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n A 's portas da m04'�

o.ma •.s antll.oD�a,'�.ll,te '·8' irmã lenoyrio de S. Catarina,.,. I . ,

. .' " :;! TCG\VOOMIL-\., Austrá-
,

Ano XXXIX ;: i �:a: 23 (l;.'� P.j' -�, A�,!rmã
i: i Eiizabeth Kenny, o c t:J=) a

;. nos. .d e idade, enf'errnei ra,
': aust.ra liana f'amosa pelas

-__...�-.........,........_...--...... incursões ª' mata virgem pa-

N. 11.555

80 CENTAVOS
ra tratar de pessoas ataca
das de pnr:�li�ia infantil,
perdeu hoje os sentidos e

os médicos que a assistem
declararam que "não. há e:.;

perancas ele salvá-la".
.

.

IEdJçio de hoje - 8 paelL Plorianõpolts, Quinta-feira, 27 de Novembro de 1952
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Barnabé Não srta,

Coapina, não' posso

comprar nada! Eu que
ro apenas que a senhô
rfta me tabele!

..
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Florianópolis. Qui'nta-feira, 27_ de Novembro de 1952 o ESTADO'l
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-
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ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTONIO DIB MUSSI

Cirur,ia-ClfDi� a.l'al-Parto.
, .

6eft't�o oomplato e eapedalillado d.. I?onçAS D. SUB()·,

�.�, ";'111 moderno. método. d. di••nó.tieo•• tratam.nto.

".H,POSCOPU - HI�T:iRO - SALPlNGOGKAJ'lA - ••TABO

LlS.O BASAL

"adloterapia por onda. eurta.-.l.troeo.rulaç'o &alo. O1"a

I �.,.•• t•• Infra Verm.lbo.

l,�JIl'Qltórlo: Rua Trajano. D. 1. l� .001.1' -e-e. lIdifSel....0.-

Sarárl.: Da. j àa. l! 1'10ra. - Dr•••••t.
o Da. 11 à. 18 hora. - Dr.. .la..t.

a..id�nci. A...utda Trompowlld. U

DR. A. SANTAELA
Formado p.la l'ac1I1dad. Nacional _15•••tiieill••• 0.1".,,1-

�a'" do BtaIH).

�Dlultót1o: 1.1118.

DR. JOSÉ BAIIlA S. BITTENCOURT

DR.' ;ANT()NIO MONIZ DE ARAGAO
CntUBGIA TR.UMATOLOQU

('.oll.. lt6rlo: 1010 Pinto. 11,
,D.. 11 ii' 17 tUiriamente .

•ano. eolÍ g6bado•.
.... 1 Bocaiu••· lU. rOIll a. 71.t.

DR. ALFREDO' CHEREM
, ClIJ:aO Naeloll.1 ti. dou,cu •••tala

.y-aJ,..to1' do Ho.pital Colani. S.nt'AII••
D'!I.nç... n.:rvOI'k1 • melltai•.

,IDlJ)otlncia Sexu.l.•
a.. Tif.dante. n. I.
CoJllllltal da, 15 1. II 1101'."
I'ON.: •• 'NI8.

....:: lha Sa"to. Saraiva. " -

·

••t:r.ito.

DR. MARIO WENDHAUSEN
CUnfca midJea ele tuluU.. e cd••cu -' .

C_.At6rlo � Ru'Jolo Pinto, 10. - Tal••• fII.
eo..ulta.: D•• , la ti !lor•••

, ...ldhda: Ru•••teV'1 .T6Ii1or-, ... Tel. '11,

/

DR. ARMANDO VALERIO,DE ASSIS
tUDDICO

.... a.rn� d. Clblie. Infantlll d. ÂJI.f.tl.d�
'

••111«11,.. • ....
pUal 4e.Carldtul.

CLINlCA -,.DICA D:a CRIANÇAS. ADULTO'
- Ale.q!a -

ee".ltéi'lo:' ltll. Nun...aelaado, 'l - CoÍl.lIlt.. '.1 li ... II
I d.. 11 la 17 .01'...

.

.....,.d.: Rua .�r.eh.l Guilherme•• -- "011.. na

ADHINISTRAÇAO

...."•• O;lclaal� à roa Con.eUlelr. Mm", II. ...
T.L UU - Cs. P.,.tal, UI.

Diretor: RUBlINS A. KAMOS. �

G.r.nt.: DOMINGOS 'F. DR AQ,UtNO•

aepr.aentaDtel:
••prelentaçõ.. A. S. Lar.; Ltd.. /

.

•11. Senador Danta•• 40 - iI> *nd..!

T.l.: lIt-69U -e-e- Rio 151 JloIr6iro.

'alprejor Lt4a. I

.11. l'e!lpI de Oliveira. n, iii. - 8' ....... -

•

".1.1 1Z-�871 - São Paulo.

ASSINATURAS NI Cap}tal
••••.•. , . Cr.· 17 •••• '

.....&t. • •••.•.•• , . . •. Cr' ,.... '

No· bKeriol'

b. ;.... CrI 2".".

.....in , .. , .. CrS 111.10:1:

•

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPECIALISTA

MOLÉSTIAS NERVOSAS 1<; MEl'iTAIS .. 6LlNICA GERAL
'. .

Do Serviço Nacional de 'Doenças Me�tais. Chefe do Ambulatõ-

rio de, Higiene Mental em Florianópolis. Psiquiátra do Hospital

ADVOGADOS�

Colônia Santa'Ana.

ConvuJsoterapia pejo eletrochoque e cardiazul. Insulinoterapia
de Sakel, Malarioterapia. Psicoterapia.

Consultório i Provisoriamente á: Rua General Bittencourt. 811

(esqu ina de Anita Garibaldi).
Horário: Das III às 17.30 horas

Residência: Rua Boeaiuv a, 139.

DR. J. LOBATO F�HO
{)Clençu do a ps relÃo I'e&Jliratórle
l'U.8ERCULOS.

JLAf)JúGi;,AFIA li: RADIOSCOPIA DOS ,PUL.O"
("lrurlCia do Tora1

Antncioa Dllldiant...contrUo.

O. or1einai •• m1tl!roo nio public.do .

','01..11501.

A 4ireçlo não ... re8po�.abl!�.. 1'.101 ....�.

emUlei". no••rtieo. a.. in.doa,

-'o""ad('· pela Faculdade Nacional de Medicina. TI.loloctlta •

Ti.·iocirul'lllão do Hospital Nerêu )tamo.

'Cura_o d. eapecializ�ção pela s- N -Ó,T. Rx-interno t.•:I:-....t... II..·..
--------- - _--

••'hco por coaetlno dI .....iatlaei•• r.leop...... Dnvt. : Cil'llrllja dO Prof. Vgo Pi'lb�iro Guimarl.. (aio). DR. MARJO,�AURINDO
'·....n.i·

.

. l' Conaultório: Ru. Felipe Schmidt n. U.
"'-'nterao elo Bo.pital Pllqai6trleG e ".letmlo l.tieliN ..

.

DiAriamente, dRl Iii às 18 ;1Ora.. DR CLAun�o BORGESlitoplt.1 Feeler.l. '.
,

. i . lA· '

los-intar.!'o da Santa Ca•• dt SiI.rle6:r4b1 ..
-

ate .. ,••�. I Res.: Rua São Jorge n. 80.
ADVOQADOS

Cifnic••'die. - boeaça. N.:rvo.... ,; DR ALV"RO DE CARVALHO S T 'b
'.

.

•
I _�

- Fôro em geral, Recursos perante o upremo- i"l fi!.o.
C.uoltórlo: adiftcio AJdl1. -Neto - Sata • '1

Doença. Ife CrlaDeu nal Federal e Tribunal Federal de Recursos.
Ilellldé_diil: Rlla Bol!aiu••, 1". f

\ Connltório: Rua Trajano ./n. Edif. Sio Jc>r..e - 1- ..dar ESCRITóRIOS
ç...ultu: D.. li la 18 _01''' 1 S.l.. !.f. • 16.

I anídfnda: Ru. Brlll'adeiro Silva Pa••••/n. - ,. aO••1. (elll'
I cara do Kapanhs). Atende diàr'iameute da. 14 h•.•DI dl.nte.
i � ._. � � ___

I DR: M. S_ CAVALCANTJ
( M,. D f C O I eUnle. ex�iulllvameDte de ('riaR�'

'CUme. Ger.l - ,..DlATaU i
I tu Saldanha Marinao. U�. --z Telefone (JI.) 718,

a.. U. dI Mato. 1t - luJaS ,

,.UniCULTURA· --�.PJDIATltlA -- CLINICA GU.AL I DR. JOSÉ ROSARIO' ARAUJO.
C....ltóri. � R...t!�nl!b - Rua BulcAo' 'VI."a II, , (LarI'O 11 I Clfniea Médica - Doençail de criança.

h ••Io) - J'lórlaDÓpolia. li
(Tratamento de Bronquitea em.·adultos e críanç.u'. Advocacia e Con'abj·lidade

••r'de: • ã. 11 )or.. - Oilr11t1ll.DW COlU!ultMlo; Vitor Mcirelea, 1_8 __ 10 andar.
____.________ Horário: Dali 10.80 Íls 1 L80 e das 2130 ã. l.aO bor..

DR. EST.8VAM-· I'REGAPANl

OL�08 - OUVIDOS - NARIZ. GARGANTA 1
<

"ealdêneh,; Avenida Rio' Branco, I!I! _ Fone 1.1140 ..
'

- Advogado -

DR. GUERREIRO D� FONSECA i ----------_______ ACACIO G.MUBALDI S. 'tHI.AGO

I DR.' NEUYTON .D'."VILA ,. -.- Gentabilistll -
Zlpeelaliata ti. D0II9ttal .." . �

.04�rn. A'partlhacíim .•
�

<.
. •

_ .... ," -,
.

I
Ctnrrl. &,eral' - Doenças d'e Sel)bo�all - Prodolo&1. I �díflelO "IPASE�' _. 6° andar

... _

Llmpada ,,(II Fenda -- Bl!,trator - ·hrto�.tro au. ·1.&10 X. (ra· _
Eletricidade Médica .

,'. . A'DVOCACIA "

�·::ft.I::OIl.d.· Cabeça) �.

Rlltl, r.dá d� Corp"••xtrautiOil do Pdm.. ConJluitórlo: Rua Vito'r Meireles n. 18 - Telefona 1.1107. ,-

RC BERTr,\ -"-W ' S r.H lA,�ID-'T
• "'_.'

ConSDltu: �8 llfO hpras e à tarde da. lfi.ho,"'!!. eln dilnte '. ""'.... 'Y,'

Ree.ita p.ra.:u.o d. Oe�lo..
.

. -":
' Reai.dêncl.: Rua Vidl\) klltnOA. -I'rel:efqne ��U2, ',., . .i \ HElroR STEINER o,

eeuqIUrlO'.- YI.e(J'nd�'d. Ouro Pr.tê 1i.·1 1. ':Altol •• Ca•• ,�....�.���.. �,�",.."..�-d.�..:._�+-.� ... ,I
.....omo••).. ",'

.' -

� OR. 'JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
'

..

...'41.cla - �l1pe Bebmidt. 101. - Tel, Uet. _ ADVOGADO _

Florianópolis - Edifício São Jorge,
12 - l° andar -- sala 1

Rio de Janeiro -- Edifício Borba Gato,
Antônio Ca110s 20'7 -- sala 1008.

Avenidjl&l.

DR. CLARNO
-------------------_...:....----

- ADVOGADO-
G. GALLETTl

,alll Vitor Melrelle•• 6&. - Fone 1.468•. _. FlorlaoóptoU.. ·

Advogacia Com.e'l'cial. Civil e rrabsJbiat•
ESCRITÓRIO: .

