

I '�.A.�PedidO,': .'
'.

-

'Vlda ��ricfal
/0 _ebll menlal e o lofarmante ANIVERSÁRIOS'

_,-'

honesta e competente à ad-

_ O leitor inteligente há de eu nada respondesse e os
Sr. -Gaspertno Dutra ministração pública.

b dúvlda t mai I Ocorre, hoje, o aniversá-· Às homenagens de que
,'Q;J.el'cr S3 er, sem mais VI0 entos sugeriram -

rio natalício do sr. Gasparí- será alvo, as de O ESTADO.
-:alguma porque motivo o dê- me que eu lhe cortasse a . '., d
h11 mental,' que dirige o cara a chicote.

'

�

no Dutra, atualmente exer- Sr. Américo Vespucio Pra- fo Vieira, funcion�rio PÚ-llippe, alto funcionâr!o o

, cendo o cargo de Diretor do tes .hlico federal aposentado. IAPI. '

--;pasquim de Florianópolis, lI' �

m processo seria demo- Tesouro do Estado. Faz al1,08, hoje, o sr, Prof. - Sr. José Soares Glavan, - Sr. Tenente Reinaldo
'Vem 'me atacando de modo rado e daria ao p b d êbil
"",<"> Vl'O' lento, publicando

o re e 1 Antigo servidor público, Américo -Vespucio Prates, do alto comércio local. Mueller Leal, do Exército
��v mental o que ele justamen-. '

'u'· M
.

M N' 1agora em goso de merecida Inspetor Escolar, residente - �uenma arCIa arga� acrona .

constantemente notas infa- te mais deseja, a sensação A M S R l' Ant'
'

aposentadoria tendo exerci nesta Capital. rida, filha do sr. . cary ar� - r. au, mo
,

,unes
m,'",e.s, ,e", rn ,e,ntirosas, no, intui- i'

,. ',-

,

., o ínquértto e logicamente do várias comissões de con- Cumprimentos de O ES- garida, funcionário d'a POP;, 15tefanes;,'tesi-denté em Cam-
to de salpicar de- 'lama o o cartaz,

fiança do Governo do Esta- T-ADO. - Sta. Nilza Camisão. pos Novos.
-:meu nome, que sempre .go- Cortar-lhe a cara a chi- do, o aniversariante foi cha- FAZE1VI ANOS, HOJE: _ Sr. Teu. Raul Tito da - Sta. Walda Marcelino,
:'Zou de justa e merecida con- ',ote, também, não. seria um mudo para continuar a em- ._ Sra. Maria da Costa Silva, da Polida Militar. fi�ha do sr. Elesbão Ma1'ee�
'sideração em Santa Catari- resultado prático. O jorna- prestar li sua colaboração Vieira, esposa do srv-Rodol- -- Sr.. Pedro Paulo Phí- .líno.

lista Jaime de Arruda Ra-
Não, tenho dinheiro e mos já lhe escarrou na ca-

- Inesmo que o tivesse nada ta (um homem normal não
'JJ,l{l, pagaria, pois, não SU8- suportaria tal insulto) e, ta Catarina, é prejudicial á de onde o homem vence pe- Iízações, em virtude destas Aí está, leitor, a respos-
tel1to vigaristas, aão teve a menor reação, ,'sociedade. lo trabaÍho e honradez, uma mesmas relações, que passa ta de um homem, que tem
, ·Não sou político, não ha- . O' pobre doente é tãoígno- pessôa capaz destes âtos. por advogado sem ter, tal- os seus defeitos, como qual-
'Vendo, por isso, o interesse Deixar sem resposta era { rante que está servindo' aos Se ele assinasse as il1for- vez, õ curso secundário, que quer um outro homem no1'-

.w:: terceiros em prejudicar lceitar sem reagir a infa-! interesse de elementos ines- mações e aparecesse, seria se intitula professor, jorna- mal, mas, possúe um nome

Q meu trabalho. 'l1ia de suas notas. I crupulosos e. inteligentes. fácil' forçar-lhe ao silêncio lista, que esteve envolvido digno e honrado, que jamais
Salta logo á evidência 'Só existia um meio: des-! Há em Blumenau um infor- imediato. Um pobre diabo

Ino
célebre caso das cartei- sofrerá ataques' de doentes

�'{IÜe só pode haver um mo- :;ruÍ:-lo com a própria ·arma mante, que está se servindo sep::ll,'ado da espôsa, que o ras falsas de motoristas, é e imbecís.

.

Uvo: sou um homem edllca� 1ue ele possúe. Escrevendo do pasquim para intrigar encontrou em situação hor- o informante á altura do E quanto aI> pobre débil
-:30, instruido e fundei uma num jornal decente" que pessôas' decentes, deixando ror08a e infame, que de-' pasquim de Florianópolis., mental o castigo já lhe es-

1revísta que pl'OCU1'a, mos- oJerece à atenção dos leito- que toda culpa caia 11as cos� nuncioll bons alemães' noI' tá reservado. Será uma t1'a-
-1;:-a1' o que existe .de impor� res, torna-se fácil restabele-I tas do ílébil mental, tolo e tempo da guerra para estar Ambos se completam� e dição de família: a morte'
'h1i1te em Sallta Catarina. O �er a verdade e provar que

I
vaidoso. O nome dele :pão bem com as autoridaâes po- desta dupla sórdida e ÍIlÍa- na sargeta.

po'nre débil mental talvez o seu pasquim infame, que, aparece, mas, só existe em liciais, que eOllseguiu ga- me só poderiam sair ataques I'nem tenha o curso primá- de:'ionra a imprensa de San- • Blumenau, que é uma 'cida- nhar dinheiro com natUl'a- escabrosos. OSIAS GUIMARÃES
-Yi0, �esc�hece os princ� -��������������������������������

pi.os de educ-ação e moral, ,

"'(:cmo provam os seus sórdi- I
,,�}OS 'ataques e fundou um I
pa:�quim que vive' á custa I

,. �é' escandalo, 'mostrando o

_9�e existe d� mal ,em Santa
c'Cã:.tarina. Somente a inveja,

._ c ';,<!l'acterística de sua for
- ,"maç'ãQ doentia, pode justifi
ear a sua tôrpe atitude.

'I

Recebi de vários amigos
'eúnselhos interessantes.

Uns achavam que eu de
""ia P'O;/SSH1' o canalha. Ou
'tJ:os recomendaram-rrw cpe

Variadíssimos artigos para enxovais.
VESTIDOS MODELOS JACCQUES FATH - EM ALGODÃO BANGÚ.

I ULHOS - OUVIDOS - NARIZ II CARGANTA
DR. 'GUF'RRElfJO r-A 'FONSr.CA

, -. Ji;speelall8ta do '}lGiJp1t81 '�
--

Receita de Ocuios·_;_ Examé dê' Fün-dõ"'d'e'Olho para
:Ja8sificsção da Pressão Art�ri:al.

Moderna Aparelha4jem.
'

('on,.ultr.rin - Vtsconde rt- ouro Preto 2
u •....

AVENTURAS DO ZE-MUTRET_,A'. · ·
,

-d"LA I : ..... :i.:. __

\ ,/
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Esportivo
" .r-.t' _."_ -.,..-••••"" _ ,, _ ..- _ ....,... ••••• ...._ _._ "".- �.· _ -

..w ·..-..- _.· -
..•• •••• -----

"O "

Sem precedentes o êxito alcançado pelos CampeDnatos Catarinen$es
DE TIRO AO. ALVO E ·TI·RO A·OS PRATOS

do Clube BlumenauenseFaçanhas dignas de encômios as

es litulos de penla e hexa campeão respectivamente
pratos. O que ler a grandiosa festa da ,F.C.C_T.

HOfRS inesquecíveis viveu a cidade de Blumenau 562 pontos, recebendo medalhas de vermeil, prata e bron
nos dias Ll e 12 do corrente com a realização dos VI ze, respectivamente.
Campeonato Catarinense de Tiro ao Alvo e'VI Campeo- 3a prova - Em homenagem ao er. Udo Schadrack
nato Catarinense ele T'Iro aos Pratos organizado pela - Pistola 22 - Tiro de p rec isâo - 30 tiros a 50 me

Federação Catarinense de Caça e 'I'Iro e cuja patrocina- tros em alvo internacional - Campeão: Clube de Caça
çào desta vez coube ao Clube Blumenauense de Caça e , T'iro Couto de Magalhães, com, 529 pontos e vice-carn
Tiro. . I· peão o Clube Blumenauense de Caça e Tiro, com 492

Como era esperado, o êxito foi completo. Grandioso pontos. Antônio Mendes de Sousa foi o campeão indivi
(7 seleto público afluiu ao stand do grêmio blumenauen- I

dual com 197 pontos, fazendo jús a uma medalha de.ve
:,;e, não poupando aplausos aos campeões das diversas mail. Em 20 e 30 lugares classificaram-se Emílio Jurk
provas em disputa.' Organização perfeita, imparcial ida- (178 pontos) e Dirceu .Heitor Jenderoba (171 pontos),
-de no julgamento graças a eficiente escolha do juri, n í- sendo contemplados com medalhas de prata e bronze,
vel técnico dos melhores e muita camaradagem, eis . os respectivamente,
fatures do retumbante sucesso alcançado, o que vem co- LIa prova - Extra Em homenagem ao Sr. Emílio
locar em evidencia a preocupação única dos próceres da Jurk _:_ Pistola ou resolver de defesa � 15 tiros a 25
entidade e .seus filiados em ver o esporte do tiro proje- metros, sob comando - Alvo internacional - Campeão
tado mais para a frente e para o alto, numa demonstra- individual : Júlio Zadsosmy, com 75 pontos (medalha
ção pujante de sadio esportivismo. de vemeil; vice-campeão : Adi Catarinense da Silva, com

