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se avistará com o presi�de,nte
EE.' UH. no dia" de Janeiro

ChurchHI
eleíte dos
LÚr�])RES, 27 (D. P) -

i e, especialmente, os que a- : ca, oruzando os Estados

U-I Bernard Baruch, o vetera-
i
sr. C�urc�ill pn_-tel!de fica� • .;

O gab.inente
.

do primeiro l fetam.
as relações eniore os ntdos de passagem.

-

no estadista

norte.america-'I
em Washmgton ou se sera

mi�lÍ8tro, s�·. Winston Chu�. ! d�is países e as nações Se�úndo .0 comunicado, o

I
no e conselheiro do presí- ho�pede da C��a. Bran�a.

ehil], publicou um comun�-! aliadas. . .

sr. Churchíll e seus acom- dente. E?t alguns círculos diplo-
cado. anunciando que o 1I- I O sr. WInston Churchill panhantes deixarão a In- O comunicado frisou que matícos se acredita que fi
der conservador britânico. tambem irá a Washingoton, glaterra no dia '31 do cor- "durante essa premanen visita à capital norte-ame

conferenciará com o presi- , a fim de apresentar cum- rente, a bordo do "Queen cía, ChurchilI se avistará- ricana será breve, devendo

dente eleito 'dos Estados U- 'primentos de' ano novo ao Mary", devendo chegar a com Eisenhower para, mano ele, já no dia oito seguir
nidos, general Dwght Eise.,; presidente Truman. ! Nova Iorque no dia 4 de ja- I'ter conversãçÕ�s de caráter para a. Jamaica. Daqui r�
nhower, em Nova Iorque, Churchill se aproveitará: neiro. Ali, Churchill preten- . informativo sobre os pro-I tornara a Londres, por VIa

dentro de clez. dias, .sob�e' para tanto, das suas feriR;s : d� perma.n�cer dois ou três. blemas em referência"., I aérea, no dia 22.

os problemas ínternacíonaís de duas semanas na .Jamaí- dias, resídindo com o sr.' Ignora-se quantos dias o
..
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Eisenhower 'pediu a Stalin que apresentasse
'pIaDOS concretos para urna Conferencia de Paz

\

.ioniveis par�� tais pro_posi-! lhe fOl'a� feitas pelo "New

I
riva de ações. agl'�s,�ivUiS" I

.. ,

[Os e para ° I}\tercamblO de Iorque TImes" enviando a consequentes da polifica da ! cos a possibil ídade de con

pontos de vista visando en- resposta às vésperas de Na- "guerra fria:" contra a U-I certar uma .reun ião entre

centrar meios para f'omen- taL. Entre outras
.

coisas, I nião Soviética ou se a

I
ele e à general Eisenho

tal' a. paz e a boa vontade disse então: '�1) - Ainda I xes,ponsahilidade cabe às wer; 4) - Stalin coopera

internacional. "Stalin réce-: acredito que "não é inevitá-
I nações que se opõem à

RUS-I!
ria para nova aproximação

bel! por meio da embaixada veI" uma guerra entre os

I' sia; 3) - Stalin ' acolheu visando pôr fim à guerra

soviética em Washington Estados Unidos e a Russja : "favoravelmente" a idéia de na Coréia porque a Rússia
uma sede de perguntas que 2) - A tensão mundial de-

.
tratar por meios diplomáti- assim o deseja". -

Ies, desafiaram hoje o ge
neralíssimo Stalin a "apoi
ar com propostas. concre

tas" a sua alegada disposi
ção de se avistar com Eí-

�eI��;r�' cao;.�::.e pôr fim Vefado, afinal, o famoso projeto nume.ro·1000 '��í�E���E���'1��- . o TEMP.O
Numa declaração que RIO,27 (V. A.) - O pre- tal da chefia do executivo dio nada adiantou sobre es- Previsão do tempo ate, 14

prestou, Duller, depois de feito Dulcídio Cardoso ve- municipal. I sas razões, mas sua delíbe- RIO, 27 (V. A.) - Oiten- horas do dia 28
.

conferenciar telefonieamen- tou o projeto mil da Câma- O veto baseou-se 110 pa- ! ração contudo não consti- ta mil dos �OO mil quilos Tempo Bom.
te com: Eisenhower em No- ' d' t d d T t t 1

ra Municipal, que levantou recer do Conselho Nacional I tu iu suspresas. Em declara- e per�ls; Impor a os a i > empera ura es ave.

va Iorque, referiu-se aos tantos protestos.e acabou de �conomia, <1' cujo qrgâo" ções anteriores, já ficara Argentll1a, 'pela COFA�, Ventos do guadraute Nor-
pontos de vista expressos determinando a substitui- Q presidente da República I.patente seu desejo de so- para

: auxiliar o abasteci- te frescos
.

pelo primeiro ministro. So.- <;ão do sr. -.Toão Carlos Vi- mandou o �m11J)roso, proje-!. m.enté- !'ealiza_:: obras que
mento de Natal no Rio e T.emperatura� :xfremas Ma-

viêtico numa entrevista to. nâo . j'et·a�s.em a'iltt'la maiê imPfdír' () .ca:mbio. negro, da xl�a 33,6 Mínima 23,0
€pisto1a-r 'publicada ontem me -do" f di I l.:;.

+ Segundo tambem já se di- a população do Distrito Fe- erca na,. oram ven J( os
dRI'SO D'A CID I\DEpelo "New Iorque T.imes" e �UMPRIlVI,ENTOS vulga, o pref. Duleidio Car- deral e se tivesse carátel: até ao meio-dia da vespel'a W � 4 •.••••

disse: "Se esses pontos de d
• de Natal

,

DO CORPO DIPLO
doso está elaborando uma I ,e maxima urgencia. O ve-

..

vista signific·am que o' SI'.
.

-
. O pI'ode to f I' dI'stI'b l'd.

.

.

mensilgem à Camara .Muni- :, to ao Ill"ojeto mil foi inte- 1 . o 'I U o

Stalin tem propostas con- [\'lATICO A PIO XII cipal propondo, por meio. de I gl'd. ,
po-r determimidas barracas,

c]'etas para fazer ao novo um anteprojeto ·a modifica- -._" ..__ .. _- .-_... ---- pela Comissãd FederaL de·
. govêrno, depois' que esse a CIDADE DO VATICA- ção da lei 746 que o ",,, ,To. PERlVIANECEl\1 EM AbustecimeÍüo e Preços, E

sumiu q'ue serão, recebidas NO, 27 - U. P.). Os I d SAPS d d "lt'
. ão CarlJs Vital .conseguiu ,nREVE OS TECE-,

o , es e a u lma

c-om serieda:de e boa dispO-I men.Jros do, ·corpo diplo- 2" h d 0.. "1 '-(' segunda�feira e a 'afluen-
,. el?, '± . oras a '.,am::n>u 1v ll- ! LO-E� C "RI',OCASsição". ; mático a�l'editado junto á !1IClpal, onerando deE'propo- í

,,:) r1. eia de consumi,dores f�)Í,
Na sua deelaração não I Santa Sé cumpl"Ímel1taram s.itada;nente as profissões I . �I�, 27, C�, A-! - Os te- imensa.

foi comentada diretamente hoje ° Papa Pio XII peJas hberabS e as claRses con- celoes desta capItal conti- O mesmo ocorreu com

a possibilidade de

realiZa-j
festas do Natal e Novo A- servadoras. nualJ1 ainda em greve e a- artigos outros, como casta-

�ão de um encontro entre no. O primeiro a dirigir-se guardam o julgamento' do nhas, nozes, avelãs, etc.
Eisenhower e Stalin mas I ao Sumo Pontifiee foi o SI:. OBRAS- QUE NÃO ONE- recurso qlJe impetraram ao �uj� estoqu� foi liquidado, I
sugeriu-se qu·e,' se o líder I Casimil' Papee, represen- REM A POPFI�A('ÃO " ,'Supremo Trib;mal Federal vambem, mUlto cedo. Desse .

soviético tem- algo mais a tante do govênfo polonês II RIO, 27 (V, A.) - O pre- ! contra a decisão do Supe, modo além de fornecer os
, '1

ofe::ecer. pod� �aler-se d�s I no exilio. e qu: ,é decano do �cito Dulcidi? Car?oso in- I doI' Tribunal do �l'�bal�o. produt.os tradicionalmente
111e1OS dlplomatIcos usuaIS

I" corpo,
dlplomatlco. J (ormou aoS .lornallstas que I

. Enqu,inro a declsao 11ao adquiridos nessa epoca do

.ou então das, ligações éom a Entre os que se apresen-! úncaminhará hoje ao sena-lsUJ:ge, permana.cem êles pa- ano, a COFAP neutrálizou

·delegação (los Estados Ui- taram á audiência viam se do Federal as razões qua rados, passRlldo n1U�as pri- [.s investidas altistas, al

nido� na ONU.
. I o ministro britânico" �r. I o lev."J:llm· a vetar o proje- ! vações mas ,firmes na d'efe- íruns eomeI'ciantes, que vi-

AfIrmou o

pronuncIamen-,
Walter Roberts, e o mmlS-; to mIL

I
sa do que .lu:lgam de seu nham há mêses preparando I

to de Dulles que esses ca- .TO do Paquistão, sr.' Ali.! Por se t:r:atar de assunto rlireito, terreno para as· majora·1li,ais estariam sempre dis- ',saf,
I

. 'f)nfi,l"''' .. i<!l. o �f'l. Dulei- (Continúa na 3a Pú.) ções.