P'elIpt Schmidt - 42-A 10 andar sala 1.CatJ. PoetaI 118 ,- Italai - S'Dta Catarl..

--_._-----

SOLICITADORES

( Navio-M�tor. "Carl Hõeucke"
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

Êscalas intermediArias em Itaja! e Santos, sendo neste tíltimo ap..ellall

para O movimento de passageiros.
PRóXIMAS SAmAS:

IDA I VOLTA
de }i'POI.lS de ITAJAJ do RIO ele SANTOS

-'0 24/Novembro 25/Novembro
80/Novembro.. 2/Dezemoro 7/Dezembro 8/Dezembro
12/Dezembro' 14/DeztÍmbro 19/Dezembro 20/Dezembro
25jDezembro 27/Dezembro 10Janeiro 2/Janeiro
5/Janeiro 7/Jalleil'o '12/Janeiro I3/Janeiro
17/Janeiro- 19/Janeiro 24/Janeior' 25/Janeiro
30/Janeiro 10/FevereÍl'o 6/Fevereiro 7/Fevel'eiro
ll/Fevereiro I3/Fevereiro IS/Fevereiro _I9/FevereÍl'o
23/Fevereiro 25/Fevel'eiro ]0/Mar�o 2/Março
S/Março 7/Mal'ço 12/Março I3/Março
17/Mal'ço 19/Março. 24/Março 25/Março
3J:/Março 2/Abril 7/Abril 8/Abril

. ü horãri_o de Florianópolis ser·' às 24 'horas das datas indicada••

c"Ir
.

do Rio de Janeiro, às 7 poras.
-

Para mais infol'm.ações dirijam-se à .

. EMPR2SA �AÇIONAL DE NAVEGAÇAO IJOEPCKB
Rua Deodoro - Caixa Postal D. 92 - TelefoJ!,e: 1.212.

• r .Lavando co·m. Baba0

"irgem E_speêialidade
da 81a. WITZIL INUnSTRI4L-Joinville. (marea registrada)

ecoDo'miza-se fempo e dinheiro
-------------------------�------�--------�.

I
I
j

Irarmacias
de Plantá\))

M�S DE N-OVEMBRO,
9' Domingo -- Farmá{'.12!..

da Fé - Rua Felípe Sc-h�;
midt.

, 15 Sábado - FarmáeiZ!;o,.
Moderna -- Rua João Pino.
to.

16 Domingo - Far·mácl:Rl.>
Moderna - Rua João Pin.,
to.

22 Sábado - Farmácia,
Santo Antônio - Rua ·.Joãe','
Pinto.

23 Domingo - Fannáci2;4'
Santo Antônio - Rua·,Joâfi,'
Pinto.

, 25 Terça-feira _. Fumá-·' ,

_cia Catal'inense
.

(Feriado)'
..::_ ftua Trajano.

.

- 29 Sábado - Farmáci_a"
Notürna - Rua Trajano.
30 Domingo - Fa'rmáci�1.

Notul'l1a - Rua Traj�liiõ.
O serviço noturno 'sel'á�

efetuado !1elas Farmácias
Santo Antônio, Mocilerna e

Noturna
I

situadas às ruas

João Pinto e Trajano n. 17..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VI'D�Â' SÕ�C I A L_tiaderl,ptada-C� 'C>'I, NE'OI-A R I o-F�st-a-d(,-Trigo�
�-\NIVERARlds: ; um grande baile nos salões '·I"OIAJD'tca· , .,

'c ;
RiITZ" .,' .,' Cine A?sL05RIA8/h-'�. .' :"'C'o"DI'I'-alnlal', '

'

Sra. Sidnei Nocetti. Ido Democrata Clube, e co�, U, U \ Às 5 :_ 7,4511s. '" "' \18
Transcorre, nesta data, o reação da Rainha eleita em federal ' IMPERIAL Bette DAVIS - Errol

.aniversár-ío natalício da ex.. animada campanha eleito- , Às 8hs. FLYNN - OUvia de HA- Recebemos :

. .rna, sra, d. Alaide G. No- ral. I P deu-i d t
. John WAYNE - Larain e VILLAND _Senhor Redator,

.

Sid
.',

A 'D' t
.

d
.' er eu-se a ca erne a 11. C

.

-cettí, esposa do sr. 1 nei Ire orla a vítcríosa 1 8.7- r1 C'
-

E
A' DAY em: ," ,OmUIl,ICO-VOS que, com:

-1 êrelo l entid d d f" D, ""a- arxa conormea
'uEU REINO POR UM 1

-

à la F ta E +�,

Nocetti, do a, to comercio en 1, a e e q_ue na ata OI; FE-deral filial 'de Laeúna, em: m.
.

I . 1'€ açao· . es SWÁ-

local. empossada, e c-omposta dos' ','
,

,

,

INFERNO NOS TROPI- AMOR dual do Trigo, a realizar-se
-

'I t dama uni
.

t
'

P id t d
I pertencente a Adele von

C N' O E t J b' d 7 14;r-A 1 U8 re ' ama 3l11VerS'a- segum,:s srs
..

resi e� e. e' Frankeuberz. OS o programa: SP01" e em oaça a, e a ue;

.ríante, que' desfruta de des- honra - Euclides Teixeira '"

No programa: Cinelandia na Tela. Nac. dezembro próximo, a D�
tacada situação na soeíeda- - Pres. efetivo _' Roberto Jornal. Nac. Preços: 7,00 - 3,50 toda da Rêde de Via�ã&
-de catarinense, serão pres- KeIl; Vice - Arnoldo Mar- Preços; 5,00' - 3,20' Imp. até 1.0 anos. Paraná-Santa Catarina, .

11-

i:adas significativas e' me-: tíns - iõ Secr. Antônio Li- A Rainha agradeceu a IMPERIO tendendo um pedido dêate,
secidas homenagens nesta ma, e tesoureiro Hermoges honra da investidura e dís- ROXY

_....{
Às 7,45hs. Serviço, reduziu o preço-

«lata, Santos. se que tudo fará para que
Às 7,45h8. Joe! l\�c .CREA , ,da,s'.i�����e1'.",1la��j áq��le; -:

O ESTADO, respeítosa-j J)esd�", c,e�o,., numeroaas .seu reinado seia auspícíoso ;. Pat OBRI�N em; 'MunlclplO;' .

autbqZ_3,n,qo ,;;;,"-,.;,
'mente, cumprimenta-a.

.

famílias' de associados e nara o Santa Cecilia E. Clu- -

em: . MERCADÓRES DE INTRI- emissãode passes, de ida 'e,'
Sra. Carmelo Prisco convidados encheram a séde

I
te. ' l\IEI� NOITE NO BAIRRO GAS volta, ,pélo-'-vã1t)ti"4:dé·:'umà.".<'

Ocorre, hoje, o aniversâ- do Democrata e ás 22 horas Depois da entrega dos CHINEZ Scott B�AD'DY paesagem stng_ela"�n,Q,,,�rS9:-1i;_ c (-
-:tiCl natalício da .exms.. =sra. entrava triunfalmente a presentes á eleita, a orques-

Robert RYAN
em:

,

. do de 6 a"l5"de dezembrO;;.'"'''!'':'
<{Í. Lilian, Wa;n'defley.,Pl'jsCO', é}tainha, Sta., Aqigail Gn11l- trá da Polícia Militar ',to-' em: LARAPIOS em

-

tôdas as Estações de>
'êsposa do sr. Carmelo Pds'; dler da Costa.. , 'cou um valsa dedicada á NUVENS 'DE TEMPESTA- No programa; O Espcr- Santa Catarina.

DE
-eo, alto funcionárÍo do 1. A. soberana. te na Tela. Nac.
-:P. C. A fim de sauda-la falou-o No programa: Filme Jor- 'Preços; 5,00 _ 3,20

O ESTA'DO cumprimenta- presidente Roberto Kell, As dansas tiveram gran- 11a1. Nac, -Jmp. até 18 anos.
,

-a, cordial e' respeitosamen- que aproveitou para agrade-" de animação e "prolóngaram Preços': 5,00 - 3,20
'te. rer a colaboração prestada dentro da maior alegria e Imp. até 18 anos,

por socios e amigos, e con- cordialidade, ;[té altas ho- ODEON
vídou o presidente de hon-, ras da madrugada. Às 7,45hs.
ia para colocar a faixa sim- Tanto a Diretoria do San- Scott BRADDY
bolica na soberana, a pri- ta Cecilia, como a Rainha, em: LARAPIOS
meira do Clube. sta. Abigail, receberam. é- Robert RYAN
A seguir, o próprio pre- fusivos comprimentos pelo em:" I

sidente fez a coroação, sen- êxito da festa, que esteve NUVENS DE TE1\lPESTA-
do o. ato recebido com fortes realmente brilhante e atra- DE

prolangada salva
'

-de paI- ente, apezar da modestia do Pr.eços: 5,00 - 3,20
mas. dube que a promoveu� Imp. até 18 anos.

Pedindo-vos a fineza d�
dar publicidade á referida:.
resolução, agradeço de ante
mão, apresetnando as mi-
nhas

.

Cordiais Saudações
João Pires da FonseCa

Filho - Insp, 24-, no impe
dimento do Insp, Regional,

.

Não sendo agora ...

Quando Então?
• QUANDO É que V. S. terá outra "oportmtidade igual para dar:

CO'NFORTO E
.

BEL.EZA
, ,ao seu lár

Coni uma vantagem de 10 a 1.5% de.boniíic ação
E P,AGANDO em 10 suaves prestações mensais.

I

r

'Colchões de Inola Divino

Mobiliários
..

, Tapetes

Congoleuns

Passadeiras
.'

Tecidos para decorações

Faqueiros de metal'

Na

.Traiano 33

cW� ........
,...... .., ...... ....ar
...... Y61ftl.. ,1HMe&. '

a•• 00...1........,....

Par'icipação
'P.BALDO ABRAHAM E

SENHORA

FAZEM ANOS, HOJE:
'_ Menino Wilson Andria

-ni Junior, filho do sr, Wil
son Andriani, comerciário.
- Sr. Manoel Nascimen

'to, despachante aduaneiro
- m Itaiaí.
-,Sra. Maria'Emília Bru-

�(. Pierr�
-' Sr, Aldir Varela
- Sr. RobertoSehlichting

Filho
- Sra, Adelaide Souza
-::-- Menina Alcirene, fi·

'lha do sr.' Acelino Pereira
- Menino Walter Lehm

:khllL
-0-

ANIVERSARIO DO STA,
'(:ECILIA E. CLUBE

O Santa Cecilia E. Clu
be, mantido pelos musicos
?a Políciâ 1\liltiar; festejou,
Bábado último, mais um a-

�iv�rs�rjo de fun�ação ten-l'n) lncmido 110 programa,

participam aos pa�n
tes e pessõas de suas re

lações, o nascimento.. on
tem, na Maternidade "Dr.
Carlos Corrêa", de sua fi·
lha VAjSDA.

.

, ...

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

DO ,'ZE�MUTRETAAVENTURAS ,e •• '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-feira, 27 de Novembro de 19;j2
__________�=--í'_;:-.:_ro.,..... ...

-

"O -Estado Esportivo
�__..- """""..__•••""."'.A1''''.'''&''' - ' ••�'' _'''''_••''..-_••� � , _ ..-_ _ _ - , , -.-.---.-- ----'

Campeonato Brasileiro de �Ç�clismo
ho�:t: P;i�!;tam;;:v/a�: ��l�d�u�::�;�r��� e �!,�n�J::��iOFIO�!O��OS H!��Jr�n;:������I:� I ��:�" :::,�:i;:,ê��e::��
Campeonato 'Brasfleiro de: 1'17"3/10. Os mineiros te-,'le, celeiro de "ases" do ci- Aires -. Montevidéi -, FIo: trar:do-se, �m boa forma pa- :'� equ.lpe da C.B.�. a� �ul=
Ciclismo organizado' desta rão em Mário 'I'assini sua clismo. '.. rianópol ia, Samuel Santos e ra fazer frente aos p�dala-I.'�mencano, no l�ual fO.l �o:vez

-

pela' operosa Federação ! �l'ande esperança Os flumi--I �m Samuel San�os estão
, de�el1tor dos .título,s 'de Cam- -:l�l:es gaúchos, cal:IOcas, 11"ld�rado

o me OI' CIC 13_�
Atlética Catartnnese. rienses Val-Iir Demétrio da I denositadas as maiores es-; peao Catarinensê de velo- pernarnbucanõs, paulistas, nacional.