Foi unfa verdadeira festa de confraternização, 011- GS pontos (medalha de prata) e em 30 lugar: Ulmer
de os "ases" das. armas. de jogo, além de acusarem ren- Laf'f.ront, com 59 pontos (medalha de bronze).
d imento técnico dos mais recomendáveis ás disputas de 5a prova - Em homenagem ao sr. Osvaldo Otte
competições de .maior envergadura como' os certames - Carabina calibre 22; nas três posições - 60 tiros a

nacionais, •
distinguiram-se pelo comportamento exern- r 50 metros - Alvo internacional - A prova te ve como

plar durante todo o desenrola)' das disputas, o que ates-
. vencedora a turna do Clube Elumenauense de Caça e

ta com eloquência que no esporte do tiro ao alvo e aos

. ]watos'.em Santa Catarina impera o espírito de luta sem

distinção de cores politicas ou religiosas. •

Atualmente existem nada menos de 12 ·.agremiacões
filiada� á Federação, Catarin:ense de Caça e Tiro,

-

se

Igynj�Q 'Uma in#ol:l1laç'ão que nos prestou o jornalista
Jaime Arruda/Ramos, primeiro mandatário da entidade.

São elas: IDe Florianópolis - Clube-de Caca e Tiro Couto de
'Magalhães e Associação Atlética Ba�Tig� Verde.

De -Blumenau - Clube Blumenauenss de 'Caça. e

�.riro.
De Joinville - Sociedade Recreativa e Esporte

União,
'

De Brusqus - Clube de Caça e TÍl�o Araujo.
De Rio do Sul - Clube de Caça e Tiro Dias Velho.
De Canoinhas - Clube de Caça, Tiro e Pesca Ma-

jor Thomaz Vieira.
'De Videira - Clube de Caça, Tiro e Pesca Lucas

Boiteux.
De' Lontras - Sociedade Esportiva e Recreativa

Lontrense.:
De Jaraguá do S)Jl - Sociedade Espertiva Baependi.
De' Corupá - Sociedade Recreativa e Esportiva'

Hansa Humboldt.
De Lages - Clube de Caça e Tiro Luiz Ramos Bor-

g·es.
.

São doze robustas agremiaçõe envidando o máximo
dos s�us esforços pelo progressr, empre crescente do no-
bre esporte. .

.

O certame de tiró ao alvo
Sáb�do, dia 11, teve lugar o Campeonato Catarinen

se de TI�'� ao Alvo, dedicado ao prefeito de Blumenau,'dr. Herc íl io Deeke e constando de cinco provas e mais.
lima extra. Venceu-o galhardamente- o Club 'RI
d C '1"

. e urnenau.

e aça
.

e Iro, sagrando-se assim penta-campeâo.AbaIXO damos os resultados das provas :

1a Prova - Em homenagem ao sr. Arthur Moel-·Imann - Resolver 3� ou 38 - Tiro de precisão _ 20 ti-
1'OS a �5 metros, em alvo internacional - Foi vellceQ,ora
a equIpe do Clube de Caça e Tiro Couto de Magalh-
(;om 46- tE' aes,

o pon os. m 20 lugar classificou-se o Clube Blu-
mel1auense de Caça e Tiro, com 424 pontos. Individual
mente o resultado foi êste: Campeão - Dirceu HeitorJ enderoba, com 161 pontos; vice-campeão _ AntônioMendes de Sousa, com 154 pontos; 30 lugar _ J

.

Arruda Ramos c l-O alme.
.

' .

,
.

" om Oi) pontos, conquistando os três
pIlmenos �olocados medalhas de vermeil rata e bron-
ze, respectIvamente.

' p

.

2a pro:va
- Em homenagem ao sr. Félix Hering Ca

ntbl:1él ca]Jbr� 22 em posição deitada - 30 tiros a 50
metIos e 30 tiros a 100 metros em alvo internacional _'\ ence.dor: Clube Blumenauense de Caça e Ti·
1'"'01 t ') 1

10, com
. / pon os_; '-'o .ugar - Clnbe de Caça e Tiro Dias Ve-
lho: com �.b88 pontos. Individualmente sagrou-se cam-
peao. o ahrador Emílio Jurk, com 572 pontos .",� I" n ..,1 ,. • .,

. , seguIUlJ
po•••C�,J81t ,h.lk z:om 567 pOllÍOS e Arno Probst, com 1

_

Aspiração ,Máxima

de Caça, e Tiro levantando
em tiro ao alvo e tiro aos

. realizada em Blumenau..

Tiro que conquistou 1.513 pontos. Em segundo I ugar o

'.:lube de Caça e Tiro Dias Velho, com' 1.390 pontos.
::::ampeão individual : Emílio Jurk, com 529 pontos, se

juido por Arno Probst, com 526 pontos e Ari Rodrigues,
com 477 pontos, fazendo jús a medalhas de vermeil, pra
.a e bronze, respectivamente.

6a prova - Em homenagem ao comandante do 23

R. L, CeL OSlIUlr Soares Dutra - Fusil de Guerra nas

três posições _.- 15 t.iros a 10 metros - Alvo internacio
nal -"- Sagrou-se campeão, com 331 pontos, o Clube de

Caça e 'I'ir-o Dias Velho e vice-campeão o Clube Blume
nauense de Caça e '1'11'0' que somou 330 pontos. Vence
dor ind ividual : Antônio Mendes de Sousa com 121 pon
tos \ vermeil-i : 20 1 ugar : Arno Probst, com 118 pontos
(prata e .30 lugar: Arno Ern, com 117 pontos (bronze) ,

Os estudos preliminares do plano diretor
de nossa. capital localizaram o Estádio: atentas
as condições exigidas pata consf ituir-se em or

gão de interêsse social, nas p:roximidades da
Cidade Universitária que ficaria assim em cone

xão com o centro atual da cidade - com conver

na cruz definida pelas ruas Trajano e Felipe
Schmidt com o hospital, com o mar e com a Ave
nida tronco, aceitos os 'Valores plásticos e arqui
tetônicos tão caraterístícos de nossa urbs.

A aproximação dos dois orgãos, a Univer
sidade e o Centro Esportivo, no pré-plano ela
borado pelo Escritório do urbanista e arquite
tos sulinos, constituem sobeja demonstração
da penetração do, desporto em tôdas as ativida
des humanas, por não poderem os urbanistas
refugirem em seus projetos ás previsões do de
senvolvimento cada vez maior do preparo do
do corpo para as sublimes missões do espírito.

r�ssibilita!1do aos universitários o uso, das
instalações da centro esportivo, pela sua locali
zação" garantiram aos moços estudantes um

treinamento. conveniente e afastaram as defi
entes -demonstrações de puro

- técnico, quando
não as lesões cardíacas, oriundas de competi
ções realizadas sem o conveniente preparo.

Situando no futuro centro esportivo não só\
tâdí

'

o es a 10 para competições de atletismo e fute-
bol, mas cobrindo o Estádio Santa Cataema

. . .
'

que servma assim 'de centro de tôdas as admi-
ni�trações do Conselho Regional e Federações
existentes em nossa capital, não se olvidando
a constr.uç�o de uma piscina� poderiam os po
deres publIcos, determinando providências pa
ra um planejament(), cuja execução se subordi
naria aos meios disponíveis, colocarem-se na
mesma linha dos mais adiantados estados bra-

8ilelro� � estariam .cooperando para aumeQ.tar
o f�s�mlO que FlOrIanópolis exerce para os que
a vlsIt�m, embevecidos diante de sua belezas
naturaIS.

O terreno baldio existente' nas imediaçõeiSda rua Mawro Ramos, de propriedaue do esta
do, e .com dim·ensões adequadas facilitariam es

t� atItude .dos poderes constituidos, que pode
narn tambem aproveitar-se dos servicos do IJe

�artamento. de Esportes de São Paulo, possibi
lItando

.

aSSIm a todos os esportistas cat.arinen
ses a' concretização de sua ASPIRAÇÃO MÃ
XIMA.

o certame de Tiro aos pratos
NO dia seguinte, 12 de outubro, no mesmo local, com

inicio ás 9 horas da manhã, realizou-se o Campeonato
Catarinense de Tiro 1:10S Pratos, em homenagem especial
ao H. Alvaro Mi11en da Silveira, delegado da Gonfedera

-cão Brasileira de Caça e Tiro. Foi vencedor, pela sexta.

vez consecutiva, o que representa urna proessa notável,
o Clube Blumenauense de Caça e Tiro, com 116 pontos.
O vice-campeonato foi ganho ]::e10 Clube de Caça e Tira
Luiz Ramos Borges, que obteve 76 pontos.

,

A prova, dedicada ao sr. Jornalista Jaime Arruda
Ramos, presidente ela Federação Catarinense de Caça e

Tiro, foi disputada em 3 máquinas, 5 pedanes, com 6()

pratos a 15 metros em 6 séries alO, acusando o seguin-
te resultado:

-

10 lugar - Ralf Otte, com 39,5 pratos (medalhas
de vermeil).