WASHINGrON, 27 (U.
F.) - O' presidente eleito
general 'Dwight Eisenho
wer e seu 'futuro secretá
rio de Estado John F. Dul-

Plorranépolis, Domingo, 28 de Dezembro de 1952 Cr$ 1,00

. .
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Em sua viagem, o líder
conservador britânico será

acompanhado de sua espo
sa, sua filha e seu genro,
sr. Christopher Soames.

�Cuntinúa na 3a pág.)

I

- O jornal já publica o

dec�to do dr. Bayer?
- Que decreto?
- O que muda o nome

de Tijucas para TI.
.JóCA!

M UNI C I P A L, I"S -M u,· I põe os fortes, os autonomos, os independentes, os liber
tos?! Se tudo lhe falta. Autonomia, razão, eonheci,mento,
saúde, higirme, litel"dade, t.erra, maquinária, assistência
técniea e tudo-, ênfim, que lhe assegure dias melhores!
Afinal, um povo q'ue não depende de si, de seus próprios
meios, não póde' ter vontade própl'ia. ' •

E' um povo, h�milhado, desprovido de razão. 'Daí a

se constatar que as suas formas politicas são vãs. e o seu

espírito de sacrifício é capaz, allenas, de suportar com

ânimo de herói as suas cl'ises mais graves, pelo amor ao
trabalho e disciplina 'consciente.,� E mais. Bastas vezes,

sujeitos à di:rflção e à orientação de adventistas, de des

qmi.l€ced,ores de seus pl'oblem!'.'5, que sugam-no fingindo
s'.:rl'vÍ-lo, que se aprov,eitam delE.s apenas para seus inte
resses particulares, por isso que, gera'lmente, não estão
.à altura de desempenhar os encargos que lhe foram ou

torg�dos, pois são fariseus da vida comunal, ,unicamen-
te. . .

.
I

.,

E' judamentc tudo isE'o que está a acontecer com os

I
hOl11e,,-,, dos manieípios, Urge, portanto, uma providên
cia. F 1':1 QFe 2S comunas rOSEa� faie co cáo� em que

I
"6 0uc:oni;,i:;m, porque RÓ assim crescerão e !)rogridirão,

I ':'I'N'lldQ-en '('omplcta,mente a utônorr:a;:;, "),�':1 felicidade

-: ".e. ;; eu 1�070 ...

, ,

Desd-e a idade média Ja os senhores s,USBranos con

-eediam carta de a\lÍonomia às suas coItiunas e cidades.
E no Era,;:;il, se bem que um tanto deficZente, a Carta

Magna de 91 determinara ·em um dos seus textos a au·

tonomia municipa'l.
As demais, de 34, 37 e 46, no dizer de algtms co'men�

taristas, ainda foram mais liberais á respeito de tão

grandioso aSRunto. Bonitos dispositivos, artigos e' pará
grafos, algul1s deles bem elaborados, mas que, infeliz

mente, llào postos em nrática mesmo com tôdas as suas

l'ela"tivid,HÚ!s.'
.'

•

Como se acreditar em autonomia municipal, 2e as

-constituições q.ue nos regem, limi.tam, 'partin'flo, bipar
tindo e multipartindo os_ direitos que c;:tbem aos municí-

, pios, restringindo at� as ações '!ios 'P�odéres 'qp'e ás diri

gem, em manife�to prej'uízo dos seus ,próprios dirigidos?
Por qu,e se ·dize-r que êsses muniCípios são "aufômimos em

relativi'à" de à sua compleição formal, se êl�s: não pos
suem vidR própria. em ú�cé das in.iÍlstiç�as que., lamel1tà

velmente, nl'm tJendo vítir;;;'l,,,!. e ainda lhes sugam o me

lhor de sua" energia" pri\·:\tivas em benefício ele ól'giio:;;
superiores? Co.Ir,:o se dizer consistentemente autônomo
llnI TnnBicí:::�{) .. ,Qr,�llào o� SE'l�� pr6prioH d€sth1-oS e�tfi.o a·

-de-:,',c!ldu� dü::: :!:"oaerec; C0nt:·:li�.?! E,' e:n suma, qual o

Manuel :Ferreira de Melo

mumclplO brasileiro que se dirige pela'S ""U3:3 pl'ópdas
leis?! Não conheço nenhum! Todos êles cOIl.tinuam ainda

sujeitus às intel'ven<;ões,. muitas vezes drásticas, regen
do-se por leis que lhe foram impostas por terceiros.

Logo, onde e'stá a súa requintada autonomia?!
- Autonomia é liberdade de se governa�' por suas

própr'ias leis, ·como aSfüm acontecera com as cidades da
velha Grécia, 'depois de sujeitas a Roma. ,E' independên
·da ·libertação restituicilo ao estado livre

"

'
'" ...' '� .1(

•

_,

_ ,. _, �

E pura qu,.e. um nwnicípio goze desses pre.conceitos
liberais, é preciw que o fõeu povo enc.ontre em si mesmo

. 9 fogo ;agrado da crença sincera da libert.ação'; pOl�que
�,ó assim ter4 a possibilidade de realizai' urna fOTmução
ii altura dos seus própl'ios destinos, E Rem a compleição
de suas formas políticas não poder," Jiunca, se dir.:giJ·
!)ura o alto, Dara o grande,' i}:,ira o melhor.

E' eomo jii, dis�e o grande Rúi: "_<\.s fórmas polític�;s
�ão vás �em c homem que as anime, pois qU(" é � ativ;
:lade- indivi-dual que faz as 'n'açôes robust3&", H' c'fll'!10.
��!;ã.o, aninH?�!a3 �€ r:i:.o PO'Sf ui éle ess.a e:.1el'g-jG: ql.te CO:;14

)
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Vida Social
_ANIVERSARIOS I BOAS FESTAS

Sra. Moayr T. Oliveira ! Ainda pela passagem do
Ocorre, nesta data, o ani- I Natal e 'Ano Novo recebe

-vel'sál'.io natalicio da exma. ! mos mais os seguintes eum-

-SY8. d. Maria Ramos de Oli- p rímení.os, que agradece-
veira, esposa do dr. Moahyr mos: João Leopoldino de
Tomé de Oliveira, f'uncio- Souza, de Tubarão; Dep.
.nár io do Departamento de' Wilma!' Dias e sra.; sr. A
.Saúde Públ ica.

.

ludio Lima e sra., de Curi-
O ESTADO curnprimen- tibanos; Jorno

.

Zedar Per
-,ta-a, cordial e respeitosa- feito da -. Silva e família; e

mente. Dorival da Silva Lino.
Sr.. Altino Oltveiea

·",."..-,o...C).....(j._.o..Transcorre, nesta: data, o

paniversârto natalicío do sr. ermanece.m
.Altin

ó

Oliveira, gerente da

Emprêsa Auto Viação Ca�' em' g're'v'e
' <: ..

. tarrncnse, nesta praça e
.

.'

....

p-CS:"O'a -grandemerrte relacio- Na véspera de Natal f'o-
'Uada na sociedade 10cà1. rarn atendidos mais de seis

Às muitas homenagens, mil operários grevistas com

.as ele O ESTADO. o auxílio de várias espécies,
"F'AZEM ANOS, HOJE: díspendendo o Sindicato de
- Sta. Castorina Lobo S. classe quantia superior a

cem mil cruzeiros, dinhei
1'0 proveniente de coletas
públicas,
Por iniciativa do Sindica-

to, dois automóveis dotados
,

de auto-falante percorre-I'rão hoje os bairros operá
rios, con vidando os traba
lhadores a permanecerem
em greve, não aceitando
convites para a volta ao

trabalho sem condições pre

via�ente fixadas. Rec?me�-lde darão ordem e respeito as

autoridades, mas firmeza
nas suas resoluções. Essa
iniciativa foi comunicada
ao. titular da Delegacia de
Ordem Política e ocial,
que com vela concordou.

Thiago.
- Menina Lidice Maria,

"filha QO sr. Antônio Manoel
-da Silva.

- Sta, Irrngard Schlup,
funcionário do Hospital Mi
_.guel Couto, em Ibirama.