.-

�-s 1.000 metros 'c'çmtra Silv�, Gr lherme Arantes e,· pe;'anças dos catarinenses. ,'cidade e ,resistênci�, consti- p�l"anaellSes, mineiros e flu- For.ç�, Sa�l�el! S��ta.relógio, 'sensacional. prova Miguel P'rancisco Leal deve- Pedalador de raros pre-· tuindo uma das maiores sío- mmenses nas provas, �e i Catan�a .e�p�Ia que sal as

.do velocidade que terá por dí.� brilhar. Ubiratan lVlaz�' dicados técnicos, com u� rias do ciclismo catarinense 1.0?O" m�tt��� contra r�lo��o I
bem �Jgnlf:c.:-la ,�orma�ld�

local a magnífica rua Bo- zutti notável campeão pau-" cartel de triunfos expressa- de todos os tempos. e res istência, es:a progra- do com COI �ea, Iríneu, A

ca iuva, Q. local mais ade- lista' e Anésio Argentão são t vos, além 'de notável raíd- Ante-ontem tivemos opor- mada para domingo. E
.

a� gen,?r e Thel��cker a .m�lhor
quado á disputa, deverão outras urilhautes figtH:as

_!
men, tendo+realizado - com tunidade de palestrar 'com o t:-es-centou que tudo �n�lda- eqUlpe--q�te ja constlt'llmo.li

_ ser duramente disputados do pedal ismo nacional que sucesso estrondoso o raid ótimo atléta conterrâneo. ra para honr� e preSbgl� de p�r2 a disputa de competí-
,

, h'
,

'

Santa Catarina esportíva, çoes -de envergadura!pelos cariocas,
-

gaúchos, veremos na prova ae oJe I '.

_. . __ . ...

.

IJaulistas, mineiros, parana- Os cariocas e os pernam-
' WJ_·..-._·......_......·�. ._,._....��..- ova --� ...... --�

-

__.._...._-.........-"'._••_w� ...

en ses, ZIul1\inenses, pernam- bucarios tambem surg im co-l A
.

d
·

t 1- tbucanos e catarinenses, es- mo adversários de respeito, i ,I.itu e ln e 1gen e Campeonato Brasiteiro detes representantes por A eletrizante prova inicial I
tes representados por Sa- certame pedalistieo, marca-I -. CI*clt s·moFelizmente para as relações, estaduais no. setor
rnuel Santos e Domingos da para hoje, deverá levar:

I. do. ciclismo não. prevaleceram as objeções levanta-
Corrêa, os quais têm reali- um público numerosíssimo a

das sistematicamente pelos delegados do Paraná e
zado proveitosos ensaios e rua Bocaiuva.

São Paulo, Contra uma série de reclamações sem"�usado resultados satisfá- Fala Samuel Santos .�,

fundamento. pronunciou-se com serenidade, energia,
e descortmio o. delegado da C.B.D., -solícitando dos

ebstrucionistas, a mesma tolerância que a C.RD.

tinha para todos os estados federados, quanto ao.

cumprimento. rígid� de obrigações.
Iiélegada ao .segundo plano a réta do Barreiros

para as provas de velocidade, Ioí esta escolhida a

represent.ação do Paraná. Discutida ,esta segunda
pista pronunciou-se· a ·representação paulista lJe)a
,!'lua rejeição., face)i -Pt;I�sibmdade de se ob�érem bons

,

índiceS .. técnico.s� Não tiveram êxito os a.rgumentos
arrolados, pois na. melhor, pista, que foi a de Po.rto

Ale�'TeJ o tempo .obtido inferior aos oui.ros já conse
,

guido�. Até o.s guaipecas serviram Pétra ,!}tascarar
as intencões ,dos opositores, que, desejavam. sem

- REBUÇÓS,
.

desmerecer o trabalho e os sacrifícios
dos dirigentes da federa�.ão catarinense.

niante dos brilhantes eschu�cjment();; do t�ni
co da Confederação; apoiados pelas maioria da ca

sa é dns afirmacões peremptoi'ias do secretári'o da
C.B.D.,�, desnuda�do os objetivos inconfessáveis da,
minoria, renderam-� estas ao 'bom senso e'passa
ram a coo]Wral' para que SANTA CArrARINA, con

seguisse levar a bom tennCJ a émpreitada que lhe
tocava, auxiliadIÍ por todos os Estados, maximé por
aqueles que se destac8-vam pela experiência e com

petência adquiridas eUl outras'competições.
A atitude energica tomada pelo mentor ináxi

m�" llpagou as desconfianças, passando todos, co

mandados pelo brilhanté -paulista gpe preside o VII
Campeona:to"d� d�Ü�mo; a sé' ãrregimentaretn. para
que o certame tivesse o sucesso dos anteriores, conJ

. fjantes de que a união em instantes como êstes só
poderá fortal�er o ciclislno brasileiro, 'colocando.-

.

seus praticantes e dirigentes na, estrada enso.larada
do ideal &tim'pico: para .prestígio dos seus rincõés"

-

e grãndeza do Brasil.,
'

tórios.
Conhecemos pouco as pos

s ibjlidades, dos clubes con

correntes. Participarão da

prova, entre outros "ases",
os recordistas' Quesseléit,

Santa Catarina estará re-

presentada condgnamente
no' gigantesco' cetrame do Iesporte do pedit Segundo
soubemos, são em número j
de cinco os' represen tantes i
balTiga-verd�, a saber: Sa
n1l1el Santos, DomjngDs Cor

rea, lr.ineu J. da Silva, Alex'
Theilacker e Âgénoi' Bor

cas, o primeiro desta Capi-

Langner, pal"anaense, que
há poucos di.-às logrou su

perar o recorde_ nacionaJ dú

quilômetro, com fi magnífi
c.a marca de 1'15"1/10.
.......�-::._-- ... -_ ... � .. -

_ .. ....,... - _ ...... - - - ----.- ----- --� "W

Sorteados·-os'�êõireCiõre"s
�ra a.,pova de,veloc'idade_

a realizar-se hoje
'-' : o sorteio procedido por berlpario Bottii1i, esternado

ocasião' da realização do Isua satisfação por ser um

<Congresso de Ciclismo se- �orredor de sua terra a

ria da seguinte forma. os lnaugurar o ,certame. Para
concorrentes: Waldir 'Demé�

. fisc3.lizal' 'e julgar as p1"O
trio, Jacinto Morais Neto, vas foram escolhidos cinco
Valdemir silvá. Frederico cronometristas que sen-irão
:Craéh, Anesio' �rgcntan, como JUIzes, aproveitando
<Theodoro Correia, Mario sómente os resultados de

'Tassni, Ivo Qúintana, Val- trê, cronÔmetros, desJ)�eza
.ter Tassini, Nélson 'Sessi dos os que apresentarem o

,Filho, Samuel Santos. Ubi- m�Jhoi' e o pior tempo
,l'utan lVIasuco; João·Melo e

.

i?ara ju.iz de pa.rtida foi
·Osvaldo Mata.

.

esct'lhido o sr. Mosc'heti, co
. O {revresentante' fluminen� nlH'cido e competente auto
'se,"será o primeiro corredor ridade gaúcha, tendo o téc-
40 VII 'Campeonato, tendo o nico da' equipe paúlistá, fi�
'de1egado fluminense sr. Li- ,�ando de reserva

.__ ! �'-�--�--------�----�--�--------------�------------------------�-_.--------------�-----------

.Moditicados OS- itinerarios
provas de ciclismo

das
'. },ogo que a.s d�le!lações

., , do Paraná e São. Paulo che�
,iaI'�m

.

a nossa -'CapitaÍ, a

'Pl'�s.etnal'al11 a FAC obje�
çQes s'ôbre o perigo que a�

cal retal'ia a realização 'da,
rrova' de resistência pelo
l)�N;urso escolhido pelo
(c.nselho 'Técnico de nossa

fe�E'ração, tendo também se

lJI enunciado contra a reta
�1()s Barreiros.

in.ijcadas pela delegação tantes paranaenses e pau- na altura do campo da Li-
io· Paraná. 'I listas a reconsiderar sua"S ga.
Na: sessão de terça-eira, opiniões, tendo o conclave No último campeonato

JS repfesentant.es do Para- desportivo terminado for- IealÍzado em Põrto Alegre,
�\á e· São Paulo, foram, se- talecido. por não pilderem. f�i venct:dor da prova o ci
veramente criticados pelo nenhuma federações ,pre� cljsta metropolitano Joã,o
i'c/,retário da C.RC., em vir- gentes aLrar a primeira pe- Massad, em 4h. 16 minutos
turle de sua oposição siste- dra. e 2 seg., tendo o paranaen
rnática, descobrindo defei� De romúm acôl'do será a se Garibaldo Moiro, vencido
to;.; no trabalho dos catari- prova de Resistência real i-
nenees, quanto sua conduta zada na distância de- 130 a de velocdidae com o tem
e os outros. ca�peonatos km., compreendendo as ruas, po de 13 segund-os, índice
não tem obedecido rigorosa- esquina da José Boiteux, A- inferior a todos os já con

mellte aos padrões estabe- venida Hercílio Luz, Tira- seguidos pelos vencedores
ic;c;dos. dentes, Bt:lcão Viana, Av. da prova, apesar de ter se

Surpreendidos por um Mauro' I,amos, Aktam'íl'o realizado em .pista de cio'
comportamento que não se Guimarães, Bocaiuva. menta. O gaúcho Valter
coaduna com os objetivos A prova de velocidac1e se- Queisseleit. foi o vencedor
de congraçamento do esporo, )á efeHv:>da na l'U1t ..Bo-, da outrn prova de vpJoci-da
te, voltaram os represen- caiuva, tl'rminando a prova r Ce.'

metnores da eclética
�evnra:rri ao conhecimento
<hs delegados da Confede
lw,ão a natureza destas ob
j sções, tendo sido pelo sr.

F LI rtado impgnado as pistas
€scolhidas, aceitando-se as

I '

Realizou-se, dia 25, terça- ',- A o declarar abertos os

�'�!ra, no amplo salão de trabalhos o presidente fez:

'::'pbas do CI ube Doze àe A- elequente saudação ao Esta-
.

go"to; a abertura do Con- de; de Santa Catarina, pro-.

gTf:�SO do VII Campeonato nunciando-se COlY'. devoção
Bras ileiro de Ciclismo. ao culto da Santa, .ínvocan-

A mesa' que f'oi presidida do seu nome> pararpadreei-
,:elo sr. Manoel Furtado de,

va dêste- e de todos os cer
Jin'eira, secretário da C.

I ''-111es nacionais d.e c.iclis�
:::. 'D .. ficou constituida' dos ""

Edllar(lo VI'tOI'
n�(). Em resposta ás refe

:cnhores,
.

' rfnrias elogiosas ao rincão
C,rbl'al, pl'es1dente do Con-. ._

",

R' 1 d D oarnga-verde, dlSCUl:tiOU G
!t�!.no eglOna e espq,r: 11' 'B

'- ., 'd,:J as'

.