20 lugar - Hugo Schvridt, com 39 pratos (meda-
lhas de prata).

.

30 lugar - Erich Karrnann, com 38 pratos (meda
lha de bronze).

40 lugar - Rudi Weickert, 34 pratos (medalha de.'
bronze).

5'0 lugar - Walf Huntte, 32 pratos (medalha de
bronze),

. ,- .

50 lugar Gunthe Steinbach,' 32 pratos (medalha
de bronze).

60 lugar Celso Silveira, 30 pratos (medalha de
bronze).

.

60 lugar - Osni Pilar, 30 pratos (medalha de bron
ze).

70 lugar - Afonso Oliveira, 27 pratos (medalha de
'n-onze),

A' associação campeã foi oferecida .uma riquíssima.
taça de prata em miniatura.

Entrega dos prêmios
A' ·uoit.e,. 11a- sêde do Clube Blumenauense de Caça,

3 Tiro, com a presença de grande número de convidados
associados e exmas. famílias, notando-se entre as altas
autoridades o representante do sr. Governador do Es
tado a quem a F. C. C. T. prestou uma homenagem espe
cial; o SI" prefeito municipal de Blumenau, delegado da
Confederação Brasileira de Caça e Tiro e o comandante
do 23 R. I: realizou-se o grande banquete, oferecido aos

co-irmãos e convidados especiais, tendo feito uso' da
palavra o sr. Vitor Hering, presidente do Clube Blume
nauense de Caça e Tiro, que fez a saudação ás delega�
ções. Suas palavras mereceram prolongada salva de pal
mas. Na ocasião foi procedida a entrega das taças, me-.

dalhas pelo presidente da entidade controladora dos es�

portes do tiro ao alvo e tiro aos pratos em Santa Catari
na, após palavras de incentivo e louvor aos chibe filia
dos e atiradores, ressaltando a qualidade rigorosa de
amadores nesse nobre esporte. T13tminou dizendo qu�•

no esporte amador, "o essenciaCnão é""vencer, mas com

petir, 'porque a virtude. não é ganhar, mas lutar bem"'.
Suas últimas palavras foram abafadas pelas palmas .

Ass,im num ambiente da maior éordialidade, fruto
da bôa vontade e compreensão dos atiradores dos diver
:'os grêmios, terminou uma das mais belas festas espor-·
tivas ,já realizadas em Santa Catarina .

Nossos cumprimentos pois aos devotados dirigen-
e:s da ·F.C.C:r. e do Clube Blumenauense de Caça e Tiro.
,elo êxito s·em pi'éwaeDte-na história· do tiro �m Santa .-.

CataTÍnl:l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Parfif!ipaçãoi�Nos Bastidores 'do Mundo i

•

"

> 1

�O 2· Batalhão R8d8viáriu�11
pon AL NETO te Coronel Ol impio de Sá

Lages, 8tH. Catarina Tavares - Comandante do
,O exército brasileiro é tal- Segundo Batalhão Rodoviá-
vez o maior fator individual
,de progresso dentro das
ii'onteiras da nossa pátria.

Em muitos rincões da '

':i:€iTH brasileira, por ,onde

rio estaciouudo em Lages
- nos seguintes três itens: I1. Formação de reservas.

2. Instrução dos Quadros.
3. Construção de €st1'a-

passei, eu encontrei estes das.
'_homens fardados em, verde Q uan do se fala em forma
-oliva mourejando de sol a ção de reservas não se déve
�ul pelo bem do Brasil. pensar apenas em termos
Mas em nenhum lugar ti- militares.

"'-e uma demonstração do va- O Coronel Olimpio de Sá
"kr do exército como fator Tavare», que não é apenas
'de progresso comparável a um militar mas também um

-que acabo de ter aqui em brasileiro consciente das

-'cf:áncia geográfica.
Esta importância geográ- Neste sentido, ao levar a-

f- vante a tarefa de formação
,
ica tem aspectos economi-

�os e estratégicos. ele reservas, o exército atua

Lages é o ponto ínterme- basicamente como defensor

diário entre as duas maio- dos principios democl'áti-l.res capitais do Brasil se-
cos da nossa cultura. Por

'tent.rinnal, Cur-itiba, 'a ca- ,�l1e_ no .h:abalho1 d: l:eabil�-I'nital do Paraná e Pôrto A-
' tacão das poputaçoes mal-

1egye, a capital: gaúcha. . gínaís, o e,xército comba�e
.

Economicamente, Lages
com �í reahda:le da eleva�ao

tem importância fundamen- do 111v:1 de VIda a� utopias
-;tal porque é a ponte natu-

de caráter �llbservIso, que

"lia 1 entre o vale do rio Ita- medram facilmente entre os

tai e o uortcdo Rio Grande deserdados da sorte e aque- .i1'f>'-·'� .,. ,�
do Sul. les cujo estomago vazio obs- .,',

,:;:., .", .. ;".r:� :' ..

'� �.':f-
O vale do rio Itajaí, Wn1

curece a inteÍigencia. c.....
' n

... UOOUTO -SOUZA c:euz
--------�-------------

-_.L..ra�es.
Aqui acha-se estaciona

'··do, desde 1\:)35, o Segundo
Batalhão Rodoviário.
Inicialmente devo expl i

"lar-te, amigo leitor, por que
-este batalhão se encontra a-

-qui.
O batalhão se encontra

'em Lages porque Lages é,
.n o mapa do Brasil, uma ci
dade da mais alta impor-

J31�,:::ClH1U e .Io invile , cen

'tr08 da colonização alemã, é
,:_a região econômica de mai
, r importância neste Esta

"fioo Da mesma forma, a im

portância econonuca do
'llorte do Rio Grande dó Sul,
-com Caxias como eixo da co

lonização italiana, é decís i
'�a Para o Brasil setentrlo
.nal.

Localizada entre estas
,duas regiões econormcas

.

prinelpais, Lages desernpe
::oha papel reitor no comêr-.
'do do sul do Brasil.
',��; mesmo 'tempo, a poai

-ção geográfica de Lages. é
'úecisiva 'para a defesa <na-

cíonal.
'

Em Caso de emergencia,
"blO«íu'eados' os, mares, o'. ac
-cesso ao sul dÓ país tem que
se fazer por terra; P01� ter- .:

ra, do Rio a São Paulo, ' de
:São' Paulo' a Curitiba, 'e de
'Curitiba a Pôtro Alegre.
De Curitiba a Pôrto Alegre
:passando por Lages.
Portanto, devido a razões

�col1omicas e a razões es

'tratégicas, o alto comando
do exército brasileiro resol
veu localizar aquí em Lages
ltm batalhão rodoriár.io.

Os obJetivos de um ,bata
lhão rodoviário são defini
-dos claramente pelo Tenen-

realidades sociais do país
indica que a, palavra "re
"erva" inclue até as popula
ções marginais, que só po
dem ser aproveitadas na

marcha para o progresso si
forem rehabil itadas econo

micamente, Reabilitaclas pe
las forças construtivas, en

tre as quais se coloca em

posição de liderança, o exér
cito.

A suave misturo d'e fumos
selecionados, foz d.

Continental um cigarro· de

superior qualidade que
,todos fumam com prazer.

Acides Silva (Pequen i
Ilho)

e

Nilza Barreto Silva
participam aos seus pa

rentes e pessoas de suas re

lações o pascimento de seu _

filho SERGIO, no dia 14 do

corrente, na Maternidade
"ur, Carlos Corrêia", em

Florianópolis.
'

I�:;t��;;�çãO
Eduardo Luz

e

Hilda Goulart Luz
particlpam aos parentes e

pessôas de suas relações o

nascimento de seu filho
CARLOS ALBERTO, ocor
rido. dia 15 de Outubro do
corrente.

Capoeiras, 17-10-52.

Parjicipação
Jorge Cherern Sobrinho e

Senhora Or iana Cherem
participam aos parentes e

p€ssoas de suas relações o

nascimento da sua filha
ELIZABETH MARIA, ocor

rido, dia 15 de Outubro na

Maternidade "Dr. Carles
Corrêa" Nesta.

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS CPMi, "

BENZGMEl'

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

I'

Criação do Ministério de Saúde
I sões de Justiça e Saúde, e

minar-se Ministério de Edu-
I
deverá subir ao plenário

cação e Cultura, e passa-
I nêsses próximos quinze

rão a depender diretamen-l dias para a sua votação fi
te do Departamento Nacio- nal.
nal de Educação as direto-
rias de ensino ora autono- -

VIVER! MO,RRER!
! enJue. O unglle i • vide

Tquífíque-se com SA1\GLE
NOE' que c-ontém excelentes
elementos tônicos. tais como:

Fósforo, Cálcio, Vaaadato e,

Arseniato de· Sódio, etc.

contra-se no Senado, em fa
se final de estudos, o proje
to de lei que cria o Ministé
rio de Saúde ao qual no di
zer do seu artigo' primeiro
"ficam afetos os problemas
concernentes à saúde do ho- mas

PRECISA SEmem"; e, conforme seu arti- A' proposição em questão,
'

-

go terceiro e o respectivo que se encontra na Cernis-
paragráfo Ul1lCO, f i c a m são de Finanças, o último Balconistas com .prâtica
transferidos do atual Minis- orgão do Monroe a, ser ouvi-

'

em Casas de Modas.
térío da Educacão e Saúde .do, já contacom os parece-] Precisa-se na A, Mode�
para ele todos os atuais or- res favoráveis das Comis- lar,

tAJadeciménto,eMissa!��iji;:oI���g�ffi; ·S ;1' .. ,' I- -1,1· 's'. ,1de t· d· rindo-se, igualmente, para
e se 11110 la os quadros do novo Min isté-

.