- Sta. Virgínia Maria,
'filha do SI". Antonio Paríaíe
-de Barros Silva.
- Sra. Carmem Vieira

Lins.
- Sr. Janir Pa-im:
- Sr. Oscar Vieira

;Souza.
- Sr. Elpidio do Nasci

. Tnent\} Valgas, �
Sta. Elusa Costa

Passa, amanhã, o aníver
.sário natalício da gentil se
.nborinha Elusa Costa, de
.dicada funcionária do De
partamento de Educação do
..Estado e elemento gracioso
<da sociedade .Iocal. ,

À gentil -;'niversariante I'.serão tributadas homens- '.

_gens pelo seu vasto circulo
rle relações, às quais O ES-ITA'DO se associa.

FAZEM ANOS, AMANHÃ:
- Sta. Alcir Gonçalves

.Pereira, filha do sr. Aceli
no Pereira.
- Sta. Riza Janís Pa'lm.
- Sta. Maria Rodrigues.
- Sta. Adir Ventura.
- Sra. Alaide Costa.
- Sr. Idalío Neri Sch-

midt.
- Sr. João Silveira.
- Dr. David Fontes, en-

:;genheiro civil.
- Sr. Tomaz Santos.
- Sr. Celso Lopes, fun-

-eionárío do Ministério. da
.

Fazenda.
- Sra. Iracema Sohn

:Santo,s, esposa do sr, Cap,
João Perminio 'dos Santos,
-do Exército Nacional.

-

- Sta. Maria Eugenia
Pierre.
NOIVADO

Com a gentil senhorinha
'<Clara Junkes, ajustou nup

-

-eías o sr. Raulino Gualber
',to, residente em São José.

•
'TRATE DA.S VIAS IUESI>lnATóRIAS

As bronquítcs \ A;:;mà�'1 I'eas, Crônicas ou agudasi •

as suas manifestações (Tos- ,

ses, Rouquidões, Resf rlados I

Catarros}, assim como &�

gripes, são moléstias qu
atacam o aparelho .respíra
tório e devem ser tratadas
com um medícamento enér·
gico que combata o mal w

evitando complicações gra
ves. O "Satosín" contendi
elementos antísséticos e pei:
torais, é o remédio indica
do. Procure hoje o seu vi

dro de "Satosin" nas bôas
'farmácias e drogarias.

LUX HOTEL

� MAIS
RUA FELIPE SCHMOT. 9' CX. POSTAL
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TELEGRAMA: -_ LUXOTE("
. YOfrieJode de MACHADO'" CIA, S.A

PromUlgada a lei
inativos

RIO, 27 (V. A.) - O pre- de novembro de 1950, o rea-

( sidente do Senado sr. Café I justamente das carreir�s e

F'ilho, promulgou a lei do referências, de' acõrdo com

Congresso Nacional n. 1780; I as tabelas constantes da

que torna extensivo aos mesma lei.
.servídores do Departamen- Reajustados ·a partir de
to dos Correios e Telégra- 13 de, novembro de 1950, os

fos, aposentados antes da aposentados do DCT passa
vigência da lei 122'9, de 13 rão a perceber, desde aque-:

que reajusta
do Der

os

la data, na base de noventa.

por cent-o dos proventos dos

cargos em que forem re

classificados.
Os' benefíciados pela lei

1780, da autoria do deputa
do, Marrei Junior, do PTB
de São Paulo, deverão re ..

querer, nesta capital, à Di··
retoria da 'Despesa Pública
e nos Estados às Delega
cias Fiscais, as apostila de
S�llS. titudos de inativos.

das

I
�

aulas a 2 de janeiro.
Rua Visconde de Ouro Preto, 123
Professora: 'I'herez inha Schaefer.

.Cburcbill se
avistará•.•
Este contraiu matrirnô ..

nio com .a filha de Chur
chill, Mary, em 1947. E'. ele

,. _JIl�O ,_M fl!.damento pele
Partido Conservador.
Será esta a .primeira vi

sita do chefe do govêrno
brítâníco aos E-stados Uni ..

dos desde há um ano. Nes ..

ta êpoea, ali esteve ele em

companhia do chanceler
Anthony 'Eden para confe..

renciar com o presidente
Trunían sobre as relações
anglo-norte americanas.

PARTICIPAÇAO
FRANCISCO lUANGER

: e :

ONDINA MANGER

Participam aos paren
tes e pessôas de suas re

lações, o contrato de casa

menta de sua filha RUTE,
com o sr. Biase Knoll.

AI;lOLFO KNOLL
: e :

CLOTIl,DE KNOLL'"

I�----�------------------------�--------------
i

I� �= REPRESENTAÇ9É�
'VENDEM-SEParticipam aos paren

tes e pessõas de su�s re

lações, o contrato de casa
. mento de seu, filho BIA
SE, com a senhorita Rute
Manger.

Diversas, diretamente das fábricas.
Artigos. Confecções diversas .

Interessados queiram escrever para "REPRESEN
TANTE", aos cuidados dêste Jornal - Cx. Postal 139.

O'

o, ooooooooobo o

CASA
.\o

o

o RUTE e BIASE o

noivos o

o o

o 000000000'00 o.

/

Preciso alugar uma casa com um minimo de 4 quar
tos, depósito, garagem.

Informações com o proprietário do Bar e Sorveteria
Rasa. Praça 15 de Novembro 22.

., AOA .a.t!.'I"'''.i AJU.. ."I�
"u.ú.t. 11M .,..! ........
, ''f ',:.V '\' .. I'tllu 0.....
a•• O'...I�.....••.--Florianópolis, 24·12.52.

- às 10 hs.
MATINADA

Uma Grandiosa e super
>matinada.

Preços: 3,50 - 2,00
Censura Livre.

_Ãs 2 - �J15 - 6,45 - 9hs.
. Gregory PECY - Susan
lIAYWARD

el.l1 :

IMVID E BETSABA'

DO·· '�;ZE-M:UTRETA • • •

Às 2hs.
MISSÃO DE VINGANÇA
O NETINHO DO PAPAI
Preços, 7,00 -- 3,50
Imp. até 1 Oanos.

I fi.R,r.rl. tJ-:I I r;n IIIDI t3L()l?IÁ,
EsSreUo '

Às 3hs. '

lIIi\liLrl
I Às 2hs.

1
Às 2hs. � .

TERRA DE DESORpEI- MISSÃO DE VINGANÇA
I r

RO O GAROTO DA FURTUNA

O � OVO ROBISON O NOVO ROBISON
CRUSOE'

,
CRUSOE'

A RAPOSA DO DESERTO Preços: 6,20 - 3,5<>
Preços: 6,20 - 3,50 Imp. até 10 anos.

Imp. até 10 anos. Às 8hs.
MISSÃO DE VINGANÇA

Às 8,30hs. Spencer TRACY - ,Eli'-
DAVID E BETSABA' zabeth TAYLOR
No programa: Rtlme Jor- '1

em:

na!: Nac, O NETINHO DE PAPA1
Preços:

,

6,20 - 3,50 \, No programa; Filme Jor-

Imp. ate 14 anos. 'nal. Nac.

COMPLEMEN'I'OS
O NETINHO DO PAPAI
No programa: AttiaL em

Revista. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50
Censura Livre.

Às 2,30. - 8ps.
Gregory PECK - Susan

HAYWARD
Às 4,3/4 - 7,30hs. em: '

Gregory PECK - Susan DAVID E, BETSABA'
HAYWARD
em:

DAVID E BETSABA'
No programa: Atualida- No programa: Atua'l.

ides Ipuya. Nac.

IIPuya.
Nac. I

'Preços: 7,60 - 3,50 Preços: 7,60 - 3,50
Imp .. até 14 anos. Imp. até 14 anos.

No progl'ama: Ipuya.
Na·c. Às 5 - 8,30hs.

DAVfD E BETSABA'
No programa: Ipuya.
Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. at.é 1.4 anos.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

/
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'(
,

ri ....�..... '

CINE�JORNAL
9 JANEIRO

, A GRANDIOSA ESTREIA DE HOJE

SIl\HJL'fANEAMENTE NOS CINES: RITZ,
GLORIA; ODEON E IMP.ERIAL!

PRÓXIMO DOMINGO - UM TRIUNFO
-, . '\'_' _, DA REPUSLIC PICTURES:

,

':PAlXÃO DE TOUREIRO"
COM ROBERT STAK � JOY PAGK'-
·1 GILBERT ROL..t\ND: Produção de J()hn.

\'VayneJ" '

\

Participação
SIDNEI NOCETTI e ALUDE NOCETTI

,

participam aos \parentes e pessôas de .suas re

Iações, o nasdmhli:o; na Materrridada "Dr. Carlos
Corrêa", do seu mho SIDNEI.

' ,

I
,I

,

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

,

'---.1'-_._---

AGUARDEM

J

CÉCILE AUBRY E MICHEL AUCLAIR, <

NUMA :D1\S'APAIXONANTES CENAS DE
. , ,

"ANJO PERVERSO".

r.
�....