, i l". onas818, sau an .... o
,os, Cap. Pau16 Mendonça, '1 - t' Em
w('�ddente em 'e�rcido :.da . d�.F.gaçoes presen ego

FAC. Alvario :Ferreira da I �"6lJida foi realizada a lei
;
__:Q!:'t�, técnico de cielismo tlir� da -,ata anterior, aceí

'ln Confederação, Nivio de tas as credenciais dOG dele

\ndrade, como secret�í.J."io, gados, e discutidos os 2ssun
M)!ton Lemhkuhl, do Conse� 'tús em pauta, tendo - sid�
lho Técnico da FAé, e Dr. mal'ca.da nova reunião pam.

BlJuassis, orador oficial da l;oje, às 20 horas no mesm(j

erlMicâ. ,I (lea i.

..,..-.<.... ().....()...()�.�()--(.._()....(I�,...
'.'

, ,

.

Veleiros da Ilhade S. Calaíioa '

Assellbléla Oeral Ord.,,·CoDIOGaçãl
De acôrdo com os estatutos, _iieam con'v�ado3 todos

os ASEociados do Veleiros, para a Assembléia Geral Or

dinária a reã,lizar-se e msua séde no _dia 27 do corrente

(quinta-feira) ás 20 horas, ,com a seguinte ordem do dia.

Eleição da. Co.Jl,selho Deliberativo
Eleicáo do. Cónselho, Fiscal.
Eleição do Como.doro e Vice-Comodoro

.. , .Não havendo número legal á hora marcada, será fei-
.ta --,.úov.a conllOC-acão meia .hora após, ,-onde,_gexá _.iniciada
a sessão com qualquer número.

Florianópolis, '24 de novembro de 1952
Rafael Linhares - Comodoro

Chamada
.

de
-

CeDvo,cadas
l\HNISTÉRIO DA AERONÁUTICA

-

_-

.

QUINTA ZONA.AÉREA. .

DESTACAME1\'TO DE BASE AÉREA DE FLORtANÓ
LIS

SECÇÃO MOBlLIZAD10ttA 52
De ordem do Si- Major Aviad-or Co�and·�nte, estão

sendo chamados à inspeção de-saúâ-e JtQ-'quaitêL-do Des

tàcament� de Base Aérea de' FIOl'ianÓ'polis, de '10 à 24 de

Dezembr() do correnté ano, para fins de inclusão; :os ci

dadãos das classes/de 1932, 19.3.3 e 1!)34, alistados por es

ta Unidade., Os·candidatos poderão utiliZ'a-r a condução,
((caminhão) que parte para esta Base Aér?;'l às 6,00 ho

ras, do Mercado Municipa1.
Cll;rlo.s da Costa Dantas -, J_O Tenente

Secção ']_\I1ob. 52.
Chefe da

�"�"
flflGj"0r«c"'.' O_"C,q, J.'. l.· G"Ja'

�
• .",

·CtJ�n,'BA
.

1"�1:E(""'�M. F'ROSTBRKS'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Caldeira Babcock & Wilcox
tl0 HP

- TJPo Cabeçotes .
SeCC80naeS

Vende-se uma, ingleza de 110 HP, 110 metros qua
dr/dos de superfície de aquecimento, 150 libras de pres
são.

Preço para desocupar lugar entrega depois de De
zembro.

Ver funcionando e tratar na Usina de Açúcar Ti
jucas S. A.

São João Batista - Santa Catarina.

� _T� Florianópolis, Quinta-feil'a, 27 de Novembro de 1952
-----------------------------------.----------- -----------------------------------------------
.l-
-.

·Tripulantes· de <'\lIn
.

Dísco Voador
fExtraoba visão da um camDODês
ROMA, 24 (V. A.) - uns vinte metros de d iame-

'Três seres humanos que via- tro, f'lutuaudo .a uns dez
.lavam a bordo de um dis- metros acima da sua cabe- CASAS A VENDA
-co voador teria interpelado ça ,e deixando escapar o eSTREITO CANTO - " casas, sendo 2 residenciais •
"um camponês nas proximi- ruido de motores. 2 paracomêrcio (ótimo jJo�to perto da Soberana)
,·{.1�Hles de Moden a. Foi pelo 'I'rês, homens com roupa RUA TENENTE SILVEIRA - 6 qllarto., ./visita, a/
nenos o que "declarou êsse de borracha e o rosto

co-l jantar, copa, cosinha, etc. .,•..........•...•..
-campouês, Nello Ferrari, de berto com uma viseira de i:STREU'O RUA SANTOS SARAIVA - & quartos, si'
.. :11 anos (I·e idade, aos gen- matéria tral1�p�r:n�e nesse ja�tar. sjvi�ita. copa, quarto de banho. garaje, �o--darmos de CasteI Franco momento lhe dh-ig iram a tão,. situada em esquina .......•........... :<••

Eroilia, segundo o jornal. -palavra numa Iingua que o I RUA· BOCAIUVA - 4 quartos. II/visita, s/jantat.
""Tempo".

,
.. l ..caI?ponê�. não enten?ia. De- copa, costnha, di�pença. entrada. para autom6�81Relatou O campories. que. pOIS o dISCO supe rror do por duas ruas. (situada em esquma, grande qum-

e.,>!! encontrava num .campo,
! aparelho se uniu ao disco tal) .

-nas proximidades da sua ta- inferior c a máquina subiu mA MONSENHOR TOPP - � quartos, s /vlaita, ai
'Zenda, no dom ingo

'

último, vei-ticalmen te com· vertigi- jantar, coainha, depósito, copa, terreno 10x30 mt•.
.. ".tuando, ao' abaixar-se para nosa rapidez. , emA CONSELHEIRO MAFRA - " quartos, s/visita,
..«lpanhar �nn pedaço de ara.- Ao concluir as suas de- s/jantar, copa. casinha. situada em esquina, ótimo
me, viu que urna luz averrne- claraçêes, registradas emre- ponto , .

.Ihada em que se encontra- latórlo dos gen darmos, S3- €STREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, a nt-sala,
'ViL Erguendo os olhos, viu lientou N�l1o Ferrari: lal�. de vieita. copa, cosinha,

í

natalaçâo 'eanitiria
'um aparelho constituído de "Ainda estou apavorado com completa, com duas pequenas casas nos fundo.

\V, MAURO RAMOS - 3 quartos, casinha, saia jaa-dois discos superpostos, de o Que vi".

MOÇAS DESANIlüO..lSI
. HOMENS SEM ENERGIA.

. .

...Não é sua culpa!
t a fraqueza_«iue o deixa canudo, p*Jido.
com moleza no corpo e»lhos .em :brilho.
A fraqueza'� atralla a Vida porque rouJJ.

as fôrça� para o triO. lho.
VANADIOL.

<t:uments. Oll glÓbUlOS saogtlineOll e VITALIZA o ••DllUe ill�
·�!'aque"ido. � de ,gosto delicloto e pode ser uudó em tod..

u fdadee

I Viàgem
to

com 'segufôoç3-
rapidez

NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

., RA�IDO «SUL-BRASILEIRO»)

e

Flnrianópc;Us - Ita.1af - Joinville - Curitiba
...........

Agência-: hua Deodoro esquina da
Rua Tenente -�ih'ejra

COMPRA"
V5:NO!'\Oll'
CASA!.( TUlI(ftII�

AVA�I!,CÓ(�
���==�����====.

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

�A-.I···SCOJ*-fR'�TODDLWA .

:/
I '" nos VA/)�JO.S

:-...'" D�'t�"'�.t� '<.. li "'. � da. cosinha, btim,o ponto. 'Perto da A... T?Oln-�

:;
-

� 10

' �

l �U:PRV;;��A�����'; ��������. �.��t���' ��. �������;
, #\1 � 2 quartos. i/visita, a/jantar. cosinha� etc.

----------------------------·1 �V. n�a� �:'A���..�.� .������'. ����: .��a���:.��.i�
PREGUIÇA. E "FRAQUEZA ,RU��:.�:! BOi��'��:. ��:�. ���.r���:.:.I:������ .. :����.��.V A N A '0 ,I O L ICOQUEIROS _-j quartos. sala. varilmIlI.1!osinha. ba-

I nheíze, etc.. .. ': :
.

I RUA J3SÉ BOiTEUX - a QU41'tO'. a/visita, ..aranda.
I cosinbã .., .• , , .

! CABECUDAS MUN.. LAGUNA - Beira-mar com •

I qaarto.; ./nei'Qcio,· ,./villita, a/ia.rÍt8't.· -cosinha,
.

! etc. terreno 72x3S mts.,. ótima para veraneio ••.

RUA RUI BARBOSA - li quartos, .ala' visita. cOli-
nha, ete. . j ;� ••••••• a_a ,. .

SERVIDÃO FRÂNZONI - a quarto" laIa, varanda,
cOllinh•• etc., terreno 9%63 mts. • .•••••..•••••

eSTREITO RUA SA.....'l'A' LUziA - 2 quartos, .ala yf.
.Iit'a, s/jantar, cosi!1ha, ':despensa, etc••.•.••••••

.

RUA FRANCISCO TOLIlNTINO - J quarto., .al.,
varenda, co.inha, ete.

.

ISTR1!!ITO RUA. TEREZA C�ISt:INA _; J Quartoi,

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ. GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
..

8speeJaltsta d. B....tt..
Receita de OCU108 ..... Exa�'de Fundo de OIh.o par.

ClaaaUieJiçlo d, �8�C\.ArteriaL, _ , ,

.

,

.

,

;
'." .,' ..

'

... Â afélhaam: . '.. ;- \

Edital de Concorrência I·..:;=�::·:=;:::����·���:����: ::: ,�::.; 'dt.,��.o: ;-���A Escola de Aprend. izes illte:l'essádos
. dirig1re!l1f'se -0--'

. , ',.

'I"'d' I·
.

�
. w:iI '

::t.
::Mal'inheitos dó Estado: de pessoalmente a� Capitão. ,

-..
.

. .... ...
. -

, __sloa f O" lacOr -:1;,:;.,. ::: ?',i-,Santa Catarina ·aceita pro- Tenente Veniciti's Carvalhô; • outra. Q�e'pf)r' motlvo'de:,farça m"iol' nlo do �Jl1�llcfad•• ;

do.'· 8-r8SII. ... ..... � :.s •

PQstas"pal'li 'a �end'a do co.n� da Silva/na séde da Escola, «lguma. delta- .ão aceita tr&nlferilncia peIII. Inatitato., .0':1"pio' = e 9 ::: I'.junto de dois (2) -Grupos à_Rua Max Schram s/n, Bar- I. Caixa IIcoD6mica.. . .

R16, 24 (V. A.) _ O sr. 0=-_'" D

-Ge<rad�l'es Diesel Eletricof:l,_ l'eiros, Flol'ianópolis:' AV, MAURO RAMº8 - Lot. d, 16d5 mtl. (neco- Ricard Jafet. presidente �u=:
..

==_:-.�-=;""=:=:marca Cumínins Diesel Po- ,Serão aceitas somente ·cio urgente) _. 110·009,00 do Banco do'''Brasil, ÍIlfor-.

wer, trifasi<ios, 60 Ciclos, PI'oPostas divi<lamente sela- flSTREITO· RUA SANTA LUZIA � Jllq, com· Xu. .

mou à �epó:rtagem qu� a di-J.20h 208 volts,· 25.3 kw (31. dasf.e entregues até trinta ' Sio Pedro - 401rZ6 mts. SO.OOO.o�
retoria desse estabelecimen-.�VA) 1 200 RPM, equipa. (30) dias após a publicação COQUEIROS RUA 8.10 CÍUSTOV.10 - 22x56'0, t.�40 t�, "com a habitual solici-dos.com quatro doe manobras do presente Editlil. umas pequena. casa. ••••..••.•.•.••••••••••• 11.'000,00 tude .com qUê considera· as. . €STREITO RUA SANTA LUZU - lote cClm 10lt'0"e em perfe�to estado de fon- Escola de Aprendizes Ma� necessidades. do seu fundo-ionamente. rinheiros do Est�d() de San- mtl. -

.. :; �........... ••• U.OOO.oo
nalismo, já .está êstudandoE' t" I d'

. ,

C t
.