I
'L B d Sil

rio todos os cargos, funções Ataca todo o 'Organismo
aura' oro - a· va e seus -ecupantes de servi- EM SIFILIS OU REUMA-

Gercino Silva - Narbal Silva, senhora e filhos cos, como t.ambem parte do TISMO DA MÊSMÀ OlU-

Manoel Silva, senhora e filhos - Aurelia Silva Celia funcionalismo da Departa- .
GEMT

Silva � filhos, nóras e netos de LAURA BORN DA menta de Administração do USE O PUPULAR PREPA-

SILVA, agradecem sensibilisados as demonstrações de atual Ministério de Educa- - .

RAUl.

:;olidariedade, com que os parentes e amigos se associa- ção e Saúde que se tornar I:::::J•�.� I �l�mm á sua profunda dôr, 'pelo falecimento de sua que- excedente como decorrência·_''''r. �,::. I: .r;:w,.f., .

!'ida mãe, sógl'a e avó, convidando-os para assistirem a da criação do novo Millis.té· _- - --- - --

missa de 70 dia, que para descanso da sua alma, manda- do. Aprovado peto 'D: N. S. p�, como auxiliar no

I
tratamento da Si/ilia e Reumatismo da mesma

rão rezar na Capela do Asilo de Orfãs, ás 7�� hs. de Em outros dispositivos
quinta-feira, 23 do corrente. fica determinado que o

t ori�:7�sivo ao organismo, agradãvel como II.
_,
Por êsse atO' de piedade cristã antecipam seus agrade- I atual Ministério da Educa-

.

Cimentos. I :;ão e Saúde passará a deno- ,
__c_o_r_o �-_--....;_-------

A.) - En-RIO, 20 (V.

O'TICA lVIODÊlLO
Lentes Zei'ss e Ray�Btln

:ARMAÇÕES MODERNA'S PARA CAVALHEIROS, SENHORAS. -- ARTIGOS FOTOGRAFICOS
ULTIMl\S NOVIDADES PARA PRESENTES

EUA FELIPE SCHM_IDT - (EdIfício .Atnélia Neto)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O, T,eatro Infa��1 de Pilu�a, e 2 500a sua extrêla este mes
•

o dr. Valter Porto ficou tu- iorte do Paraná, transpor- Grande"do Sul, S. Catarina mércio ou em .apôio à açãs
Caixa Economica Federal do decidido. As Associações .ando feijão e milho -para e Paraná, pa,ra auxiliar 'e da cAMPAL e mais cinc-o.
de Santa Catarina, que deu Rurais do Nordeste se en- São Paulo e Rio. cooperar no escoamento ra- caminhões adaptados para o;

ii PITUCA, O apoio f inan- carregarão' de ratear entre EsÜve 'quarta-feira em 'pido, da mesma. Além disso, transporte de boi vivo -da
ceiro para a criação do seu os seus associados as 2.500 Londrina e determinei que'; a COAF deste Estado rece- Nordeste do Rio Grande da
rEATRO INFANTIL, que cabeças que a COAP de ,W desses caminhões desvia- ! berá nos próximos dias 10 Sul para F'lorianôpolls.

às Santa Catarina necessita dos para o vale do Rio do � caminhões de grande porte Tambem a COAP local re-

crianças catarinenses. Es- para a população de 1"10- Peixe, em Santa Catarina, para a movimentação de ge- ceberâ alguns camnhões f1'i
tão de parabens as famil ias ríanópolís, até fins de de- onde algumas dezenas de nêros alimentícios para o gorífícos para peixe e

-

ear-

eatarlncnses, que a partir zembro do corrente ano, milhares de sacos de fari- consumo local, de seu co- ne",
-íe 30 do corrente, terão, com Maios uma vez € o nosso, aha de trigo se encontram

I
'

,
"

'

,

J' d f lt d
�••-.e ..PITUCA e o seu TEATRO velho Rio Grande que es- para isac os por a a e

������i;�l�l;:d��:�Í\�:�·i: ���i�:r�:d:(��sir�·:Ç��s :�� tr�:l�e���:���TO:�f�!��nâr ICentro Ic'ad XI de FeVerel·rlalegres. Aguardemos a es- tros Estados". esse problema em poucos I II.
,

tréia da primeira peça in- FROTA DE CAMINHõES dias. Estamos recebendo em
.

DA
.' '"

r ,I ria, �llra serem tratados 08

fantil de PITUCA: "O TE- I>ARA O SUL' São 'Paulo, �a gene1'a1 :fi!p_1 FACULDADE DEDIRElro,' segum�es �ssuntos: �SOURO DO LEÃO", qUUl1- Sôbre o problema' dos cors, 30 caminhões "Chevro- DE SANTA CATARINA Ida a CIdade de Pêrto-
do então voltaremos a co- transportes para a zona do let". 'Diesel, que se destinam ASSEMBLÉIA GERAL EX· União (Juri);

,

mental' a respeito. Até lá, sul do país, informou o pre- a reforçar a frota do norte 'I'RAORPINÁRIA Art. 22 do projeto dos Es-
felicidades a PITUCA, e sidente da COF.AP: do Paraná e a escoar' o ar- O Presidente do Centro tatutos; •

continue lutando, apesar do "Atualmente a CO- roz de Goiás. Em pr-incípios Acadêmico XI de Fevereiro, Construção do Campo de,
velho ditado: "santo de 'casa FAP tem 50' cominhões no de janeiro, quando começar por meu intermédio, convo- Basquete.

a safra' de -trêgo, 'desviare-
.

ca, para o dia 23, às 20 ho- -Florianópo.lis,,20 .de llU,tu-
.- .....·'..--...oh_'_ mos esses SO caminhões pa- ras, no Salão Nobre da Fa-I

bro de 19'52.
ra a região triticola do Rio culdade de Direito, uma As- José Baião - 1° Secretâ-

Soluçã () ;..,._,.;....__-.-. - �
sembléia Geral Extl'aordiná. rio,

,!;:SajisldfÓ,�!: C O' N V rr E

Reses Para s. Catarina
\ --:;;'

PITUCA, este consagra
..30 artista do broadcast ca
tarinense, que tantos espe
tnculos de sucesso tem apre
sentado em' nossa cidade,
c.mforrne podemos citar: a

alegre FESTA DOS COE
LHOS, 'que para o próximo
ano entrará .em 5° aníversa
rio de apresentação ao mun

do infantil de Florianópolis,
ft f'ésta em homenagem ao

DIA DAS lVJXES, o movi
mentado CARNAVAL IN
F'.\NTIL, a divertida FES
TA NA ROÇA, que bateu o

r'ecortl de auditório na Rá
dio Guarujá, e por último, a

FBSTA DO BAIÃO, apre
�elltada semana passada.
Não vamos falar desses es

petáculos, porque achamos
n ão ser necessário. O públi
<:0 que tem aplaudido estes
shows, poderá falar melhor;
tem aído os aplausos caloro-

tão necessário se fazia

não faz 'milagres".
ED.BON

s os de nossa gente, que tem
incentivado PITUCA, a tra-I pr '\ebulhar cada vez mais. Hoje

I �OJ�'Vamos falar aos nossos lei- .

d 'e' semana devido aos tece- __
.• ASSOCIAÇÃO DOS EX- ---t��res, da nova criaçâo de i Iões que não receberam em CÔMBATENTES DO p'�'I$ eOJPtTUCA: o seu "TEATRO i

virtude (la greve. A única :.'"
l�FANTIL", com peças a-II" restrição dos industriais SECí;Ão"".lBD.ARER�\.I�N.·�'�.!\�TA CA-,

.'

-

t'
. ,$

.

dequadas para crianças. '>. �

, prende-se ao não pagamen-

II'

Graças a bondade e o va- 22 DE OUTUBRO to do salário dobrado nos / f1101\0 apoio d.o sr, Newton da: A data de hoje recorda-. dias da greve, Varios tra- A Associação dos Ex- ',*_ 0UIIAI1Tf TOOO OlALuz Macuco, DD. Diretor da ! nos que: balhadores autorizados dei- combatentes, �stá cOl1vid'll1-:
/,' '" ".... U','O'S' ,.\("A1��JOS

'

Caixa. Economic,a Feder�ll' __:, em 1.,,6.89, nasceu D. xaram a. imprensa de que d
.

1PITU o os seus aSSOCllH os .para(.tE! Santa Catarina,
.

�: João Rei de Portugal e 4° agora acentarão a proposta a reunião que se realizará:

it
CA, dia 30 deste mês, vai Prin�ipe do Brasil, Rei de patronal, podendo-se espe- na próxima quinta-feira dia:

•
.1,

D';\\.�,inaugurar o seu TEATRO" Portugal com o nome de D. rar que voltem ao trabalho ')n '

1°30 h f' 1
"-' ,

zo, as '-',' ioras, a rm (e
, ->1 � s �1!\'��ANTIL, com uma peça; João V (9 de Dezembro de 'na proxima . segunda-feira, Ii ti té � , ;:: �

.,
. serem {lSCU .iuas

a.: e�es � � � ,iil
� 4' s:- �i!,;:dita para a nossa petíza-.' 1706 a 31 de Julho de 1750); plenamente vitoriosos. para a 4a/Convocaçao Na-! _t 'l). 'lIf;d:l., I - em 1.822, a Ilha de Ma- .

cíonal. I
'" /:v. t>J5o vamos daqui, contar. ré e o porto de São Braz, na '.�.. .