LAURO LUIZ. Ll.NHAlmS e SRA; têm
'

o prazer' ,de�

participar a seus parentes e amigos o nascimento de:

sun filha CARMEM, cl"ol'l'itlo·a 18 do corrente .'J11 " Ca- ..

sa de Saúde São Sebastião.

PARTiCIPACAo

,

Participação
Eugenj" Berka e, senhora, participam nos parentes.

I e pessõas
:

amigas o, nascimento de
-

seu prilllogênito"
: Eugenio, Herk" Filho, ocorrido dia 24-12-;52, na lY�ater" ..
I nidade "Dr. Carlos Corrêia."

. Pa�tif;ipação .

• 1 ACELON DARIO DE SOUZA e SENHORA'
I CARLOS GASSENFERTH NETTO e SENHORA

1- Têm o prazer de participar a 'Seus parentes e amí-·

I gos,?
o contrato de casamento de seus filhos JOÃO DA-·

VII> e RENATE

Florianópolis, 21 de Dezembro de 19.!í2

.Participação
OLAVO�POSSAS I TOLENTIN� SANTANA.

FRANCISCA POSSAS ELIZABETH SANTANA.

, .

participam aos paren
tes e pessoas de suas }:e�.
lações, o contrato, de. ca
samento de seu filho ER

NANI, com a senhorita,

)

participam aos paren
tes e pessôas de suas re

lações, o contrato de ca

samento de sua filha
NADIR, com o S�·. Ernani
Santana, Nadir Possas.

N'ADIR e ERNANI
Noivos

Estreito, 21-12-;i�. -.
,

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

P
.. '" ....

ortícíoccóo
.....'" -t'

,MAJOR MURICIO SPAL- VIúVA ,ALIVE IUMMEL,
DING DE SOUZA I

e i,particip;) '. aos parentes -e-

YOLA!';DA DE PÁRIS E i pessõas de SU:i).S relações
SOUZA I que a sua filha WAlr

participam aos parentes e THAUT (Tátau ) , contratou,

pessôas de suas relações, Q casamento com o sr. Teu.

contrata "de casamento de

seu
L fil:W '�YRTc;.N CO;" a

I
AYRTON JOAO DE SOU--

senhorlta vVALTnAU'I., ZA. "

Rua: José Boiteux, 2
'

Plortanópolls, 25-:12-952

Couf'irmnm
WALTHAUT e AYRTON

Parttclpaçao
FRANCISCO FAUSTINO 'JOÃO EGYDIO DA SIL-

DA SILVA 'vEIIÜ,

I ROSA e e

ALVES\ FAUS'l'INO MARIA AUGUSTA MO-

_
REÍRA DA SILVEIRA·

tem o prazer de partíci- tem o phzer de partiéi--
pai' a todos os seus amigos

,.
par a todos os seus, a,

mígos.
o ajuste de casamento de o ajuste de casamento de,"

sua filha ETH, com o sr. seu filho HÉLIO" com· a,'.

Hélio Moreira da Silveira. srta. Eth Faustino da Silva.,
J'

ETH e HÉLIO
Noivos

Fpolis., 24-12-52

Partrcípeçao
JOSÊ MEW

<e
ISOLINA MELO

I
VIúVA MARIA vm

GINJA CUNHA
'

.

,) -

Participam aos seus - PàrtiCipa' aos seus pa-

I parentes e pessoas, .de ' 'rentes, e' pessoas de suas.
. suas' relações, o contrato relilções,' o contrato de

de casamento de sua fi- 'casamento' de seu filho

\YILLY GOLDFEDER e MARINA THELMA GOLD- lha AUREA, com " sr. , UNO, com a o senhorita

•
" Uno Severo Cunha. I A,.urea Melo.

,FEDER ....

Ribeirão da 11ha. 24 .. 12 .. 52 ..
I Saco dos' Limões, 24�12-52'..... ·

part.icipeni a seus parentes e amigos o nascimento'

,ie '$1.12. fUba Thaís Maria, ocorrido fi 18 do corrente, na,
.���!.7�3 de S:.i!:(� i·'""';:'n f:;r!1ast:fío"_

Al)REA e LrNO
confirmam
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II desenvolvimento u Avia�ãl . Comercial i
em Sanla Catarina' ,'� '1

(iillel�C,jal inauguraram seus serviços à aviação comer- "I país, aplicando em nosso I
-serviços p"r<� San,ta Catari-! cial em nosso Esta�?,. .

Estado u,'ma parte, daquela I".ua, .Uma f'azta somente o: Em 1941 a "Panair mau- l verba no melhoramento dos
.serviço postal. Era a, Cia.,' gurou seus serviços aqui i nossos campos, de pouso, au- !
Francêsa "Latecoére" de-. com avíõesx terrestres, utt- I xillantlo ainda com o servi- \

�'Pais denominada "Cia. Ge.,' lizando-se primeiramente, do I ço de seus técnicos.

cnel:�üe �é:o Postal::' que é I cam�o da "Air F�ance" e
1

Os �u,nicípios d_.e Join;il
,hOJe a Air France . A La- i depois da Base Aérea. I Ie, Itajaí, . 'I'ubarão, Lajes,
tecoér,e 'construiu seu ca.m·! Em 1932 inaugurou' seus Araranguá e Joáçaba e pós-

(' éiJO d� pouso n;> Campeche I ser�iços �ara I�OSSO Estad,o stveímente out:�s" recebe

'do.tan_do-o de to�a� as

lDS·1 a, Cla. LOIde '�,ere�_I,gUassu. ram valioso auxílio da "Va
-Ía18çocR necessarras a um Usava esta Cia. ,aVIa0 morro- r ig" "para construção ou

I,pedeito serviço. Seus aviões ( motor fazendo escalas em melhoramentos de seus aé
''-,!HIi' eram de um só motor, : São .Paulo, Cur itíba, Itajaí .roportos. I
eram pilotadas por verda- ! e FJorianópolis. , Seus' aviões atualmente'
-deiros azes da aviação fran- 1 Esta' Emprêsa também servem as cidades Catari-,
-cês«, muitos dêles hernis da 'utilizava o campo da "Air nenses de Araranguá, Tu-
;:1 H. gra�de guerra, entre os

'

France", barão, Florianópolis, Lajes,
;"llUás destacavam-se João" Foram seus, agentes aqui Joaçaba, Xapecô, Itajaí e

,lHennoz e Etiene. I em/Flodanópoli�, .) sr. Ca- Joinvílle.
Haiam de Natal às O ho-

'

ralambus Cominus e em Ita- Sua sucursal em nossa
,

ras: e passavam em Floria- 'jaí a firma Cia. Malburg. Capital é eficientemente di
nópolts, tarde da noite se- Esta emprêsa não tinha um rigida pelo SI.. Ottoni .Jan-
·'J:uir.te. ': serviço muito regular e' sus- ner aqui presente.

Em a929 a Latecoére co- . pendeu . definitivamente. Em 1947 várias emprêsas
-meçou-a usar os aviões "La· suas linhas em 1934. inauguraram seus serviços
tê 28" com capacidade para De junho de 1939 a agôs- fiara nosso Estado.

:: B passageiros, porém a La- ' to de 1940, a "Vasp" que ha- Uma a Tr'ansportes, Aé-
tecoé:re n�o vendia passa- via encampado, à Loide Aé- reos Bandeirantes - "Ta·

; 'gens, seu comércio era o reo Iguassú, teve suas li-, ba' - da qual era agente
'Correio Aéreo. Algum pas- nhss extendidas pará Santa a firma Z. L. Steíner. Esta
..sageíro que transportava Catarina. Na sua viagem emprêsa operava com hi
'cera por cortezia, inaugural viajou o dr. Ne- dro-aviões ·'Catalinas"· e

Foi' muitos anos gerente réu Ramos que era inter- prestou �.ssjnalados, servi
"d,a: Latecoére aqui �m Flo- ventor. Antes, numa viagem ços as cidades de São Fran
xianópolis, o senhor Barrow de estudos, ou seja, na la. cisco, Itajaí, Laguna e Ara.