17 d·N BARREIROS;_ lote de 1l!I60 mta. . ••••••• - • • • • • 11.000,00.

es lpU a o ° preço ml- ta a arma em e o�
a S,ituação criada, com o ua-COMPRA DE TERRENOS. CASAS, CBACÀ1tA8 • ImOI·llimo de Cr$ 100.000,OO(cem vemb-ro de 1952. mento de salários dos ban-.

'1'
.

Temol sempre Interellladofl eUl comprar .
.mi. crqzell'OS) para a alie- Assinado: cários em geral, para deli-!ara. e litio••nação do conjunto. Para- Frederico Giannini

,berar, oportunamente, em.maiores informações e exa- Capitão de Corveta Coma!1- consonancia .com os reais':r;-., do m,aterial d'3verão os dante. interesses .do ,Banco e deCHACARAS E FAZENDA A. VENDA
seus servidores.

QUA .,rol)Ol1O • ,J",
,.ttJllIANdPoJ.15 � .5A"7" C:ArArlINA

tar, a/vistta, etc, (�as8 isolada ótimo local) .: ..
RUA DUARTE SCHUTEL - 2 casas. uma com 4 quar-

tos. sljantar; a/visita, coainha, stc.: outra com I

quartos. sala. varanda, cosinha, etc. . .

i!:STREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA - 5 quartos, s/

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

42m. frente por 20 fundos (esquí na ), aceita-se

lioo% à vista e 60%"14 1.200,00 mensais .

�STREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, 8/
visita. s/jantar, copa, eosinhe, etc. terreno 20:1:46

(chácara) .. ,

',','" "1
, .

�STREITo. RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, s/jantar,
copa, COISinha, varandão, dispensa etc. terrene

16)[40

RUA ·BOCAIUVA - 3 quartos, si para ,negócio, varan-

--0--

HIPOTECAS
Rece.bemos e aplicamos qualquer importância com ·garantia h!

CANASVIEIRAS - com 4.8441'128 rn2' e uma 6tima
casa residencial de 2 paVimentos ..•....•.•.••

GAPOEIRAS - (no principio) - com 98%260 mta..
casa com 4. quartos, :I 8alas, cosinha. banheirQ,
varandão. etc.· '

.

rRINDADE - com 73,60x600 mts. e uma casa com

5 quartos, s/jantar, copa, cosinha,. banheiro, .va-
randão, etc. .

'.' � .•
".........•.. ;

SACO DOS Lu.mES - com 27x1.500 mts. e uma cala

residencial , ..........................•

'lACO DOS LIMõES - com 33:<:500 mts. . .

--._-_.__ ._-_.__._--. _.---
.

__ . __ .. <,otecária.

400.000."

1i0.OilO.<HI

100,000.0C!

!1'í(hOOO.O�
'-

260.000,0"

U{l.OOO,o�

180.000.0<

ISO.OOO,o.
-

i"

lflO.OOO.o<

156.000,oc

160.000.of

?

l1U.OOO.O(

IOO.OilQ,()(

100.000,0(0

100.00Ô,0(.

tO.OOO.oc

in.OOO,oe:

-/

·�·900,o"

80.000,1k

SI.OOO,oe.

IO.#OO,cK

'O.OOÔ,GCl

Distribuidor
C. RAMOS �/A

Comercio. - Transportes
Rua Joãó Pinto, 9 Fpolis

Institut8 de Beleza «Marabá»
Ondulações, permanentes, manícuri, pedícurí, lim-

peza de pele e tintura par�, cabelo. .."
,

TÉCNICA COM 13 ANOS·DE PRATICA APERFEI-

ÇOADA EM .SAO· PAULO. ..�.

lime. AUGUSTA .:_ Rua Fernando Machado. 28.

IDO .OOO,GCl

no.ooo,o�

lOO.OOO;Go

211.000,oc
18.000,0(,
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Iaterditadas ,pela censura,vá·:Tão importante como o pro-
rías 'músicas carnavalescas

'

.

blema do .-petróleo· .

RIO, 26 (V, A.) - O sr, .:er:;, apologia J,) nomicid io buir os recursos c as atr i- \ .ar o produto, a s ituação
Fernando 'Bastos Ribeiro, passional. ' buições de cada órgão ;

�1
tornou-se ainda mais uesfa

('hefe do Serviço (ii! Censura T, is produções bào pode- criação de uma tax-, móvel. vorável porquanto o proble
da" Diversões Púbncar, bai rào ser irradiadas, nem usa- sôbre o trigo e a farinha im- zna �a�sou agora a 'termos
xou portaria inter citando lÍ<l� em programas de tele- portados; - defesa dos pe- fie divisa".
l�(': inconveniência de letra d;.;![', tocadas ern r.ailes pu- quenos moinhos, ('�u·� se a- ESTIMATIVA DA' �:AFRA
o s discos : "A Volt.nha da blix cs, nem em tocais em cham em situação muito di- EM SANTA CATARINA
l\í J�á", de Manez in.hu Arau que tenha acesso () público

.

f ieil face aos grandes moi- Passando em seguida a fa-
j,) c Carvalhinhr: "Ba, ba, Resolveu, ainda o chefe nhos. lar sôbre a safra de 1951-
lJ,l, Babando", de. Antônio �h' 8 .. C. D. P. recomendar TÃO IMPORTAN'J'E COMO J952, o senhor Leoberto
1,:.1. S e "Estou F'ir sndo Doi. às €mprêsas p-i'avadorns A CAMPANHA DO PE- Leal informou que. em seu
(I; ',:de Romeu G�i1f:i! e Pa desta capital e dos Estados TRóLEO. r<:stado a estimativa acusa
':) uito : por ínconveníêncta submeterem à,' Censura pré- Num instante em

.

que o lima área cultivada. de mais
de título "Filho eh Pulga" vi» as letras ,d'):, rl:3('OS que diretor do Serviço de Expan- I

cu menos 160.000 hectares
<1:! ,1. Piedade; por defeiíc pr'3Lf'nderem "gravar, bem sãn do Trigo, sr, Ij agiba tendo sido distribuidoo ...

de pronúncia "A se eSCOl!· �(';110, quando e se Julgarem Barçante, em documento 1.500.000 quilos de semente...

�J('·l'·). de Alcebiades Neguei- tl.(,_;E-s3ário, soliclt c- u pre- snviado ao Senado informa, A retenção de grãos para o
ra e Norival Reis t- "Virou .cnca de um fuu--iouário do com dados concretos, qUQ plantio pelos agricultores
Cal-eça", de Cláudia Sande- S. C. D. P., para opinar sô- as verbas votadas 1 ara a foi de 9.600.000 quilos.
val. E, finalmente, "Eu M.e bre gravações, no ato de emulação das cultu-as tem 0uanto à estimativa de pro
'\'itlgarei", de Jl:l:r Gonçal- sua realização, ou então 10- sido desviadas, em grandes dução de trigo antevê de
V:;3 e Hélio Zimbati, por fa- go após. parcelas para outros fins e 200 milhões a 250 milhões
..O.....O....(I�(J_(J......().....()�()�()�O.-.«) cue um crédito de cinco mi- de quilos.Assembléia Legislativa .. -:-hões'de cruzeiros-disu-íbut- Esclareceu que as condi-

L�""". do ao serviço foi ;,:as+o com ções rnesológicas de ;Santa
.IIbIL

I pessoal e. mater-ial, acha- I .atarina permitem c aproE' lastimável que a paixão partidária, Ol1' melhor, que ue e -

I 'nos da maior oportunidade veitamento de mais .le .me-:>. preferência afetiva chegue a transtornar de ta f,)1'I'1'1
(! bom seriso..« ponto de o deputado Mascarenhas 8S'-;lIC-

ouvir o citado par1ar,entar! .ade da sua superf ic ie para
('01' o Grupo Escolar construido na sua terra natal __ ti que é um grande Estudioso' cultura do. cereal-rei e que
.... :dude de São Francisco _ pelo -g'overno Aderbal Ramos do problema e que fJi quem 't Inspetoria Regional do

(.riou em Santa C,·,tal'ina -. v· d' E a sa- d T l'(Ia Silva, além de inúmeros outros espalhados p.;)o l�s- . �l1' 'IÇO e xp' n
.

o\). r -

tado, :lmã Comissão Mi"ta desti- 6(1 vem prestando bo,,! aju
uada a padl'onizar ,t I'ampa- da [-.os agricultores, tanto
oha do trigo em :'Hiú o Es- i\'Iiiquinas agrícolas E· adu.
tado. - "Tão impo1'taJ1te co- h:;� estão sendo r�vél1didos
no a do petróleo - ciisse- Wf tritlcultores com ú.ci1i'-:
"OS de· inicio o I àendado dad0>l de pagamento.
Leoberto Leal - a q;lI�stão Conta Santa Catal'iila, ain
lo trig'o deve ser .e:1 ....uada da no que adiantou ,) :<osso

E' verdade que aquele deputado, tardiamente Vf�ri(;l-
4.10 pela razão, tentou desdizer-se, alegando que n:1O ti
',era ° intuito de ofender os representantes do Partido
Social Demoél'ático - mas essa, retração sem ser direta,
l1i'iO veiu modificar a péssima impressão causada �m to

dos,. pelo. seu aparte improprio e intempestivo.
Por se ter exgotado a hora do expediente, só nas ex

]1licações pes-soais poude o deputado Estivalet Pi�'c3 ('011-

tin uar suitS considerações.
.

Nelas, inicialmente, esclareceu que de forma alguma
faltara com a considetação devida ao deputado Franeis
co iUascarenhas.

A seguir rebate a declaração desse deputado, de, que
<1:) Partido Social Democrático falta; competência para
discutir assüntos relacionados a' Grupos Escolares. Mos
tra o orador, que ao seu partido sobra competênci,l para.
discutir tais pro'blemas, pois sob o govêrno dos drf1. Nc
reu Ramos e Aderbal Ramos da Silva que mais grup0s
escolares se construiram em Santa Catarina.

-Para maior esclarecimento io tema, o orador cede

a palavra ao deputado Elpidio Barbosa, o qual com asna

autoridade de. professor e de Diretor, dUrante longo,> a

no§,- do' Departamento de Educação, poderia melhor dar

depoimento sôQre o caso. .

'

..

Com efeito. o deputado Elpidio Barbosa, com él.aduc;

precisos' e dialética arrazadora, relembra as atividad�s
do setor educacional durante o governo daqueles dÜ'IS

eminente-s catarinenses, e onde se destaca o seguinte: o

govêrno, de 35 para cá, construiu, com verba exclusiya
mente estadual.
_ Prédio do Grupo Escolar Olívio Amorim, na Trin

dade; prédio do Grupô--Escolãi' GetúliO. Vargãs, em Sa�o
dos Limões. tipo modelo; prédio do J}.QVO pavilhão do

Grupo, Escolar Lauro ,Müller.
•

. À esta altura. o deputado Estivalet Pires acentu-a

qué diante da conclud�,nte exposição do deputado Elpldio
Barbosà, o deputado FrancÍscó iVHlsêarenhãs, ,rechassuclo
em sua temerária afirmaçã<>, deveria retratar-se do que
adiantara. :Era chegado, além disso, o momento de c-star
a bancada do Partido Social DetÍloerático em condições.
de virar o feitiço contra o feiticeiro, isto é, de decl.:wtw

.

alto e bom tom que quem nâo tem competência para falar
é· o deputado Francisco Mascarenhas.

O representan te sãofrancisquense. colhido nas s !lllS'
inverdades como o bode dentro do poço onde forá bus
cal'. .. água, deu' pulos in,criveis para safar-se, provo
cando cada vez mais, .a hilariedade de todos.