'1.��l"'.,·:':i.'" I
A Diretoria ...

u enredo da peça, que é pa- Bihia foram atacados pelas � �

-0H, úão tirai' a surP:'esa;'da'll� canh�neiras portuguesas, 'C"I-D'e 0,""0"'r""-'O'"c l��r.ças. Podetmdos dIzer qiJi?
, sendo repelidas pelos Capi-

.

,� ',','
f 0',';;" represen a a por \'tl-, tr.o Antonio Dias de Olivei- �,'

:,I'H)S elementos eh rádi') e ra e Andrade e Capitão Pe- RITZ 7" As 5,� 1,45 horas.
r�n teatro catarinen.sc, uns <11'0 Ribeiro, respectivamen- John IRELAND - Mer-
f:'(' velhos companhü;.I�o3 ce te; cedes Mac CAMBRIDGE _

j)�TUCA, outros 1l0V()S, e
_ em 1.845, Limpo de A- James BARTON em:

'l','e agora iniciam 11') TEi\· breu, Visconde de Abaeté, EVIDENCIA TRÁGICA
'1'1\,.0 INFANTIL Di"j PI1'l,;-

, então Ministro dos Negócios :N'o programa:: Atualida-
CA Elementos d,� l'econhe-

'

Estrangeiros, dirigiu ao Mi- des em Revista, Nac,
(,'do _valor, como S2j:l!l!.: i nistro britânico no Rio, uma Preços: Cr$ 5,00 e,' 3,20.Wde!!r BRASIL, I) conheCI.,. nota de protesto ,cont.ra a ROXY As 7,45 hs; ''()UEON
f!c ZECATAU, Mari,l Alice Lei de S-dé Agosto de 1845 10 James CRAIG. em:
BARRETO, Odí CAMPOS,

,

(Bill Aberdeen), na qual os FORÇA CONTRA ASTU-
:'::i!vio do Vale PEREIRA,

/

navios e suditos brasileiros ClA
�l.ne pela primeirn: V0Z trll-

t

ficavam sujeitos aos tribu� 20) Robert PRESTON _

bl:dhará ao lado de PITUCA�! nais ingleses quando suspei- S1.1San 'HAYWARD' e-m:
to :;>inda Zanzibar LU\-L\ e tos de trafegarem com afri� TULSA
01 tl'OS. Na peça ;le estr�;a I

canos; em Technic!)lorcÍ2 T!<JATRO INFANTIL, es.: -:- em 1.858, faleceu o Ma- No programa: Cinelandia
te� elementos representarão � rechal do Exército Antônio JÓrnal. Nac.
pó�€is q?e lembrat�o flui- i Eliziário de Miranda e Bri- - Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
:lUS, pUls, a ,peça,. c, cleSe!r-, t.o, da Arma de El_1ge:nhal'Ía, ·Imp. até 14 anos.
lolada em um,t floj'�sta. Te- que fez as campanhas de RITZ Domingo IMPERIAL
,""mos as figuras f.!<) REI 11827 e 1828 no Ri� Grande Lutas '. , .• Vinganças ,.'.

V�.� O, do TIGRE, da GIRA, do Sul "ontra os M·':"éntinos. R A'" à! ." . � ,
. oll1ance�_ _ v.en...u:rc s"." .

����, do BURRINH?, tI,o t�'l'- (Foi Presidente do Rio t;i�à.n. OS FILHOS DOS MOS- �
,.I,e1 GORILA, e .• '), ,,:ndlá-j de do ,Sul e comandante em QUETEIROS _

Lado MACAQUINHO, que; Chefe das tropas imperiais Comell WILDE - Maú-
. �.:r� � alegria da pe�i;>;ad3., em operações, de 1837 � reen O�HARA Robert

-:- ,�l �.. Isto, PIT?CA, fez 110
i 1839, durante a guerra Cl- I?OUGLAS,ltl!C!O deste mes, unta

Vla-,
vil' ,

em maravilhoso Techni-
.f',éJ:: a São Paulo, COmpl'l-lll, .:_ em 1.908, n'o Rio de Ja- coloro
do o materi�l necessário à, neiro, faleceu o teatrólogo IMPERIAL _ As 7',45 hs.
l'GlJresentaçao. Artur' Nabantino Bel.o de'A- 'E t"• .. cou mua com ex,:Tem esta peça, () Rugestl- zevedo, nascido em São Luiz h'ondoso sucesso.
vo título de: O TESOURO do Maranhão em 7 de Julho OSCARITO Grande
'DO LEÃO. Aguarde, poh; a

.

de 1855, Fôra jornalista €i OTELO - Fada SANTORO
petizada, a e_stréia do TEA"lliterato de renome, contista, - José LEWGO'y _ Elnili
TRO INFANTIL de PITU· draumatul'go, critico teatral nha BORBA em:
CA, no próximo dia 30 dó e satírico;

,

BARNABÉ TU ÉS MEU
<corrente, ��b �s auspicios da I - em 1.948, o Rev. Di" No programa:: O EsporteCAIXA EL,ONOl\HCA .FE-l Miguel Rizzo Júnior, conti- na Tela. Nac.
DERAL DE SANTA CATA-! nuando sua série de confe- Preços: Cr$ 6,20 e 3,20.
lUNA... � . I rencias, proferiu, no Teatro Imp. até 14 anos.
Para termmar esta crom-j "Alvaro de Carvalho", em IMPÉRIO - As 7,45 horas

ca, que serviu para partici- Florianópolis, em sessão 10) 'Delia GARCEZ em:
:par a novidade a êste públi- !

presidida pelo Prefeito Mu· A YIDA POR' UM BEIJO
co aIl?igo, que tem dado a nicipal Dr, Adalbert.o To-' � ';2'0) Marta TOREN em:
PITUGA, os seus aplausos e lentino de Carvalho, uma MULHER GANGSTER
e,sti;nulo, na suá carreirlol ar- sôbl'e o tema "Complexo de No programa: Filme Jor.'
tIstJca, cumpre·me taml."'ém' inferioridade", considerada I nal. Nac.:aQTadecer, ao sr, Newton da

,

a melhoT da série, '.

Pr.eços: Cl'� 5,00 e 3,20, �

Luz Macuco, pD, Diretor da I . André Nilo Tadasco hnp. até 14 anos.

/

Representante: Comércio & Transportes C. Ramos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SUicidou-se o ci
êntista atômico
Nl';W BRCNSWICK, Nova

i J'ersey, 20 (U. P.) - Um

I cientista 'atômico america

no, John Lane, professor na
Universidade de Rutgers,
suicidou-se , ôntem beben
do solução química de com

posição desconhecida. Igrio
ra-se os motivas de seu ato.

Peçam uma
demonstração
sem compro-

misso.
Revendedores
exclusivos:
Pereira Oliveira & Cia.

ç o f!P R A .�nõji3roil�:or.;;r.;iii�rYiiii1Fi'!'rr.;VEnDA OE.
(MA'>I rffll[lja�.f!I!!�!!!����������
IIIPOTtCA�

AVALI�'Ô[S
l[6ALlSACOlS"",,��===""""==��
ADfIIItISwACÃo�.�.,.,!'!!r�!!!'!"!!!I:,....--�����----

O( InÓVEIS M. I"
fft.

CASAS. A VENDA

ESTREITO CANTO - 4 casas, sendo 2 residenciais e

2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana)

RUA TENENTE SILVEIRA - 5 quartos, s/visita, s/

janta r, copa, casinha, etc. . .

ESTREITO RDA SANTOS SARAIVA - 5 quartos, s/

jantar, s/vis ita, copa, quarto de banho, garaje, so-

tão, situada em esquina , .. , .

RUA BOCAIUVA - 4 quartos, s/visita, s/jantar,
copa, eostnha, dispença, entrada !Jara automóvel

por duas ruas (situada em esquina, grande quin-

tal) , , .

RUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, s/visita, s/

jantar, casinha, depÓSito,. copa, terreno 10x30 mts.

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 4 quartos, a/visita,

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

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

ESTREITO RUA SAO PEDRO - 3 quartos, ant-sala,

sala-da vi&ita,··copa, eosânha.c inatalaçã» sanitária

----------------------...

"ua COnSt Ineiro Mafra, 6

TEl. f3S8 • - FLORIANOPOLIS

Capitais do Sul do Brasi I (.;OB�ADOR

Preparam�S8 par�·o Toriamo"
Precisa-se de cobrador

na A Modelar exige-se, fi
.- -anÇ.a.

completa, com duas pequenas casas nos fundos

Crescente atividade vem

I
de visitantes estrangeiros, Fraquezat em gerai AV. MAURO RAMOS - a quartos, casinha, sala jan-

se observando nos Estados trazendo dólares e outras

VI b· C t d
.

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

.do Sul do Brasil, tendo em moedas e outras moedas pa-
l D O �80�O a o y.elearemas RUA DUARTE SCHU'f.EL - 2 ca�as, uma com 4 quar-

vista a possibilidade de ob-
'

ra gastar no país". , (Silve' Ira) .d� tos, s/jantar, a/visita, cosinha, etc., outra com 2

ter benefícios do turismo O
.

sr. Flamm informou
'. ren OS t 1 d

..

h tqual' os, sa a, varan a, cosm a, e c. . .