,.·rgue deixou em nossa cidade viagem, pilotava o avião ranguá, nas quais era' a

muitos amigos. "J'unkres" de 3 motores única durante' muitos me-

Seus escritórios eram na "JUS 2" um conterrâneo ses, que ligava pelo ar aque
Praça 15 de Novembro, ao nosso, o ex-cabo da Fôrça las éidades à Florianópolis, Ihdo da Secretaria de Segu- Pública João Baungarten, Pôrto Alegre. e Rio de Ja.

ilrança. Nessa viagem vieram' tam- neiro, com escalas ainda em IRebentando a 2a. guerra bém os instrutores da "Jun- Paranaguá,. Santos, Iguape
",deíxou,

.

esta grande emprê- kres" e os ,Diretores .da e Paratí, Infelizmente, em!,,,,#1 aérea que então já se "Vasp" - Dr.' Ismael Tor- setembro de 1949" com um.

chamava "Air France", de res, Guilherme Christiano e lamentável desastre na .cí-
".escalar em Florianópolis. Dr.i José Maria Camargo A- dade de Iguape, encerrou

,A outra emprêsa que ini- ranha, esta emprêsa 3uas ativida·
IClOU seus serviços' em 1929,. A ''Vas]>" fazia 'nuas via- ões com aquele tÍpO' de a·

'foi a "Nyrba do Brasil S. gens semanais e tocava em viões. Passou a operar com

. .A." que, em 1930 passou a ltlijaí e Florianópolis, se- avião D. C. 3 e. logo no iní
,d;amar-se "Panair do Bra- �'uindo depois até Pôrto' A· cio de 1950 foi encampada ,

'sH", hO'je UIOa honra, para legl'� . pelo consorcio aeronáutico I.a aviação brasileira, que le· Em 1940" com a declara- Loyde Aéreo que inicial.
va nossa gloriosà,bandeira ção da 2a. guerra mundial, mente servia aos municípios

I'. a quatro. das cinc� partes faltou o material para ma· de São F'rancisco,' uaja:í,
\'\40 mundo., ' nutenção dos aviões de pro- Florianópolis, Laguna e A- lI Também ésta emprêsa cedência alemã e a "Vasp" raranguá: Mais ía;rde o I
\. . .

'
.'

InICIOU seus serviços cO'm suspendeu suas linhas para Loyde Aéreo mudou o tipo
.hidro aviões que ame;rrissa· o nosso Estado, não t.endo' de aviões, passandO" a ope·
vam na baía sul, desembar•. mais reiniciado. rar com os "Curtis·Coman-
'·4':2.ndo 08 passageiros na sua i Seus agentes aqui eram der", o ,que faz até o pre·
..�staÇãO' flutuante que por:

'

os senhores Cal'alambos Co. §ente momento. Atualmen. iniciou suas atividades aqui,
nmitos anos, existiu frente: minos e a firma Z. L. 'Stei. te somente toca nas cidades seus 'serviços estão entre-

:a0'l Hotel 'Meíropol;.. tO'rnan- ! ner da qual era sócio o sr. de Florianópolis e Laguna gues a conceituada firma

''''�Q�se,. com o rebocador FIo· 1 Teodoro Dicker, aqui pre- em nosso Estado. Pereira Oliveira & Cia. que
rianópolis e com a Ilha do 'sente. Em 1947 também a "Real". a. vem' servindo com efici-

,(;arvão, parte integrante da! Em 1946, i_naugurou seus começou suas linhas para 'ência. ;- ,

paisagem de nossa cidade. I serviços ,para nosso Estado, Santa Catarina; fazendo es- De janeiro de 1949 a mar-

Desde 1.929 são agen�es I a '1Varig", - a quem, San- càla somente em nossa Ca· ço de 1951, nosso Estado
nesta grande emprêsa a fir- ! ta Catarina deve no sector pital, operando de março de foi servido pela Ci�. de Ta· ,;)

,

Tfta Syriaco Atherino & Ir- I
da Aviação Comercial, as· 1947 até 1948 quando ces- xis Aéreos "BôA" coin sé-lmáo que primeiramenté por sinalados serviços pois que, sou aqui suas ativi,dades. de em Cl,lritiba, a qual 'op�': , F

iiIllterméc:Uo de seus SOClOS, tem ela' cumprido cO'm cri- RetOl�nou em julho dêste raya com aviões de um só I
'srs. Miguel e Syriaco Athe· tério uma das cláusulas da ano fazendo atualmente motor e faziá, escala em

IJ1'I11O' e depois por intermé. lei federal �ue lhe, concede duas viagens semanais com qualquer cidade .onqe ho�-" ,

dlio de seus filhos vem efi- subvenção para desenvolvi- destino ao norte e duas com vesse um campo de \pous�.
dentemente prestando ,"P"", ",ir<>'''' da avip��jr );fij �ml' do destino. ao sul. ne�de . q1,le Por algum tempo esta em-

prêsa manteve uma' lÍnha
regular que partindo <le
Curitiba tocava nas cidades
de Pôrto União, ' Joaçaba,
Lajes e Florianópolis, pou·
sando também eventualmen-

(Cont'inúa na 6a pág.)

E'-�'C--O-"'L'"H
....

A'-"'2_, ,-- ""-'.
'

8 � '''(:;''.'''(''� .....w_ ...._�.::�- __

,. �" ..

-._
.

O SEU INSTRU'MENTO-'
,

Lcio: R. BRIGADEII10 TOBIAS, 648/652 - TEL.: 34-5561 - C. POSTAL, 480 - END., TElEG . "WERIL"

Fábrica, !lUA TAGUÁ, 128 SÃO PAULO BR ASIl

'fe·itos

um

"crack" ,o melhor legítima, pu-
ro-sangue, requer; para vencer, o

pulso firme e a perícia de um

verdadeiro "joekey". Do mesmo

modo, o barbear diário exige, para

completa satisfação, um aparelho
Tech corna legítima lâminaGillette
Azul - o conjunto .ideal ... porque
foram feitos um para o outro! garantem maior proteção con-

tra cortes,
' '

• Frisos antideslizante•

• Barra distensora per�ite um

escanhoar rápído e suave.

• Suportes firmes da lAmina eli
minam a trepidação-.

• Aberturas amplas para maís fácil
limpeza .

• Cabo com rallhlll'lll para manuseio fir
mé e ':kguro .

FEIras UM 'PARA o OUTRO.

BOJfBt\SCENTRIFUGAS

INOXIDAVEf:>'vAI<A,NTIDAS
A VENDA NAS BOAS CASAS

MECÂNICA INDUSTRIAL DANCOR LTDA
="

f,lltf4#'"1'·'tllü'.,,,,.iiji·HlS·I;';''''illUmOOd'''
- ,J

w

..
o
x
"

a
•

Encontro entre Eisenhower e Stalia
"

4 RU5sia
I

estari a
'

dispO'� ta a' telminar
)

, a guerra, na Coréia
encontro com o Gal. Eise- I

a Russia ,está interessada

nhower, levaram aos assis- em que venha ter 'fim a

tentes dêste a preparar pro- guerra na' Coréia.
vidências para que isso ve

nha a acontecer.

WA�HINGTON, 26 (U.
P.) - As declarações ,de
Stalin a um corresponden
te do TIMES, de NiYva IorJ

Em Londres essas. de:
recebidas

que, segun.do as quais o

Primeiro Ministro da URSS
te'ria procurado marcar' um

claraçõe� fôrarn
com pessimismo.Stalin teria. declarado que
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Empolga a' "linchada" o I irá ao, gi:;a'I11_udo munido, d.a ! Jogo que promete' lances ,,' verdadeiramente j mo para derrotar o "onze" I' lan do e Aníbal: _Vitor, 03-
embate que será, realizado sua fibra tao caractenstl":' ,

..
.

"
.

I "bugr ino" por uma diferen- ni, Poll i, Jaime e Lauro,
na tarde de .hoje, em pros- ca, Este ano já realizou t'res I SenSaClOna.IS, nlarca para hOJ<; a tabela do ça compativel corri o pode-' Preliminar
seguimento ao Campeonato g�'an_'�es, Pl�oesàs,': ,�,a�'l',o,I.!'>�; I' Campeona.to de Profiss�ona.·is - Provável o' rio do quadro, rehab il itan- Com início ás 14,30 ho-
ela Divisão de Profi8sio-' VIce campeao., ÓO . lUI�IUJ� '" reaparecimento de Adolíinho no arco do do-se assim dos revezes, ras jogarão os quadros su-

nais. empatou com o F'igueirense '

.: . .
• frente ao Atlético e Figuei- plentes, pelo certame de as,-

Jogarão os pelotões ,do e derotou o fade -esquadrão L
. Campeao da CIdade· . ren se. pirantes. o jogo principal

. Avaí e do Clube Atlético 'do ��lube Atlético Catari- r sid,O feli� rios ::l'eus último� locar' o conjunto na devida Quad.ros prováveis sen\ iniciado ás 16,30 ho-

Guarani, os quais prometem n en se, um dos "leaders" do 1 cnmpromissos, ,quando fOI f'orma.. enquanto aguarda o Avaí - Brognol i ou A- raso

um gl;and� d'Bsenrolar, com certame. I superado' pelo Figueirense pron unciarnento da 'justiça dolf'inho, Beneval e Danda ; Preços
lances empolgantes, desses

I Quanto ao esquadrão I pai' 3 x 2 e pelo Atlético, esportiva sobre?"o propala- Minela, Jair .e Nenem ; Bo- Arqui'bancada·- c-s
que fazem o espectador pu- "azzurra", 'embora conside- por 2 xL, do., caso do dianteiro Amo- Ião, Ari, Saul, Bráulio e 15,00.
lur 'do' a�sento "

emocionàdol raelo, um dos mais �é�'iOS![ Todavia, o :é�nico' Osni I ri.m, considel�a.do imprescin: ILisbôa., % Arquibancada e Geral
com .as Jogadas. ,t.

candidatos ao cetro maX111lO Gonçalves (Nízeta) tem se i dível ao conjunto. O Aval Guarani - Lelo, Eras- - Cr$ 10,00.
Como slempre, o "bugre I do pebol citadino, não tem esforcado bastante para co- procurará realizar o máxi- ! mo e .Papico : Zezinho, Or- 1/2 Geral - Cr$ 5,00

. . ..