Os que assistiram os debates, chegaram à conclusão
de que o deputado Francisco Mascarenhas ignora por

completo o significado do vocabulo "competência"!!!. o .

Todo' o lero-lero com que o deputádo Mascare'1has

pro'curou 'rodear o assunto, serviu apenas' para�atojá-lo
eada vez mais no abismo em que se precipitou pela J)llC
l'iHdade de suas atitudes, pela irreflexão das suas f ,·;:ú;e:.;,
pela unilateralismo de suas teses� Nem' <> salvou a última

irrupção de sua derrota. quando disse q-ue os dep'l';atlos
do P:- S. D. podiam aceitar ou não as s,uas explicações,
porque isto não o interessava.

_
Em briLhante aparte, o deputado Ylmar Corl'É:a, rE

peliu o insulto lançado à bancada pessedista, acentm;Jldo
que nem o deputado Mascarenhas nem outro qualqucr
estava em condições de restringir a competência ·dos de-

mais legisladores.
.

, Prosseguindo, o deputado Elpid-io Barbosa ennmera

çutl'OS Grupos Escolares construidos pelo govern.) pes
sedista, que de tal forma deixaram. "of-sidé o depllÜtdo
Jvlascarenhas com sua 'leviana afirmação que o nohre

parlamentar aChl€lLl mais conveniente p.ntretel'-se em na-

Aposentadoria dos Serven
- laários da Jastíça

Op8rllDo discurso do Deputad,8
'Siqueira Belo

Sr. Presidente
.

incompletas e antiquadas
Srs. Deputados: sôbre a materia poderão
Solicitei a: palavra, S.'. melhor dedicar-se as suas

Presidente e Srs. Deputa- obrigações, pois não é pre
dos, para dizer algo refe- ciso repetir 'que os serven

rentemente ao 'projeto de tuários da justiça, aliviados;
lei 249/51 que' regula a apo, de 'preocupações quanto ao

sentadoria dos serventários futuro dos €utes de Rua fa
da Justiça. mília, com muito melhor de-
Efetivamente, os Serven- votamento poderão atender

tuários da Justiça pelo ia- aos deveres do cargo que
to de não serem pagos pelos exerce.

cofres públicos, sempre fo- E' não só com serventuâ-.
ram deixados à margem dos rio da justiça que falo, mas
benefícios concedidos 1W sim em nome de numerosos
funcionalismo em geral, e honrados colegas, que.
Ganhassem pouco ou ga- em repetidos' apelos, solici

nhassem muito, o Estado dê- taram. viesse eu a esta tri
les não se lembrava senão buna para defender-lhes as

para impor-lhes -deveras, justas aspirações e para
Nada de providências que elas advogasse o apôío dos

lhes acautelassem o futuro meus nobres pares .

e os amparasse na enfer- Tenho certeza que êsse
midade ou na velhice, apôio não faltará e por is-
Foi o Dr. Nerêu Ramos, to em nome de todos, quero

estadista de larga visão e aqu i antecipar sinceros a

de profundo senso de Justi- gradecimentos.
ça, que, por primeiro corri- Siqueira ,BeIlo -

g'j LI as lacunas da legisla-. Dep, do P. S. D.
ção administrativa.. dando a

coletivida-

wm decisào e patr,cj ismo,
Quando se pensa (!ue gasta
mos' 150 milhÕes de

·

..:óbres

!litO!'mant.e, com uma' gran
(:' l'êde de moinho,.; le�?ali
zadc,s em zonas, pro:';,:.ol'as

27 DE NOVEMBRO.
anualmente em divi:las para p 'lue Se' ,elevam ao I�:"mero
a.quisição de trigo ao exte- de 4f', do iam conquistando a si
rior" � que é p'ossívcl :.quila- .- De acôi-do com '"3 da- tuação definida, protegidos
lar da: Ímportância d� de- I d.o;,; oficiais sôbre o plantio por um EstlLtuto senão per
i'envolvermós a tdí;�(pltura I

e cuantidade de sementes feito ao menos de bases jus
cm bases �egllras.' _

'

(k,trlbuidos pel� SelT.ço, a tas e solidas, os serventuá'!
Na l''eaHdade, o que esta- !1is·\)(,tol'ia Regienal e:n.San- i'io-s da J-ustiç-a fiea'vam dê

mos fazendo é subsidiar a ta Catarina foi a única que. les isolados e ao sabor de
trilicultura 'e s t r a n geira apeml' dénão dispor oe pes- leis imcompletas e antiqu.a
comprando ,o grão .!_ll'OdU.zi-1 so;:] suficiente, logrou (,bter das. -

do no exterIOr com cruzeu'o ' resultados satisfatóriob. .-com a nova Lei db ()rga�
mais forte do que o que uti- A capacidade da mO<igem

- nisação Judiciária, a QUES
lizamos . para o produto. O dos 49 moinhos do Estado 'rÃO foi encaminhada para
trigo que chega ao Rio a 84 atinge a 414.112 quüos. em I1ma solução favorável, uma
dólares à tonelada é entre- 24 horas de trabalho. vez que se abriu- a porta l'anhão ;

g 10r: d'l .

T> •

d
.

para. a "'laboraça-o de um
- em 1688. uma provisãoue a o o ares aos mOl- r.essente-se am a a ms- .",

h d ;.; t d 19' ,

d dl'p'lom'a q·ue regulasse a a- proibia que os govérnadores; \n 08, sen o, PQI TI o, e pet�lJ:la e tratores, ceifado- -

dóI.ares' a diferença contra e' t 'Ih d
o

t· f' posentadoria.
. consentissem na colocação:r S, ,TI a eU'as, e c., r, 1m·

d t t C. o

t t
.' .

d' Para Lanto e "'m bôa ho- e seus re ra os nas ama-nos. IS o para o l"lgo o con- de atender ao elevadó nú- L "

V�...
• .

E 'It' t 'd ed'd' r-a. baseado no atotl'go 39.0 da ras ou em qualquer estabe-e!-l1.0o nos u ImoS elllpos. m.::ro e pIOS pOlS I) entu- -

cem- a defecção da Argen- siasl1lo é grande pelo au- citada Organização-Judiciá- leeimento público;
t· d

.

d rln' I
. 'fl'a, ela.,QoJ.",a.·Tn.. o".·o,·",n,l'oJ·e.to

- em 1807, na cidade dB+,ma, que, elXOU,.,. ,e,.r�ru;, eu-. m�nto _s.ar�as,cu ilVadas". ." � -""
"""''''' -� ... '<L"A"�·w --' ., I,

.

. •. . d�déi que o_1-a entra' em dis': Serro, Minas Ge-rais' nasceu _,.'
- �""- - - - - - --'

. Informou p.qr fIm o. qepu.-

NO 'fiei · -'

.cusaa-o ne�ste Plen°árl'o, o que
Teófilo Carl03 Benedita.

.VOS 8 ais tado Leoberto Leal, pro.mE>- "

l'�ebeu pa.1'ecer favorável Ot.oni, vindo. a falecer . no
tt'nüo voltar ao assunto em R' J

.

d P M do relator deputado João 10 de aneuo em 17·,.de-O�,�:'.
a � outras entrevistas, que adi-, tu�ro de 1869; .'"'

•.", •.
' ,:;�:: • •

,.,. f,ertm.Ç�: ent'te o ..Xªlor dI) dó;;': JUbas R,t1rn_?s. ,'� "".
m '19'03' .'

C"
. .,

··t._lO.

Não foi' ésquecida, nêste
- e. ,na apl iRO Diretor do Curso. de 1�1' no mercado-livre e a sua

Formação de Oficial da Po- cotação oficial sendo de do- projeto. a circunstância de �ederal. .�aleeeu o ,cat:"ri-
que a ap'osentadoria aos

liense AlmIrante Jose Plnta·lícia Militar e, 'bem assim, ze ('rm�eiros em média, num
.... .<._. _., J.' da Luzo

os Alunos que ora "terminâ- -'ni·oM:j.llt-e'de 15'0 -mHh1)-es--d'e .ser.v.eU4lA1lQlL.,.lla �-� cUstlça, - --

'
..

rain o Curso, avisam aos dólúes, dá um total àe 800 poderia acarretar d-espesas
- em 1907, a'Companhia

ào erário-público. Para com- Carrís Urbanos e Suburbaco.nvidados que as solenida- ,milhões de cl'uzeirns que
pensa'.-las alvl'tramos em pos de Florianópolis, 'deudes de promo.çã<> terão lu- \'ã!� beneficiar o tri,ro es-

. 8"{,' a taxa criada anterio.r- início ao assetnamento d.)s
gar a 29 do CQrrellte mê,s tnm�eiro. tC

•

m"'nte para e�sse fl'm, qu'" trIlhos começando. da ,ruade novembro e não. em de- J.'3Í a necessidade urgen-
'" "'"

era de 5a/o• PRdre Roma;zembro� COn;lO, por êrro de te (lP. eliminar a concorrên- 7(
. . Trata-se, portanto, de um '- ém 1935, levantel:o-imprensa ft;>ram alguns cou- ela estrangeIra. nos !lloIdes

trrubaiho '_completo, pelo TIl'mista em Natal, Recife e
'

vites expedidos. que"preconiza em seu -Pfoje-
. Floloianópolis, 26 dé no- to, ao qual falaremos em quaJ tanto os.serventuários Rir. de Janeiro, enchendo ��
vembro. de 1952. '!)l'-5xiina edição. da Justiça como suas famÍ- luto. a Família Brasileir.>.

.

lias, r€ceberão . nos casos C')l11 o assassinato de ort-,René Verges - Majúi !D' A Noticia, do Rio; de
respondendo pela Direção. 121-11-52).

,

9-evidos, o amparo real do óair. e Praças do Exército;
.

•••••••••••• Estado, em condições de -r- em 1942, os franceze�•••••u....I!•••••••••,..,••�.,'!I,. ;2 : < ?�:e, o"� -
. < . .• -' "", -

-' . .,...',. ígu1iJdade" com os demais afundaram sUa Esquadrol
leRtras com outros colegas, ao en�ez de ouvir a tr�menda sf!l'vidores. ·no porto de Toulon, na 2.1-
condenacão das cifras!!! A sua aprovação portan- Guerra;

De�onstrada foi, assim, e de maneira volurno8a, a se ·torna necessaria coIll<o - este é o "Dia da Inf;t-
caluniosa acusação do representante de São Franciseo, um ato de Justiça porque mia" relembrando o covar
provada a lamentável iriverdade de suas afirmações, se- doravante, aquêlés serven- de as-sa_ssianto d'e brasilei
tia de desejar que a lição fosse aproveitada e aquele tuários, que não se podiam ros, pelos comunistas.
ilustre deputado, de futuro, fosse menos afôito em ,;;eus sentir seguros com as leis I· André Nilo TadascO'
avanços em terreno para ele um tanto ingrato, com,) são
as lídes parlamentares, , .

Infelizmente, dominado, por uma teimOSIa irriLmt,\
o deputado Francisco Mascarenhas,. embora convidado
(;a,-alheirescaménte a se desdiz:er, preferiu mantel',;�e De

�rro! E foi aí qt'le nos lembramos, daquelas palavnl�:
Errar é humano; permanecer' nó erro", etc.",

- em 1614, términad.a.· a
batalha do dia 19, a.ssinaram
nçste dia a suspensão das

hostilidades, Daniel de la

Touçhe, Senhor de-La Ra

vardiere, comandante' dos
f�anceses que ocupavam a.

Ilha do Maranhão, e Gero
nimo de 'Albuquer, coman

dante dos brasileiros; este
. chefe brasileiro acrescen-

tou ao seu nome o de Ma-

•••••••R "••• ' •••..