Begundo revelou o Servião também que outras visitas

V d
EST·REITO RUA JOAO CRUZ SILVA - 6 quartos, s/

.de Imprensa da Pan Amer i- realizadas a Santos e Carn- en e-se Relação de telegramav re-
visita, s/jantar, rosinha, banheiro, etc., terreno

can . World Airwais, na pínas, em São Paulo, mos- tidos, no período de 13 ri 20, 42m. frente por 20 fundos (esquina), aceita-se

t.:>"l·nta-f·eira �(16 'de Outu- trararn os mesmos resulta- Mobilia: do corrente: I 50001'. t 50"" 1200
.

t '" . [o a VIS a e vo a . ,00 menaara .

bro). dos. A Via Anchieta, que li- i sala de jantar de em- Perbez para Edna Verani 'ESTREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, sI

Após uma observação }ll'e- ga São Paulo e Santos, e a Guia Sebastião da Fonseca visita, s/jantar, copa, costnha, etc. terreno 20%40

liminar f'eita nas cidades de nova e ampla superrodovia 6 cadeiras Broca - Maria José R. Fon- i
'(chãcara) ,., .

Curitiba, Florianópolis e de São . Paulo a Campinas 1 .mesa elástica seca a/c. Djalrna de Moraes ESTREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, s/jantar,

Pôrto Alegre, nos Estados deverão contar ·com intenso 1 balcão - Xidonas - Wanda Mau-·
copa, coainha, varandão, dispensa etc. terreno

110 Paraná, Santa Catarina tráfego durante as come- 1 cristaleira. ra - Zica - Zenita Olga 15x40 .

'e Rio Grande do Sul, o Ser- morações do IV Centenário xxx Vieira - Atilio Travaglia RUA BOCAIUVA - 3 quartos, s/ para negócio, varan-

víão de Imprensa 'da PAA da Fundação de São Paulo, 1 mesinha redonda enver- - Leny Salomoni Nilson -
.

da, cosinha, ótimo ponto, perto da Av. Trom-

informou que, durante uma em 1954, As bonitas praias nizada. Ipeiral - Sincal - Sebas- powsky ...•................... , �.. , ..

visita pessoal, poude ser
I
e os mercados de café e de xxx tião Figueiredo do Amaral RUA RUI BARBOSA {defronte o Abrigo de Menores)

<I:onstàtada a tendência da-! câmbio de Santos deverão Rua Feliciano Nunes Pi. - Armelinda Tomasi - Ti- i - 2 quartos, s/visita, s/jantar, cosinha, etc. '.

. quelas regiões de .díspor de
'

atrair milhares de turistas. res n. 12. bério Nunes. I AV, RIO BRANCO - 2 quartos, sala, varanda, cosi.

.lnstalações modernas e de < I RUAn��s�tc�OI;���':_:_' ;''1'������,' ·s>�·i�;��,· �����·d·�,

:::���7: :J;�,1:� oa!�:.=� -_(IDO .

l S\\t\\t.� l\j\\ ....
I GOQ��';:�S .: � ��;;t;;. ;;,�,-�;;;�;�: ;;;i��;. .,

��=�:e:t:o����:":: �L�8RI(Ó \\\l
_ ,,!;��;:-":: .avl- -

I

'ü�:1::::�&��:�:;:��;;�': .i;;;;� .,,;�;�
Imprensa da PAA no Bra- ·L 'H ;'.,;'._'\..'. o tUa�S \\\S\l�\\�:;'f. e%\otU\J CABEÇUDAS MUN. LAGUNA - Beira-mar com 4

'1 doi der O hotéis ... ".',.'.\. •
• ..é%,a ..\toC\"" lJ\)�e quartos, s/negócio, s/visíta, s/jantar, casinha,

51 -- OlS mo e1 n S .
•

�n tAll�'" � b\\)e. cu\e
S

estão sendo construi'dos a- o� u\C,
.. úClltU � ado, etc. terreno 72x33 mts., ótima para veraneio ...

dl1tUC \)CUc O �\@i RUA RUI BARBOSA - 2 quartÓs, sala visita, cosi-
e a't:C

cosfnha, etc., terreno 9x63 mts, . .........•...

ESTREITO RUA SANTA LUZIA -- 2 quartos, sala vi-

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

3ERVIDÃO FRANZONI - 8 quartos, sala, varanda,

Magné,sia 'Bisurada'
Terreno ·00 Centro da CI·dade

sita, 8/jantal', cosinha, despensa, etc.••..••••••

RUA FRANCISCO TOLENTINO - 2 quartos, sala,

,... .

-h
.,. . .

. ,.. varanda, cosinha, etc. . .•...•...•••.•••.•.•••

,-:untl a ja lf�lClOU os prepa- mente, former crist�i�40l ;�e se V E N DE. S E ESTREITO RUA TEREZA CRISTINA, - 2 quartos,
trvos para icar pronta a alojam nas articu.ik���l id�.'.LI\·do OI

• ,v .1 ...
- Vende-se 420 metros quadrados, frente à Avenida sala, varanda, coaínha, sala para negócio ..••.

receber os esperados visi- �ruciQnte. dor.r/d� '::j.;�fi,mo e Rio Branco (trecho novo) com a rua Visconde de Ouro i:1AF.R.EmOS _.- 8 quartos, a/visita, s/jantar, casinha
tantes, tanto do Brasil CO� outros moles d� :,�i�i��J ��jnário.
mo do: Brasil. As Pitulo.'D� WJút::��u�" idiM'.omente Preto, ou três lotes de 14xl0.

�'É FI
. ,

r
"'." , < .. ,' Não inte.·essa transação com Instituto, Ca.ixa Eco"

>l�esc�nto:l�a:r�P;I�mm
a� s:u":·a:�:j::�ulU�U'�lt�e;o: nômica ou Montepio do Estado.

um nov.Q e .moderno· hotel impurezas cio �li.J:,iú.il.'�t. Informações à rua Vis'cimde de Oure Preto 121 ou

!;��à���:t��Ç::vde:d�u�l- �e:r::::nt:.lf�:�Jt:.:;� pelo telefone 2.584:

�cursões organizadas pa- normal, ofi.,?;:4�.:tJ�J�r ser L· ··ha· It
· ·

::s�a;��'!�: d�:a�:�O:ld�:l:� f:::d:�;i:'1i��'i����EW�f�: . ln. aJa I
dü ilha-cidade estarão à dis- co.nseguem dor alivio,

nos ·mois rebeldes CCISOS.

grande, terreno

--0--

600.000,00

400.000,00

160.000,00

SOO.OOO,og,

250.000,00

160.000.�

2fiO.OOO,OG

180.000,00

I80.000,oe)

i

161J.000,oo

156.000,00

150.000,00

1l0.OOO,oq

100.006,00

100.000.00

100.000,00

90.000,00

90.000,00

SO.OOO,O()

80.oo0,o�

65;OOO,0�

1l0.000,o�

45.000,O<l

!5.000,oo

, Caixa �o!lõmica.

�V. MAURO RAMOS - Lote de 16x45 rota. (ne.go-

E o\ü,as qUe por motIvo de fÔ!."l:a maior não são anunciadas;'

.ugumas· destas sào· aceita· t:ranllferêncía pl<!QS Instituto8, ,Montepio

--o--

COMPRA DE TERRENOS, CASAS, CHÁCARAS E SITIOS
Temoll serop.re interessados em comprar casas, terrenos, chi..

caras e sitios.

cio urg�nte) ••.•••.••••......•••..•.....•...

il:STREJTO :RUA SANTA LUZIA - Esq. com Rna

São Pedró - 40X25 'ffits.· .......•.••.•..••.••

COQUEIROS RUA BAO CRISTOVÃO - 22x550, tendo
jWsiçã{)-dos visitantes, num

futUI'O pl'óximo.
"Ém Pilrto Alegre - pros

.seguiu o sr. Flamm - um
_

recente)llente formad0' ór

gão de turÍsmo indicar 6 ill
tel'êsse ·"daquela florescente ,à,a 05 Rini e a lexiga
..cida.de pelos benefícios que ERi vidros de 40 e 100 piltllclS

poderá obtel' com a chegada__O_,.ra.n.d.e.é.lII.a.i.s.e.co.".Ô."'..ic.o__

�

SÀNTOS &: BATlSTÀ
antiga "CEZARIO"
'CAMINHONETE:

IDA:
Saída de 1taja!
Chegada Fpo!is.
VOLTA:
Saida Fpolis
Chegada, Itajal

umas pequenas casa. • .• " .........•.....••..

€STREITO imA SANTA LUZIA -- lote com lO:x41l

Pilulas
DEWITT

mts. • �. "::" " 1 I • � • � ••••

BA:kREIROS' - lote de 12x5O mts. • •.••. : .

7,16 boru
9,45 "

�-o--

CHACARAS E FAZENDA A VENDA
CANASVIElRAS - com •.844,728 m2 e tl,ma óiima

ÇAS8 residencial de .2 pavimentos •••••••••••••

ÔAPOEIRAS - (no principio) - com 98x250 mta.,

cua com " quartos, 8 salas, cosinha, ban'heiro,
va!8ndão, etc. • .