"O '-Estado
.
,Esportivo"

--_ ·_,..• w.·"'_ • ·.-... _.· • •..•.._..
• '{,t.Il.a Alu•••• ",. _ - _ • ·-.. w_...,.JYW.· --_��

Um
'.

�atarinense' Campeão Brasileiro �e Motociclismo
Comenta�se em Joiriville í

campeão brasileiro em In- Motociclismo. .

I
de sua terra no panorama ,

•

'-

'

e no Estado o ��ito �s�o�- II' terla,go,s,':' conco�'renão pela ,L,Ll�ílio cun::_priu extraor- esportivo, nacio�:'ll.·, j
HA 34 �NOS, ' NO DIA DE AMANHA, FUN-

broso do motoerlista joinvi- Federação Paulista em vir- dináría atuação, superando ] Parabéns, pOJS, o consa- r DAVA-SE NESTA CAPITAL O C. R.
lense Lucício Bauer que do- t tude de não possuir o nos- os mais experimentados ,', grado campeão ele motoci-' ALDO LUZ

, mingo último . se sagrou so Estado uma Federacão "ases" e elevando o nome clismo!' ,

,

J
• , Jubiloso para' o esporte do !remo catarinense e bra-

sileiro o dia de amanhã flue assinalara o trígéssímo
quarto aniversário de fundação do Clube de Regatas Al
do Luz, o 'querido grêmio alvi-rubro da rua João Pinto

que é hoje uma das, lídimas expressões do remo nacio-
nal.

-

•

Atravessando no momento lima das fases mais pro-
missoras de. sua longa e proveitosa existência, o Clube
de Regatas ÁIdo Luz tem sabido. dar ao remo barriga
verde .novos impulsos ,para a sua glória e' progresso.

Campeão catarinense de 1950 e bi-vice-campeâo de
52, sempre' se houve com extraordinária 'bravura em to
das as jornadas de que participou. Os diversos campeo
natos conquistados pela gloriosa agremiação aldísta es

tão aí a atestar a' fibra dos seus remadores e a inteH-

I �

CAMPEONATO GAUCHO
Conhecidos os campeões de Julho, de Livramento e

I das "chaves" o Campeonato Internacional, de Porto A

de Futebol do Rio Grande legre. Estão ma.rcados pa
do Su'l entra hoje na sua f'a- ra esta tarde, em Santana,
se culminante, concorrendo Brasil e 14 de julho, e11-

Florian,o, de Novo IJainbur-1 quanto que na capital gau-

Evidentemente, o novo do ontem pela manhã go-; Brasil:' de Pelotas; 14 cha
. prel iarào Internacio-

'I'rib I d J t' D C F
. , ".

" : .nal e Floriano.
1'1 una 'e us Iça .

es� I séde da F. "., com
_�__,,-'- ,,-'� _

p�rtiva da Federaçã� Cata- I zemos tod.os os dias, avi!dos, ;1 CAMPEONATO' PAULISTA
rmense de Futebol nao vem; por bem informar os, nO,Se "

'

,.
-

. . I .
.

em hipotese alguma.
.

de- I sos leitores sôbre o que se'
. Jogos programados

par*I'1
tus x c,omerCial, Portugue-

d f· Iid id idid hoje, pelo Campeonato Pau- sa Santista x Jabaquara,monstran o a sua ma I

a-I'
passa -na entí ade presI I a � i!:eAncia e abnegação, de seusli�ta de Futebol: São Paulo Guarani x Santos, XV de "

de. Nos seus primeiros ju1- pelo sr, Osui MeNo, depara- I dirigentes. Há pouco,. partido
I·

. 1 X Palmeira.s, .no Pacaembú; . Noxembro x Corintians. e
..gamentos ImItou-se a a gu- mos" com o relatório do de- pando. da famosa Regata In.'

lt' h
_

11
d d T J D J

_ Lpiranga x·Ponte P.reta; XV J Radium x Portng.uesa de
mas mu 111 a's e suspensoes ega o o . . ., sr, oao ternacional de Pôrto Alégre,

.

rtA' t M" Z Ab' de,.}aú x Naciona'l, Juven- Desportos,sem Impo anCla con ra a- 1 ano ommer, so re o JO- � ... _. __ ._._ .. _. • __ ., ............ uma das maiores provas re-

tos de uma gravidade, como go em questão. ATCÊ"i-f,iêlri(PALESTRA,El\.l CÜiiÍTIÉA misticas do Continente, logrou
se 'fora criado para de�esa O relatório em referên-' CEnl Curitiba prossegui- timo sério concorrente ao. o . R. Aldo Luz, com se-u va·

dos ihdi�ciplina<dos. cia nada. diz sô-bre a o,ruta- , . .' loroso "el'ght" formado· por1'a o certa,me 'paranaense, título, pois ocupa a vIce-h-
Em edição da· semana lidade do prélio, sem dúvi- '

�, Moacir Iguatemy da Silveira,
que. passou condenamos a da uni dos mais violentos e

jogando Atlético Paranae�- derança, com 7 p.p, O lideI'
se e Palestra Jtália, este úl-

I
é o Coritiba, com 5 pontos patrão e os remadores Hamil •

. decisão do referido � ,órgão desleais que já presenciá-. perdidos.' ton Cordeiro, Sadí Berber,
aplicando a pena de -dois mos, Nenhum jo�ador 'fo) __ _ -· -...... ""'_.a5_ Antônio Boabaid� Fil'ancisc'o
mese·s wpenas de suspensão indiciado, segundo o dele- ATLÉTICO' X AMÉRICA, EM BELO HO- 'Schmidt, Edson Westphal, Ar.
a� jogador 'Justino, dI>; Fi-, gado. Tudo ,correu num . lindo Schmidt, João --:-\rthur
gueirens'é,�lnfratôr do CÓ- mar d'e rosas, teria ele dito. , <, RIZONTE Vasconcelos e {{alil Boabaid,:
digo. m,·ilsJléÍl�o ,�e ,Fut,�bol. Pina o, i'lIJ.', João Mário." �t1é.tic,�' e' 4-mériea� _o I BeJo Horizonte.', dando an-

. conseguir a' 2a colocação, por
/Não, agiu com a devida Zommer p jOgo 'bruto, as classlco do futebol mI- damento ao Campeonato'

pouco não alcançanflo a .1a

e?ergia "o T�i-bunal.de JUS-'l' �rocas de' "�imos" e?tre os ne�:0�_�1:e�i���� �o3�ne�: Min=��_�::ut���l: •. que pertenceu o Vasco da Ga-
tlça DesportIva, pOlS, como' Joga·doTes ·sao perfeItaJ:nen- 1!'n._......

V--A
..

'-S-C
..

O--X--A-�M-
...

;-R-I·C··A
..

·NO....,R-IO··........... Dl', Aderbal Ramos da Sil-
é sabido, o "p'layer" alvi-' 'te legais, Ninguem sera" .E . .,

va, presidente do alvi.rubro
negro incor�'eu em várias I chamad'o ás· barrás do Tri- Em continuação ao Càm-' hoje' os ,conjuntos do Vàsco

f�ltas por ocasião da ,peÍe- buna'! para recebér p�mição I peon�to Sarioca de Fute-. da Gama. e América, tendo ma, do Rio. Além disso, fornece·u o voga. e o soto-prôa,
.;ia com o AraL

.

. que merece. Julinho, Amé- boI, Jogarao na tarde de por lacaIo· estádio do Ma Cordeiro e Berber, respectivamente, à guarnição cata-

.
Todos viram que, ao dis': 1'j:co; GOl'deiro e J'uca 'para- :fim;·m!liJ_ .racanã. . -r·incuse .que venc-eu' as elimin'a't'Ótias brasileiras --do Rio

putar uma bola alta com o. o delegado do T. J. D. fo- e Pôrto Alegre e sagrou-se vice·campeã sul-a.mericana
.".-. - .w*••,.-.-.-.- _••- "'!' -.-.-.-.-.- - •••r.-.-..-.-.-.-.�

'zagueiro Danda, Justino, ao ram uns anjinhos n,a can-'
. represent�ndo o Brasil.