Balconistas de 1 a. Ordem
Com prática de casa de modas.
Precisa-se na A .MODELAR.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Vende-se Sofre de asma'
Um ótimo armazém de 8ó a expectativa de um

secos e molhados sito a Rua acesso de asfixia asmátí : a

Major Costa n..62. com o seu cortejo aterrador,
'Ter e tratar -no mesmo," abate o espírito mais. resí s

Anexo moradia. tente. Ser asmático � ViVt>f
sempre .de baixo dessa obs-
sessão nervosa e dissolvez
te. O remédio do dr. Reyn
gate, a salvação dos il.smátj�
cos, combate eficasmente
não s6 a próprla asma, como

.rualquer bronquite- crônica
,HJ não, tosses, chiados, ete,
Com o remédio do dr. Reyn
zate, as gotas antiasmáticas.
puramente vegetal, o doeu-

.

te adquire imediato alivio.
voltando sua respiraçãologo
ao ritmo natural. Não en

contrados no local, enviem
antecipadamente, Ct" 25.00
para End. Telegráfica MefÍ,.
dellnas., Rio, que remete
mos. Não atendemos pei.
,.",�ntbol.so.

Oficin-a-dê�81Ciêletã -Neiy
Acha-se aparelhada para, qualquer serviço em Bí

ctcletas e Bieieletas a motor - 'I'ícíclo - Tico-Tico -
�rrinho - Berçc, etc.

Peças e Acessórios Novos e Usados.
, Pinturas, Soldagens e Pane M'OCanlC&. ,Serviços Rápidos e Garantido, Executados por pu

80aJ especiaítsadoe.
- Rua Padre Roma, 1>0 -

Comunicação
o dr. Wilmar Dias, advogado, comunica aos

seus clfentes que, de 3 de novembro, p, vindouro,
reabrlrâ o seu escritório de advocacia, Edifício

Montepio, sala 3, 4° andar, atendendo das 10 à'!l 12

hçras,

•

Com ist'e val()vo V. S.
bob ..i...â um"" oonta. que
lhe ..endei'i: jul"O com·

pen�or
.

e

lev.u·';' ?Grc. SU6 residin-
, ei6 um lindo e útil presente:

um BELlss/,t,.fO eOFREde 14(;0 eROMADO•.

APrOCU"! hoje o NOVO

·NCO GR-ICOLA
12-w4 c7�,Qo, 16

...... FLORIANÓPOliS -' SA'�TA C.ATAR�A �

rG,

Bar,'Restaurante e Sorveteria
Vende-se por motivo de mudança um bar com restau

Tante e sorveteria, localizado no melhor ponto da Cidade
-de Itajaí, Santa Catarina, com ótima freguesia e grande
sortimento de bebidas nacionais e estrangeiras,' sendo um
dos melhores Bar da Cidade.

,

\ Tratar no Bar e Restaurante PRIMOR, Ru-a Herc ilio
LLiZ, 19, � Itajaí, Santa Catarina.

'Um
'\ produto digno
';-õo" inundá

'"

.

j

I
l'
(
i
/

. .,'

Apresentando o Novo Jt.lodêlo "120"

;:.'

.

<

!:.(�.���zl
f

'

I ,i A qualidade do DUPLICADOR G€STETNER - modêlo

j' 12(1- se faz notar em todos- os serviços que êle
"

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir. numa só

.

" máquina, eficiência e presteza- à altura das cres-

i centes exigências dos trabalhos de escritõno -'e a

1,1, famosa tradição GESTETNER, o Duplicador 120

! pr�duz cópias perfeitas, oferece grande simplicidade
f no' seu manejo. apresenta uma aparência sóbria

I, e elegante fi é protegido por uma garantia que inclue

visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma
.

j demonstração, sem qualquer compromisso de sua par-'
te, no m.omento que lhe seja mais conveniente'

.'

s. I. ,CISa PRIlTT r" .

. r. DA_OS S/A.--Cómércln A hoênClat;
Rua"" João Pinto, 9...Fpolis--Sta. Catarina

RIJA DA QUITANDA. 46·1' ANO.· TEL. $2-2033

J'DIDAA uímu.!'l8••
• &'Ue.u 1lJ'WYI.'"

Elixir de ,Nogueira
•.........adlar .....

.......... IIfI!ÍI

TERR'ENO
. .Deseja-se adquirir um lo
te de terreno localizado.
preferivelmente, na parte
da ilha. Informações nesta

redação.

,Ú4.,n. 4�� :çift""" ��. \
':4.jio� ��i�·"'·.. ��.e � rH�t'�f,

_.--� ..... - -.- -_ .(y .' ..

fraqueza, em gert�
Vinho'Creosotado

(Silveira)

.,
, O Centro de IfradiaçãQ'
Mental "Amor e Luz" realizai
sessões Esotéricas, todas as -s�
gundas feiras, -âs 20,30 à rua
Conselheiro Mafra, 33 - 2'andar.

.

ENTRADA FRANCA------�----��--l
_.

,

•
,

I
i

o T-I_C--A ,M O D EL/O
'-.

,
. Lente;'�-"Zejss e Ray;'Ban

ARMAÇÕES'MOD.ERNAS PARA CAVALHEIROS, SENHORAS. -, ARTIGOS fOTOGRAFICb5
'. U·LTIMl\S NOVIDADES PARA· -PRESENTES

RUA F�LIPE ·SCHMIDT.,- (Edifício Amélia Neto)
:,i
1
I
.i
.1
� I
:J
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Clrso '-de Expansão Cultural-Esclarecendo... MAIS UM ... iHa ft1sembleia Legislativit
c o N V I T E I I Mais um, :?embro da I

, , -
-

R d N' tT
-

d COAP (Comissão ele Ali-I
_ 0pS Preslddentesodas ,Co�Issoes ?de Recetpçd,ao, � a- .�a JUSt � lC�l�a� ,a dcon�')-I mento de Prêços) acaba de) Realiz_ou a Assembléia Legislativa, na tarde .i- on-

IÇa0 ropagan a e rgalllzaçao convI am a '0 os os ms- I ca<;ao ex raOl( mana a h'"
, ,_

.' _
-

"

, '.

,

'

t id d
'

"

ilit F ld d _"l- léia Legi slati d E

t'l
domitir-se, pOI' nao concor- tem, a segunda sessao da convocacao eXÍl_'aOrdJl1al'ld" �")L,,,

errtos - au 01'1 a es CIVIS e mIl ares - acu a es

-,
:",.... S Iva o s ,.- '. '

",' L"
,

C Ié
,

I f I d it A
'-

d d p bl i r, d
'

, dar com o último ato, ma- a presidênc.ia do deputado Protógenes V ieira.

AJ egros - mprensa a a a e escri a - ssociaçoes e !_I, U ica a por um JOl- ,
-"

d
.

T l' Híd

classes _ Entidades culturais - bem como a todos os n al local, o sr, Governad rr jorando o, preço a carne' . e egrama aos 11. e�es , ,_

.

d
.

d d P id t d C d E I d E t d '-1' verde bovina, para 1I'i,oc, O deputado Osvaldo Rodrigues Cabra! requereu um, .

-amrgos e a mira ores· o resi en e o urso e xpan- o s a o enumera as ..; as- .' , , A "

-

C lt I AI' t C I' d SOl 'C' d f
' " ., quando a proposta do sr, I telegrama aos diversos líderes na Câmara Federai e ne,

:Bao ,u ura -

.
mlran e ar os . a I velra arnell'O - ses e unClOnanos que ]a , ,

,.
_

_

.

. ... Ih' E' Di Bernardi fOI rle 1:! para Senado, no sentido de apressarem a votação e ap1'0VaçaG-'
'Para assistirem a sua próxima conferência, que será a mereceram me OI!-lS.. nne , '1 11

" 'I; d f"

:última do corrente ano, intitulada: "Reflexões sôbre o elas, a dos Diretores de 14 cruzeiros o qUI o, ". (a emenda que VIra auxi lar gran emente a utura �ZH1a..

"l'empo - humano e relativo" a se realizar, no próximo Grupos Escolares, Para que
Trata-se do sr, Ten. Cd'l siderúrgica de Laguna, sendo aprovado,

Américo Silveira d'Avila, Uzina Siderúrgica de Laguna '

-dia 29, às 18,00 horas -- no Clube 12 de Agôsto. ninguem fique a pensar que I
.

_ _ _ " , 'tI••••••••••••••• 11I I essa melhora se t-ata ref'e- que, déssa forma, solidariza- Indo à tribuna, o deputado Cássio Medeiros, lídêl�',

SE; com os quatro »oapian os do P. R, P. discorreu sôbre a Uz ina Siderúrgica de La-
, rente a vencimentos, escln- Ili rec,'em_os que ,apenas houve que, de, in�cio, �Ião permiti- �lIna, sendo seu ,discurso substancioso trabalho l'ilativo-"

ram mais esse fardo pesado aquele empreendimento.
.

.

I cl'laçao de maIS cargos, eum
. , , .

para o povo,
.

que já tem' O ilustre representante de Blumenau mostrou-se per-·-
letras de padrão díferen-

êsse órgão caríssimo como feitamente inteirado do problema do carvão e salientoe
te, "

verdadeiro bluf'I . , , de forma clara e precisa o,;; extraordinários benefícios.:

Segundo colhemos, on- que advirão para Santa Catarina, lima vez concretlzads;

tem, o demissionário já te- a grande aspil'açãõ dos Iagun.enses, de ver alí ergutda.

legrafára àquêle órgão, des- uma usina siderúrgica,
ligando-se, D deputado Cássio 'Medeiros foi ouvido com .m;:itQ...·
A COAP conta, agora, interesse pelos seus nobres pares,

/II..

GENEROS PELA- HO'
»om apenas seis membros, Grupo Escolar para Itapomirim

.

, RA dos 11 nomeados à época de O deputado Estivalet Pires referiu-se ao entrrsiá"ü..:ai"

d U f O.
sua instalação- são êles os apoio recebido de Concórdia, ao projeto de sua auturia,

, , , _ a�. �or e, o.em� na feira' representantes da Secreta- destinado a criar na vila de Itapomirim, mun ícipio d"

Os preços, na feira de OIl- '!,,}:.'ICO, que anotamos 01:- que são para os comerc i.m- ria da Agr-icultura, das Concórdia, um grupo escolar,
-,

-tem no Mercado Público, 8ã3 tem, vigoraram os ;,,�;çuin- l";" Dêstes para o C(J�l:'l!!-'-.!. Fôrças Armadas, do Coope- Além de ser velha aspiração do povo daquela Ioca-.

'bem um espêlho de que a .. tes : do: , (�ue e o povo, há ma r: rativismo, do Comércio, da lidade, o estabelecimento havia sido prometido de ma-.