·rRINDADE - com '13,õOx600 rots. e uma easa com

6 quar.tos, s/jantar, copa, casinha, banheiro, V8�

.. randão, etc. . •.•••••.•...•.........•.•...... ,

SACO DOS bIMõES - com 27x1.500 mts. e I1ma casa

reside'neial ••••••••.•••..•.•.• , •.••.•.•.•.•••

SACO DOS IIIMôES - com S3xliOO I)1ts. • •.. : ...•••

16,0.0 ho.ras
17,00 "

�.��1' «�'�1'Af'

Olici,na de Bicicleta Helv
.

Aeha"-se. spa_relhada para. qualquer serviço. em Bj.
�i,eJetài�-�,llieiclela� a motor - Ticicló -,Tiéó':'TicQ �
Ca·Ttinho �'Berço, etc.

.

P�eal'r e Acessór.ios Novos e Usados.
Pintnrafl. SI)J�e�f!I fi ,Parte Mecãnica.
Servi�os Rápi�os e Garantido, Executados por peso

81)a) especialtzadns.
,

- Rua. Plldre Roma, 50 -

'11 ..... (Aos sábados e feriados a taida d.
Fpolis. é. às 13,80 h. e a cbeaadà , lta-
iai às 16b.).

. ..

ONIBUS
, mA:
Saida- de Itajal
Chega.da Fpolis.
VOLTA:
Saída Fpolis. 15 horas
Chegada Itaj�l 19"

-
' (Aos sábados. e feriados a salda de
Fpolis; é às 13 horas e a ehepda à lta.
jai às 17h.).

7 hora.
11 ..

120.flOO,oo

80.000,0i)

••000,00
1!.ooo,oo

600.000,00

2110.000,o.q

100.000,ocI!

211.000,00

18.000�

AG�NCIA
Rua Ah·a.ro de Carvalho n. 19

HIPOTECAS

Recebe:r>.1I>B e aplicamos qualquer 1ll1portâneja com garantia hi.

?otecária.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Greve dos Mineiros em Sanla Catarina, ATESTADO DE INCIPACIDADE

'�I�,.���J!f�����-,��������:�::��:��i����i!'����:��Y����ID' - . a��INIST�ATlVdA -

c'I' __

eantí - Houve prejuízo d.e sístêncía mêdica num hOSP:-1 a aSSJ�tenCH\ medlc� nao OIS .mOIOrIS�aS, nesla re açao, re a
ordem prática nesse servi- tal _ou em ?-ualqu�r orgam- i f�ltara de modo. efetivo, �-I am do. p'e'ssímo esteuo das
ço? zaçao coletiva, ha sempre: CIma desse movimento esta, m lu

O SR. IVO D'AQUINO rr: perigo de vida p�ra os que
I
por ,ce.rto, a o?rigação que estradas c'=" tsrtaenses

Sim. houve, porque, desde o uh se encontram internados.] o médico tem perante sua .

. U. .....

própria consciencía, o dever
........................�., -•••••---...,.

de atender os doentes. Es- Estivéram em nossa reda- udenista de Santa Catarí-

tou de .acôrdo, pois, com as ção, ôntem,
.

os motoristas

palavras do meu nobre cole-. João Fernandes e Jalba Sil

ga Senador Kerginaldo Ca- I "eira, que nos solicitaram

valcantí. registássemos, para' conhe
,cimento público, particular

O SR VIVALDO LIMA - mente' dos seus colegas, o

O próprio comunicado dos seguinte:
médicos, ao encarar a si- - A situação das estra-

I tuação, esclarece que os ca- das em Santa Catarina é

sos urgentes serão atendi- deplorável" precarrssnna,

dos, para o que haverá esca- prmcipalmgnte, a de Floria-

Ionamente. nópolis a Urubici. E tão pés- RIO, 21 (V. A.) - São como todo o aparato jud--
O Sr. Kerginaldo Caval- sima essa estrada que é até realmente bem graves .as dico e contábil para rela ..

D I
fi.. 'COAml·ca . canti - Por certo um esca- quase ímpossivel servir a irregularidades verificadas i donar, -ano por ano, cada,

e DJurlosa a. u' !lOl1amentp inteligente. As- carros de boi. .. Os veículos no Fundo. Sndical. Os eS-1 deliberação tomada. pelos,

Foi primeiro orador, 011- quem nâo tem competência- sim a greve de protesto de- não põdem viajar a mais de clarecimentos que o min is-] responsáveis e citá-los, bem

tem, o deputado Wilmar para desempenhá-los, não' correrá sem qualquer pre- 10 quilônle�ros horários, sob �ro Se�a�as Viana p�'estl)u I como os ben�fi�jáJ'jos, de

'Dias, que teceu considera- podendo, assim, cOl'l'es1;>on-' juizo de ordem prática no pena de ficarem aos peda- a Comissão de Inquérito da. ante da Comissão",

ções e.m torno da carta- do der à confiança neles depo-
'

que tqca aos serviços médi- ços... Essa a reclamação Câmara foram, de ia to, im- ',. O deputado Rodrigues Se

sr. Sebastião Bonassis de sitada, ': CDS, E' o que nos esclarece que temos a registrar, para pressionantes - disse à re- abra adiantou que o minis

Albuquerque, que não fora Estatuto do Funcionário 1 o nobre Senador Vivaldo Li- que. pelo menos, o fato fi-I portagem o deputado Rodri- I
tro Segadas Viana t'emete-:

Iida, em parte, na sessão an- Público .

ma, também médico de uma que para a história como! gues Segadas, membro da- rá à Comissão de Inquérito.

terior por injuriosa à digní- Por pequena maioria, foi dessas instituições. conecquencia do govêrn ()
;

quela Comissão. na próxima semana, os cl�--
dade do parlamentar. aprovado o projeto de lei O Sr, Vivaldo Lima - ! _ "O ministro fez para mentes comprobatórios da.

o

Examinando tópico por que altera o Estatuto do Aliás, abstrai-me dessa qua-
--�..........,...w_w.-.-�.......� �

os parlamentares uma ex- atuação irr.egular .

da (!O-�

tópico da missiva o orador Funcionário Público sendo, lidade, ao dar meu aparte.
'

posição geral das ocorrên- missão dirigente do Fundo-

mostra as incoerenclas, os ,.gora, para efeito de licen- O Sr. Aloysio de Carvalho

[.,tl.Z
das - acrescentou o se· Sindical.

absurdos e as ínverdades ça-premio, contado tempo de - Como pode funcionar um nhor Rodrigues Seabra. Re- _ "Além do mais - dis-

contidas nesse documento, serviço em autarquias e 110S hospital durante vinte e latou êle tudo o 'que de a· se o parlamentar mineiro

inclusive na parte em que municípios. quatro horas se não conta normal já se .registrou des- _ sua excelência colocou (lo-

acusa o orador como advo- inteiramente com a sua e- Há dias ° DIARIO Dr-\ de a instituição do Fundo Ministério do Trabalho 3.

gado da Empresa de oníbus
�� ....N't quipe de todo dia? Não se 'fARDE, em destaque, lou- Sindical. Foi um depoimen- noss;a disposição, caso seja

Circular, cargo que o dr, trata de caso de socorro ur- vou a ação da Fôrça e Luz, to de grande importância. necessário, para concreti-

Wilmar Dias nunca exerceu, Dr. ·Rudolf gente, mas de assistência desta Capital. Fê·lo, quase porque, através dêle, tive- zarmos a investigação. E""

Causaram risos estas e

p
médica. em manchete, informando mos a confirmação de que disposição dos deputados.

outras informações do mís- amperrien O Sr. Vivaldo Lima - O que, hoje _ nos tempos ude- fatos gravíssimos marcam a fazerem um levantamento.

sivista membro da COAP, Fim visita a esta redação
nobre Senador Ivo d'Aqui- nistas _._ o caminhão anda jexístência do Fundo. de tôda a escrita do Fundo,

como quando ataca, sem esteve ontem o dr. Rudolf
no referiu-se aos casos do à cata de lâmpada queima- -i O ministro Segadas Via- Sindical examinado, resolu

qualquer relação com o ca- Pamperrien, Consul Geral
socorro urgente. da, nos postes de iluminação' na mostrou-se interessado ção por resolução, ato. por

80, o deputado federal Wal- da República Federal da
O Sr. Aloysio. de Carvalho pública,' eÍTI prestar colaboração efe- ato, tôda a vida administra

demar Rupp. Alemanha, com sede em Por-
- Sua Exa. fa,�ou� ta.mbér_n I, Tal notícia foi, de fato, tiva à Comissão para 'J êxi- tiva dêste instituto. Será.

, Em ap-arte o deputado E�. to Alegre.
nos casos de assrstencia me-I bôa nova ... A cidade, mes- to dos trabalhos desta. De

J
um exame rigoroso, para,

nedino Ribeiro acentua que, O ilustre alto' Iuncionário dic� �os .hospitais, nos sa-! me. ,nas: (l-o.nas que não são posse de elementos que a· apurar até a. que ponto,.

pela leitura da -carta se che- . consular realiza excursão
natOl'lOS. J o. co.ração da Capital; não' 'testám as il'regnlaridade� exorbitaram des�as funçõe""

ga à conclusão de que o sig- pelo interior de Santa Cata-
O Sr. Carl?s. Saboya -, ficaria mais às escuras, a no Fundo' Sndical, agiremosJ os d��ig�:�tes do Fundo".

natário nada entende do ris- rina e nos declarou preten- �s.t�udc.om ::nedlCosbnas St1�SI'
não. ser em caso de defeito.. ,�y,• L�3SJ !!!!'.!t��

cado. Assim, a acusação de der fixar, futuramente, 1'e- Iel\'.m 1caç.oes, em ora nao na corrente geral Fpo.lis- .�........�.;;.,_�_'"'.u....-

ignorantes atirada aos le- 'd" FI" l' apOJe a greve. Capivari, como. últimamente f'SI encla em • onanopo IS,
gisladores,' sob a alegação onde esteve há vinte anos e

tem acontecido. A Fôrça e \

de não conhecerem a situa- aqui ter deixado grande nú- .