';ca.ir ao s()lo vibrou um pon- cha.' Bela' contribuição do ' Em dias da semana passada foi eleit.a a nova direto-

ta-pé no -defensor ayaÍ-ano T. J, D. á educação es,por- '5',e,'nhores·Ver'en,·stas ria do simpático clube, recaindo a escolha ao grande
)'espondendo êste com outro .tiva.,

,
, desportista Dr. Ad€il"baI Ramos da Silva,' ex-Governador

:ponta.;-,pé. O Juiz Lázaro Aqui.vai um conselho aos. do Estado� para a espinhosa função de maioral do alvi�

Bartolomeu que viu os"lan-' srs. membros do T. J. D.: a Otima ocasião.' Vende-se, por motivo de mudança, rubro, acontecimento' que repercutiu com estrondosa

'coes desl,eaI's dos dOI'S con' - indisciplina em nos "O" ,gra-
..

'dA alegria no seio da família aldiSta. Amanhã, em sessão:
'--

,

,,�
no mais lindo recanto .de 1taguassú, uma ótima reSl, en-

tendores deu a ambos voz mados precisa ser combati- cia com sala de estar,' três quartos, cosinha e banheiro, solene serão empossados os novos dirigentes do C. R.

,de expulsã� e, quandO' me- da energicamente e semdis- 'luz elétrica, terreno, com 4.721 m2, podendo o terreno Aldo Luz que são os seguintes:
l).(}S se"esperava, aproximou-' tinçã-o, Trata-se de salva- ser dividido além do I'ote de frente, em lJ'l,\ótimos lotes.

.

Presidente - pr. Aderbal Ramo� da Silva
se do! "refI,erée',' ·e vibrou gual;dar o bom nome do ,1° Vice-pil:esidente"':'_' Eurico Hosterno

. A tratar com José Nicolau Born, na Rua D. Jaime '

lhe tremerrdo sõco em ple- nosso 'peboI. O delegado que CA 1
2° Vice.-p·residente- - Orlando Carioni

amara, 8.
no rosto. domingo des'ignaram para o l'O- S�cretário _ Moacir Iguatemy da Silva (reelei-

Vw êa:sô, como se ;vê, de préli,o entre alvi-pretos e to) ..
,dupla falta. tricolores desconhece as

p.'E. 'R U SE
2{} Secretário ._ Paulo Unger

.

Agota, com r�speito ao bôas normas do esportivis- 10 Tesoureiro - Ari Millen da Silveira (reeleito}.
'cotejo Figueirense x Atlé- mo sadio e deve ser melhor

. ..'"' 2° TesoUil"e·iro - Belarmino Veloso

tico, reaHzado domingo úl- instr�ido.· Já é tempó de Orador _ Dr. Sebastião Neve-s

"limo e vencido .pelo' tricolor pôr um pa-radeiro nesses a- Diretor de Regat.as _ Antônio Luz (reeleito),
1)ela contagem mínima, o T. tos de parbarie no gramado No dia de Natal na Secção das 2"horas do ,Cine Ritz Diretor do Galpão _ Adolfo Cordeiro (reeleito),
.iI. D. fez da's suas. Afimil tão prejudiciais á nossa for- foi perdido uma caneta PARRER 51 com a palavra Cláu- Direlor do Material Flutuante - Alvaro Elpo
-Be contas,� com qu-em está mação esportiva. dia gravada na partlsuperior, Dado o valor de estimação 'I

Comissão de 'fornada de Contas Alcides 'Rosa,
'o orgão disciplinar da 'enti- Com a palavJ,'a, pois, o sr.

I
do objeto, gratifica-se no seu valor real a pessôa que o . Ge:rcino Botelho e Alvaro Acioli de Vasconcelos .

.dade? A nosso ver, com os presidente -da Federação (a-chou e' que por gentil(;)za restitua telefou'andQ para I Ántecipadamente enviamos aos 'novos paredros al

--!Tld'isciplina do. Comparecen- Gatarinense de Futebol. : 6.222. f vi�rubros os nossos mais s_inceros voto� de prosperidades.

INCRIVEL: O TRIBUNAL,.DE JUSTIÇA
DESPORTIVA CONCORDOU COM, AS
VIOLENCIAS E INDISCIPLINAS DE

r
.

domingo
Nenhum jogador indiciado'

.t

/
i
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$ENS:ci:�\JZL NA O desenvolvimento da Aviaç.ão Comercial r- ,.. nlriô IfIeB/!I()jé/to�E���T�
nata druo prlmeiro pa�!sJa!�d!t.oÇ.�tBrm!Cia do Aéreo Clubede 1 !l1)0 . .'

�

'"

"AASaJvatçãO dos Ad�mátil'c1o�" so para cnnsnlidação da i Até outubro do' corrente Florianópolis, dedicou

V{1-1 A't ,;; .. to; 8 go as que ao a vio 'J' t t d
.,

d id a' () :I') IAl1ln"O·,

! nossa empresa. , ano por .an 'o, ez meS2S soo nos anos e sua VI a V. C;;;,
. HJleúwLV J.lRII WlS';C� •

rebelo
Nesta nova faze sob a! mente foram embarcados, ,causa da aviação, traba-

Ot;d,
• b�'onq uites, cronicas •

dírecão eficiente de seu in. 13.255 passag�i.:os e dese�. ,lhando aqueles vari�? anos

Iasmátícos, conqueluche, su- ':
I _lO t

. I.. , 13 1"0 I 1 '" d a- altas. _ . cansave urre .or superrn- oarcaues :

. I e..o m.,ovI- ; uesue .!i.1aui·�ga a re
)rocaçoes e anaías, chiados. .

t L
.

F' L' to d ti' '.J t t'

tendeu e sr. lUZ luza i- menro "e carga a mgru a noras ua nOI e, para rans·"dores no peito. Nas droga. •
• ti

,

e bOAa- ,13' 1.5')3' quilos nmbaI·c,.ados II
formal' o charco que exis-farmácias. ma, e' com a ajuda � � -

,

C'vontade deste grande ami- e 136.814 desembarcados. tia na reta de .ampmas no

go de Santa Catarina que Com êste grande movi- Município de São. José num

é o Dr. Bento Ribeiro Dan- mente e com. uma ótima I moderno campo de aviação
_�__'U_ tas presidente da "Cruzei- pista de pouso" para cuja I com um angar que na épo-

'1'0 do Sul", a "Cafarinen- construção muito contr í- ca.em que foi construido e

se" tornou-se já hoje, urna huiu com sua capacidade depois por ainda muitos a

emprêsa vitoriosa o que' po- técnica o nosso companhei- nos, ficou sendo a primeira
deis observar pelos seguiu- ro Randuifo Cunha, 'e que séde de Aero-Clube era to·
tes dados: ' tem o movimento aéreo que ao o Brasil, no qual, foram
Em 1950 sua recetia foi já demonstrei há pouco, não formados algumas cente

de Cr$ 1.986.6,88,40 e em lJode continuar com a car í- nas de pilotos, hoje serviu-
1951 atingiu Cr$ ,... catura de aeroporto que do não só na nossa glorio-
5.3;)9.4'58,00 tendo transpor- possue até hoje. Tôda car i- sa fôrça aérea, como tam
tado em 1950 cêrca de 5 catura provoca riso, e riso 'bém, em quase todas as

mil passageiros e em 1951 de escarneo ê' o que vemos companhias comerciais do
cêrca de 20.000. na fisionomia dos nossos país.
Sua primeira diretoria vieitando :

ao desembarca- ÍJutro, o Brigadelro -Epa
ria era composta dos senho- rem naquele velho barracão mínondas Santos, que no

res Luiz Fiuza Lima - Dí- que serve de estação de -Comando da nossa Base Ae
! reter Comercial .e José Ale- rassageiros à nossa cidade. rea, tudo facilitou para o

xandr ino Biscucia Diretor Por mais de uma vez, desenvolvimento dos il0SS0S
.écnico. Reformada esta di. verbas já foram votadas na aéros clubes e depois no

.etoria com a saída do sr. Câmara -e Senado federal Rio de Janeiro, nos díver

Jiscuda, foram eleitos: para construção do 110SS0 -'os cargos que vem ocupan-
Do Presídente - Osvaldo aeroporto, porém, os mes- do na alta administração da

�l"lchado �1I0S representantes que nossa aerunáutíéa, está sem

D. Vice .presídente - Gê- «onseguiram suas inclusões pre pronto a colaborar em

lesio Lins ,103 orçamentos da repúhli- qlW.lf[l.ll:''f assunto C!l-'e di-
Do Superintendente za, nàu tiveram energia ou ga ,respl.'ito a aviação em