J;j"1We8Samos épocardas mais r arinha d€ mandioca, Ia. 'JUÚ'RS despesas _ carr: t.'), Indústr-ia e dos Economís- neira formal pelo atual governador do Estado, qu�tlld(};,

difíceis, Dia a dia o custo - - 2&0,00, 2a, -- 200,0') c ��a. iJlp(lSt�, etc" e ma is, lU: tas. :.:andidato ao cargo que hoje OCup!:!.

de vida se torna mais astro- t�i; l10. ly.ânimo, 20S;é, do lucro,
- Nessa marcha; a COAP Tendo o deputado Bukão Viana, em aparte, pel'gnn--

:nômico, Ninguem toma a sé- Batatas. 75,00 e 80,ó,,, i: Hão há geito, de m !":.) acabará, comÇl já vaticina- ad'o ao or�'dor, porque na Legislatura passada, nã� ha--

rio o problema, 'l11uito em- Hi1ho, lGO,oo, \'[(1', A COAP aí está. O !lO' mos, reduzida a funcioná-. lia procurado a criação do referido Grupo' Escofar; I».,

bóra o povo oiça muito dis- Feijão, 320,00 e 30000, ',ri que não erê mais !lJ mi- rios burocráticos, entregue orador responde que o povo de TtapoÍnirim entrou a Hl-·

.curso e muita manche�e a- ToucinhQ, 16,00, o qLl:iL'. lagrf'iro, é quem Paga, no à própria sorte, "
;isrir na criação do _grupo, depoiR que o sr, lTine-... H/)r-

oordando a questão da me L' i 16
'", .......-.............._-...........-'!"'....--�.,. lhausen o havia prometido, Foi. depois des8a pron-m,ô:-\ilL

- mgu ça, ,00, o q 1J.:). i�m da hIstória, o luxo �h s

'Dhoria da vida", Banha, em lata, 17.5:. e C:OAPS, et,·, Os .prOd\l�' !l"'S que os m.ol'adores de Itapomirim tem .procul'ath re;}etjd·::�s--

Aqui, a COAP tem-se tor- 1.2,('0, o quilo, 'iU" nunca se lembl'e.�,1 ,1l Ixpostção·jcary. ·;ezes o orador para que fizesse lembrar ao govel",Hlc!OI

nado, apenas, órgão buro- restela de porco, �I ÜO, o ,oem pretensões jUl1:;o �'.

M
le hoje as palavras do candidato de ontem.

-crático, sem utilidade algu- ....
' ·ilo. ' , -

S' a r·gar.·da .

A discussão sôbre o assunto· se prolonga com a in-
1 f;UF.Je orgao." enão, 03 g�,

311a. As suas reuniões, ,com Gêneros pela hora da mo':· nel'OS custarão mais, muitü Continúa mel'ecendo fl"an� tervenção de diversos SYS. deputados,

alguns poucos membros, não te, j1jsses os prêços da feira, n ai� ainda", 'ca aceitação da sociedade
'

O deputado Estivalet Pires reforça as ['azões qUE: 0,,-

passam de motivo para .ie- O)....()....()....o....o.-.o....o�)�(.)....()....()__ local, os trabalhos execu- levaram a apl'eSelItaF seu projeto e espera 11l8reça :J mefl-,

tões-, .. O seu Presidendtee. Inaugurados Melhoramentos, tados e expostos à rufl. João
mo a aprovação da Casa, por se tratar de realizaçãú tltW

-cerca-se d� auxiliares, Pinto, frente ao Clube Da:ze e necessária, reclamada pela população Íllfantll em id�H'!.e·

fiscais, enquanto os dias
DO 8 E P d 4 b· t

e� colar,
« a r8 O" 18 a de Agosto, pelo artista ca-

passam e os tubarões conti- •• ,,», tarinense. Acary Margarida,
Durante a discussão, o deputad() Mascarenlus r'oii:.,

lluam ,a agir, em prov,eito com 4ux·.I.·o Federal aquel-a l'idicQla infelicidade' com que costuma intérvü� 110&
Damos abaixo relação das

J>�'óprio. O caso da cárne pessôas que adquiriram vá-
debates e que já o vem celebrizando como um parlamen- ..

-ve:rde, é típico, . Surgiu a O Grupo Escolar "Padre toridades do e,nsino públ;- tal' nervoso, exagerado, impuisivo e apaixonado, a pOl1 ta ..

rios quadros do artista Aca-
questão; veio o relatório Anchieta", localizado em co, corpos docente .e discon-

ry Margarida: Sras. Co- de se tornar agressivo quando pretende defender ;) sr.

-contrário à pretensão. 'Sur- São Luiz, bairro da Pedra te daq:l�le edllCanJár.;o, fú- '�andante Frederico 'Giani� Governador do Estado, lançou iOl"te. injuria ao clepntade-

giram os protestos. 'Os estu- Grande, nesta Capital, ' rf-
.

ram ah maugllrados o nov.) ui Comandante Alvaro Pe-
Estivalet Pires e aos demais representantes do Partido'"

.flantes entraram em ,enten- 'cebeu auxílio do Govêrno gnlpão, 2 ".alas' de :tula, 1 reira do Cabo Comandante Social Deinocrático, quando afirm�u que a todos eJt'�·

dimentos. A impren-sa. pro- Federal, empI:_egando-o e.jl1 sala para a B1'bII'oteca l'r �

, faltava compete'l1cia e autoridade para aCUf:·ar o �tuat
.

< .

_

c,

1,-,
Mário Linhal"es dr, Alfre-

testou. O povo, êsse, cqita- melhoramentos llece�;súrios tala?õ,es sanitárias', etc, do Cherem, dr:' Afonso M, govêl'l1o, principalmente em relação a GrupOs Eseolal'e::._,

<lo, criou esperanças... A ao seu bom funcionamento,
_

'DIrige aquele estabeleei- C, da Veiga, dr, Fernàndo
visto os governos passados não terem construido Ultll"

COAP ficou reduzida a àl- No último domingo, pre- ment,o ,a Profa, Hilda Teodo- Mendes, dr. Eros C, Mel in,
único desses estabelecimentos de ensino com recursos.

guns membros.,. Houve a sentes os 81'S, Revi11G, Arce- :'0 Vlell'�, que ,te,m sido, por dr, Abelardo Gomes, dr, J. financei�o.s do Esta�o. Todos �ériam sido cOllstruidn8'

pausa para meditação ... E, li bi�_po Metl�opolitano, �,J,o.a- ISSO, mUIto felIc]tada. J, Barreto, dr, Domingos B.
com auxIllOs do Governo Fedem}.

n l'esultado? O SI'. BenJ'aml'n .qUlm Dommgos de OlIveu:,l,. I,...__,_.. .........��_ ....._...�'� da Trindade, dr, Otto- En- O tom gritante em que proferiu seu aparte, os ter-,,·

f!(.ares CabeIlo, presidente" Inspetol,' Escolar Amel'i.::o·
V I fi J

-

B
tJ'es, dr, Raul Bastos, dr, mos usados provocaram o imediato e violento revide rJos:..

'd:< COFAP, lançou à im- espuclO Prates, outras au- G. IPOS �ao Su.
_

• W. Ráu, sr, Acy Cabral Tei- deputados pessedistas, ,Íustameilte indignados com a ati-

�rensa do Rio, muito de ex-
-"IiI' --- -

tadoal do Trigo
ve, sr, Esperidião Amim, t\lde injustificável do representante sãofrancisquel1se,

��iiên�i�o;êO;!:i��:I��Ç:;;:: f8siiildãAdis�em O :�' ��;!��:aL��g i;�;z�," C:;,� fez (;�rr�Oq�;eU�ãpOr��i�lê�C�:P:��::el�::��·=ni��:�I���:J���,·
.ü, gado em pé. Mas, alguns BI V Ih

. om a presença de a«tf)-
J b O b

,iUas mais, eis a bomba _ a
' A erma o

' ridades do País e do Esta- a'co . r e e senhorinha que agia, mas nem ao chamado da presidência ele, ate.:l-
V do I"eal'z

'

J Maria Evangelista H. de deu.\ ,

'7it/jria dos tubarões, " Da
' I ar-se-a, em, na-

Realizar-se-á no Distrito'. çaba, no' período de 7 a 14 Carvalho, (Continúa'na 6a página)
p"',.imeira feita, ped.iram êles do Rio Vel"me1ho 1I0S pro'XI' ,A, exposl'ça-o, que esta' ...()-()-C)--()-()--(......i-...()-()-().-:()_,

...··

-

de dezembro próximo V111,·"'l. _

-- - -- - --,_ -- -- -- _,_

éumento de 12 para 14 el'U- mos dias 29 e 30 do correlI- franqueada ao, Pl'lbll'CO ate'
.

M C
douro, a Primeira Expo"i- _

$,i'1l'OS. as o sr, abello a- te as festl'vI'dades de Nossa . .

. o dI'a 10 de dezembI'o vI·ndou.-,
.

ção Estadual do Trigo, a-
-

-

�b(:u que seria muito T,jOUCO SenhoI'a d G das racas e o :contecimento que marca'<l'á 1'0, tem merecido numerosas
- n:mcedeu-lhes, entã>J, au· Divin.o Espir.ito- San'to, qu·e

'

't
.

_ élJOCa na história agrícola VISl as.

1.6l ização para eobl'a�' l'l,or. t' d S t M'
-

�, " cons ara e an a lssa d S t C t
.

_.��_....--

.e mais por um quilo de CaI'" "', "
"

. e � an a. a arm a..

::;�rene, novelIas, mUSICa, lel- I Para assistirmos às súle-':l1e! E o povo está pagau- loe� ,d: prendas, e fogos de nidades recebemos gentil C A 5 A,ao, , • artlÍlclO. 't d C
' -

Quant 'd" �
conVI e a omlssao, :�ll'i3.

o aos preço,s e g0· Joao Gualberto Soal'es - J "V ld
.

SOl
. I

lHo; os, na feira do MerciH'lo Provedor
ose a omlro I va, Abl-I Aluga-se uma Alameda

.�o....()....()....()..;.:()....()....(�().... ()....()__ li,o Machado e Antônio Lú· Adolfo Konder, n. 8, tratar
CIO" o que agradecemos. 'na esquina no Armazem,
e······••..••••••••.•••��......••.r ..

(A Assistência Educacional
E' um· Mito !n

Mas, aumento de venci-

I' mentos, este está ainda a

--------------------..... pr�ocupar () Governo de H,

i' torranopolís, Quinta-feira, 27 de Novembro de i952 'Tríneu Bornhausen",

COMUNICADO
"A .'\SSISTf�:SCIA EDUCACIONAL EM

�L\NTA CATARINA E UM �rro" . .....: declarou,
lIa tI !'Juna; lia h'��ih Of ontem da A:Jsembléiil
Le�;i3Iath'a, ,:ra 1 i'i J ;(�a extraordinàriamente, l)

fiep. Francisco 7VIascaHnhas, o defensor. intran
.. h�·ente do ';ovi'J nl, .10' sr. lrineu' Bornhausen.

O J' prc'>l:ntnme de São Fl'aricisco do Sul,
com ('�:;'�l {h ,'hu al�áo. (,eveda ter aere�centa'âo,

'

para melh(}r completar o seu pensamento, as '3X

.pressões neste Govêrno", p!ll'a melhor justiçar
os que prometeram fazer tudo p,elo nosso ensinü

·e. qu�(mais não fizeram, porque entregaram a

drre<;ao que aí está, berra'ntemente, fóra das tra
diçã-es barrigas-verdes e por mais esforçada ·que
':ieja, í'I!m. ni� ".) para (tlrrc!'1ponder- 80' passad<l;
com,Iruidfl FI r � ('ril:l�('it:os téenices.

r \

Em Florianópolis, ao que se sabe até· agorB,,·
uma só pessôa ficou ao lado do agressor do ,estUll�ll
te Gil Ivo Losso. Por incrivel que pareça, êsse fi}.!.
sensivel é representante do povo da Capital, na Câ-:
mara dos Vereadores.

'

Guardem o seu nome: �l'cino Silva!

A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE co

mu�.lica_a Sua distinta.freguesia que, a partir desta data,
ej\\ta vendendo. (}s segU11Ites produtos de Jatieinios, pelos
}weço'l :

Manteiga " .. " Cr$ 44,00 o quilo
Nata , , , , , . , , " Cr$ 32,00 o quilo
Q.'Úeijinho '�".",... Cr$ 6,00. o quilo·
Ditas

. merêa�orias podem ser' procura.das, diària
:mente, nos seguintes postos, no período das cinco (5) às
'(17) dezesete horas,'

.

, Rua Arcipreste Paiva.
'

Rua Feliciano Nllnes Pkes.
Praça Olívio AmC>l'im. JPôsto da Usina B. de Leite;

,

Nos demais postos,' mantidos pela U, B. L., no pe-I:.nodo. das cinGo (5) às nove horas da manhã.
,A Administração

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