O SR. IVO D'AQUINO - Luz, no caso, não cumpre
.

)ção, volta ao acusador e de mero de amigos e admirado- Sel1hOtl: �residen�e, al�anhã, mais que o seu dever. Nada ..

maneira fulminante. I res,
as nOolClas dos JornaIs cer- mais, -

,

O deputado Wilmar Dias, I O dr, Ruelolf Pampcl'rien tan�ente ,nos esclarecerão e :Mas, falando em lâmpada
eom a fluência da sua pala� I '''>of 't . 'Ih'" I

entao saneremos se a greve de iluminarão pública,. um
.

. que e p",� e1 o cava eno, f
. .

h'l'
"

vra e O tom l'ncl'sl'Vd·· 01 apenas SIm o 1ca ou se lembrete para a FA
.

, "

o e sua j manteVE mteressante pales-. .
. orça e

dlaletIea, temperada de fi-I tra com os redatores deste hou:e, como dls�e, um� �ub- Luz, na sua campanha elo-

na verbe proporciOlio'l mo dO,
'.

t'd d
traça0 dos serVIçoS medICos giável - aqui, frente à re-

, • -

Jano, opor unI a e em que .

rnentos .(te· hilariedade no f l' d'
nos estabeleCImentos a que dação dêste diário, há dias,oca IZOU os Iversos aspec- f

-

.

exame de uma carta que de t - d l'
- 1 - 111e 1'e ·erl. (Pausa). a·lâmpada está queimada,.

'I
�,

,

' '. o" a -colonlzaçao a.ema em S. .

ofenSIva, passou a ser cô- nosso Estado.
r. P,resldente, passareI, .Aguard�mos as providên-

miea. • . Após o seu regresso dos agora,. a s.egunda parte do eias, que deverão ser ime-

'fermina o brilhante pal'- Olversos municipios que I n:e� ch.scu,l'SO, que, por coi�- d!átas. depois daquela noti.

lamentar fa�en?o um apêIo j pretende visitar, dentro em Cldencla,.",€ tam�ém a. l'e�peI- ela.,.
,

a quem de dIreIto para que, breves 'dias, o dr. Rudolf
to d-e 151 vve, mas d�fele?t.e '

11a escolha de cidadãos pa- Pamperriell fará as visitas
da Qeflagrada pelos :medl-

·s.{.)o-,uO-çã{)o-.()�)"" (:,' .'ra I'nt.ogra
' -.

t'
. cos

.

," :: o�gaos eCDlCOS oficiais de praxe.
.

n
'
.' • • •

da ImportânCIa da COAP O ESTADO
.

d '. I Re"ebl, antes de se 111lCHH'
".

'. agra ece a Vl- . esta
-

t Inaja malOr prudên�i�, afim sita honrosa com que o dis- ",'. sessao,
.
e_egl'am� ..do.

d.e evitar s�jam os respecti-
.

tinguiu aquele ag.ente C011- �l".�aul0 P�'els's, Prefeito de

sat,·s·fato.llr,.avos cargos entregues a Bular.
. enCIUma

..
em Santa Catari-

N"UOU F:'IiJDlftCou·-m---..:r..:n
a d. as

_

.ü·•.......,. iIIU!iI'IoJl'.Ml' na. �,�:�l��o;�!�!nt�sar, RIO, 21 (V, A,) _ Infor-

Inqo .". . comunico o inicio hoje da mam de Recife que se pre-
-----��--:-----�::.._-...;_. greve dos trabalhadores nuncia com otimismo a so-

I d
�l�-

-

da� minas de cárv.ão, ean-jluçâo ás reivindicações dos

8,81 eute COID. D,II.·C�.rro d'.0.•..·stado, sauos de .pi'omessas de

I
operários texteis de Per-

.

. _

I melhores 'salários, que as nambuco.

quan,do. r.euroelsa'a de III .'88181·0 empresas só poderiam! O Sindicato dos Traba-

D - P conceder mediante au-' lhadores, em nota oficial
omrngo ultimo; o dr:

TU-,'
.erário dispor 4.e a{guns con- m.·ento do cal'vão 1 d a b d á IP + Dl'

. uva ó ca a e convoc - os para
r" ,·�_1·r('.o, e egado Régiõ- tós 'para os serviç'os de re- 'sl·deI'u'rgI'co.

I J TI 1" d
.

. uma assembléia geral, quena
.

e ,1: o leIa. e ��mvile, ,�orma. Felizmente, n�o hou- Rogo da!' cOl1hecimento t-erá lugar no dom i n-

�o.ll�arIando dISpOSitIVOS de

I'
ve vítimas a lamentai", pois do fato a essa Casa do go; no "Estadio dos Aflitos"

.el,
omon <lo automóvel que nii,o resulto!, de grande.,sus- Congresso e solicitar au- pertencente 'ao Clube Náú-

pertenee ao Estado, oficial to e algumas leve.'! escoria- tOl�zação do Sr. Presiden- t.ico Capiberibe. .

por, .conseguinte, indo a ções, esse acidente. t.(� da Repu'·bl-.IC'" para "tl- I f
.

CUl'ItI-ba, a passeio, com sua
... <> norma-se que os patrões

f T

J
mento do carvão, parti que concordaram em pagar. 08

exmaJ aml la. Ao sr. dr. Fernando F€r- I m.1lhares -le faml'II'as de t
'

ta
j:kpó 1 �

. • u . rm por c'ent,o' pleiteado'
soa moço, o dilig'en- reira de Melo, Secretário da ! operários na�o venham a

1 t 1-
.

é"
. • . •

te d 1 d
pe.08 ,ece oes, at a decisão

.' (;) ega o regressava, Segurança Pública, que vem I sofrer fom� e miséria aill- posterior do recurso impe-
�!U��do sofreu lamentável demonstrando tanto zê'o pe- ! da maiores, Saudações. tr'ado no Superior Tribunal
3,cloente, tendo o seu (dO' la moraHdade adn1inisu'ati- I (a.) Pa"'io ........

, "':88.'. d T b lh 'tr

Eflt d) t
' 1

. I u rir..... O. ra a o. t ariail empre-
;-:..,�".o: '.�

au 0l!l0ve:. fi�ado v�• .o fato, sem mais comen� l (Conth,ú!\ ,.., prÓXimo !Ui. "'." "''''''a�;;o hoje o salário
-c: ••.•

:
... _0-+'-''-'. u 4.!�e !t::val"iÂ a.:.

.

t<rnos·_.. rnf'!'üL {Continúa na 6& pág.;
.

.. - .

Florianópolis, Quarta-feira, �2 de Outubro de 1952

Assembléia Legislativa

Essa a situação que os

motortstas, acima referidos;
têm encontrado as estradas.

catarinenses, outróra tãe>

dignas de um govêrno de"

trabalho.

·na .. ,

Os impostos estão subín

do. vertiginosamente. Mas,
as estradas estão abandona
das completamente,

�-----"-----_--1'1--_-----�, ,,�_"'�)oI!,,'_= ..........�-

Ãs··liregüIaridodes
'do Fundo Sindical

Todos quantos, 110 sábado último, comparece'>"

mos ao almoço oferecido ao CeI. Paulo Vieira d�

Rosa, P9r motiv'O da sua 'recente promoção, saímos"

satisfeitos.
E' qu�, além da justa causa da reunião, a que'

deTam sua presença mais de cem amigos e admira

dores do ilustre oficial, o ambiente se apaisanou"..
n.a acepçâo militar do têrmo. Por sôbl'e isso, os ora-·

dores, fugindo aos figurinos estudados e jacques-·
fatlÍianos, de mesuras, rapapés e insinceridade con-·

vencionados.. como diiia o conspício deputado Sau

lo Ramos, falaram aquela liniuag�m caseira, .cheia,

da humor e inteligência, que agrada a todos e que é

traço c.aracterístico das nossas rodinhas de paq-de-·
arara.

A . ameaça de o CeI. Paulo mr um livro., em for-· .

ma de discurso de agradecimento, pesou apenas.;'

mome·ntaneament.e por sôbre o começo de indiguR:"
tão d98 presentes.
Mas quando o pesadelo pa;SS0U, as pal:nas foram·-�:·'··
'"redobradas.

.P.l'ovocado l1ominalmentl!, não quis dar o· meu

a·parte, r�gervai1do-o para' aqui'. . :" ,t:.
Desde o momento que comp-reend i que aquele

calhamaço.' que o Cill. Paulo empalmava não. seria

·lido, percebi a sua tátfca ou estratégia: a ameaça
de borbardeio c�rrlldo sõbre iildefesos prisioneiros.,
verdadeiro massacre, ii:nediatamente seguido 00
anistia geral,

.....A gl'atidM da.s "iUmas Si'!ria fatal, Mmo foi.
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