Luiz Fiuza Lima vontade bastante para jun- nosso :r;,'t.ado, que a êle de.
Atualmente ocupa com :0 ao Ministérjo da Aero- ve, os mais assínalados ser

brilhantismo a presidência náutica, evitarem o seu des- viços.
rI,a "TÀC" o Dr. João Da. /iu para outros estados que Outro o Incansável juiz.
vid Ferreira Lima, perma- t.êm representantes de mais -aviador Dr. Newton Varela
necendo o sr.' Genesio Lins sorte ou mais interessados que tem na aviação a sua

corno vice-presidente e Luiz ,;fÍa sua terra. l.'{'iiRi�o, Exerc;:�-a com de-
Fiuza Lima, Super'itenden- t�jfm da . nossâ 'estação I' voção. A ela, dedica todos
te. . de passageiros outra gnm- , os minutos que sua prufis-

A "TAC" possui atual- de laét::mi Que urge sanar I são de juiz lhe deixa livres. CAR�1\1ELO • CHOCOLATE .-�AUNILHA ,. co co

mente 3 linhas escalando sru nossa C�riital, pois as- E' piloto comercial, mas. o _. .� � _

uma nas cidades de Hio de .im, o e.xige ,gram!l� movi-' q�e -ê1;-rlH�rl'O� f.az elU

nv�a-IJaneil'O,- Sanfos, Parana- ".''é:nto a�reo c a reconstruo çao e comerCIO, prnpna-
r:;uá, Curitiba; Joinville, ;ão e pavim�nta�ão d::l es- mente dito, pois muitas

ve-,Hajaí, Flori��ópolis, La· trada de a.cesso ao aero- zes pag'a de seu próp'rio .

g::s e Porto Alegre. porto.
- bolso a gasolina gasta nas

Out,ra escala -em Floria- Sugiro aos cOITrpanheiros viagens que faz constante- I

nópolis, I,aguna, Tubarão e ;;ara que faç:::'ffios um apê- temente para levar um mé
pôi.-to Alegre e outra faz as 10 ao companh.eiro Gover- dico a um rincão distante,
cidades de Rio de Janeiro, ,wdor do' Estado, ao sr. onde uma vida será salvç
Sant.os, Canancia e Parana- ?refeito Municipal, aos se-. pela presteza cmn que seu I
g"llá, nhores deputados estadu- avião facilitou chegar até'
E' programa da TAC es· 'ús e f0derais, aos verea- ali o representante da ci

calar em todos os' municí- dores � �os nossos senado- 'ência. Outras vezes perde
1":08 de nosso Estado onde ,res", para que unam seus �<Ol'as de seu precioso tem
cxi�la campos de pouso' a· es.fo!.'ços na solução dêste 110 para i,·ransportar um a·

ileguados ao avião Douglas, ilroblema, dotando nossa migo 011 sÍl}tples conhe-cido
himotcir que usa atualmen- ilha de. um aeroporto e que êle �oube estar preci
te.

'

uma esirada de acésso 'ao· sando por quaisquer cir-
Foi· esta meus amigos a �:entro, que sejam um, car- cunstancia imperiosa, che- fala em aviação no, nosso

I
prestando' seu apôio moral

JlÍsi;ória do desenvolvimento tão de visita digno das be- gar a tempo a .determina- Estado, é, o nosso c0l1.lpa· e: financ�ir() a tôdas as ini
rra aviação comercial em i,esas que o nosso visitante do lugar. As c(mtenas de nheiro Aderbal Ramos da ciativas que no nosso Esta·
Santa Catarina e, da Avia- 'terá depois oportunidade de pilotos que tem ensinad() fi. Silva, pois sua ação neste do eram levadas a efeito".
ção Comercial Cat�rinense. apreciar durante sua pe:r-- voar e as dezenas de cam- sector não se restringe, ao Por seu intermédio e pe.
Atualment.e a nossa Ca· 'U3,nência' em nossa terra. pos de pouso que tem feito amparo que déu e sem o lqs, dos outros rotarianos

pital tem um grande movj� N�o seria justo finalizar construir em nossos muni- qual não teriam sobrevivi. aqui citados ou não, Rota
luento de -transporte aéreo. esl'.a llalestra sem fazer uma dpios do interio,r falam do a "CitaI", "Tal" e hoje ry tambem prestou sua, con·
Em 1951 foram embarca· referência tôda especial a mais alto sôbre os seus mé- a "Tac". tribuição á aviaÇão comer.

dos pelo, 'nosso aeroporto rlualJro grandes batalhado- rit.os do que· fôdas as pala. No início dos aéreo clu- ciaI em Sant� Catarina;'
Hi.938 passageiros e de· '''', pela aviação em nosso vras que eu pudeise ali· bes em nos!,o Estado o .nos. Tenho dito.
�em6arcados -16.651. 'Estado.

.

onur nestas Iaüdas. so companheiro Aderbal
A carga embarcada a- Um o Major Asteroide da Outro nome impossível 'já prestava todo o seu apóio

f tingiu 209.932 quilos e a �osta Arantes que na Pre-' de ser e:;.:quecido quando se a esta nova atividade, ten·
raqueza e

.;...:..:••:++:++:..:..:++:..:..:..:..:..:..:++:..:++:..:..:••:..:..:;�:�:�:�:�:�:�:��.:;., ��u�i:od:r;:.�{!:n���a:i!:r�
exgotamento .:. �. I
FRAQUEZA E ESGOTA- .:. aela, t

• Ir', s 7 pe"s'
.:

�- oe=-
MENTO no velho e moç,<\ .+. .•

......:

I C>perturbaçõell funCionai!' : !
ma.,;<.:ulin",-; ,e l('rniJ)in�" .:. ": ...: IJj":!ÍI" lIll'undatio vista e me- :,:!.:

.

.,W,HIT'E STARJ� ,�1,: '

__
;' :

....

� t- '>moda fl'acas, mania de sui." ., �.:: :::eidio,' tique:; f1er\ n�ol\ I <:.lI
'

::ej;Z),e�;d!t�;:���:�·: .-:i;,. �' .. (i�'r�a�nitja<,Qrlg�irt�.I;",,��' �n()s. :�" �t �

i �MendeJinas.
' Adota"dlÜ!' rw� J.

,-
... .' .,' +�, 'w a

.l•
,. ' ,&.. I

"' ,_

•..
-

.. - --- .

::!:;:;.o;e::����d�; �:,\ ",1" lS; a I'-8_·:'cP(10. '-F '":: - -�! .....
médicos ilustres, .Mencjpll <I- - ." • ..

'

t '- =
....

nas firmou-se 'como o.maia :!: 'e' r·c,·-',·',a' '·OII·Y-I·r�a· 'a -'·I">a�- .,. ,; :!,. ',:;' I,
� �completo e categ'ol'izado re· r ... '- • -_-

. .+. "'. ,_.. �'V1gorante do sistema nervo- .. C"· I

M f FLORI NO OLIS
� -

80 e d�s energias: vitais. t Rua onselhel ro ara, 6-- A, P
.'

:i 1;' e: ., iSem ,eontra-indieação. Nu - - "ii •

J
'drog�rías e fa'1l1ácla.&. ����·�"-�-�"H'-�"�#��-"'-"""'-""'�"""���"'·+.·;""

----.- __ o

�.� ....��_.""�._�� �.�-���...., ..... __... _r:+.._y..........-�....����.�"";I,., .....

TRATOR
FORD

rendeI'
--maí�j

Tendo ao seu dispor uma varie

dade de implementos Dearborn
- construidos especialmente pa

I'a trabalhar com Trator Ford -

V. reduzirá de um. têrço o custo

da mão de obra, em qualquer
serviço agrícola. Conheça a Li-

:nha Dearborn - cada ímplernen-
to custa menos do que V. pensa.

NOSSO ESTOQUE DE
IMPLEMENTOS DEARBORN

Armação com sulcadores

Arado de 2 discos de 26"

Arado de aivecas reversíveis

Grade de 8 àisc-os .recort. ajusto r-

4 posições
'

Grade dupla com 20 discos 18"

(hidráulica)
Plantadeira 2 linhas tipo "Lister"

Plantadeira 2 linhas para uso com

cultivador}['�seiro
Adubadeira 2 linhas

l'lantadeira com adubat;leira de
13 linhas

.

Cultivador tr<;lseiro fixo

Escavador (pá de cavalo)
Plaina terraceadora
Perfurador de buracos, sem bro-
cas

Broca de 18" de ponta lisa, pára
perfurador.

IMPLEMENTO ROMI.HOWARD
,

E também as famosas enxadas
rotativas "Romi-Howard".

fURD MOTOR COMPANY, EXPORTS, INC.

•

Revendedores nesta cidade,

Irmãos An� in

.

lião �{/(1oliavâ leite

Era o grande problema
mentação de meu filho ... Foi en
tão que principiei a dar-lhe Pudins
Royal... porque os Pudins Royal
têm de ser preparados exclusi
vamente com leite, emprestando a

êsse. alimento indispensável se
bores deliciosos... E as crianças
não o recusam mais. Experimente
também os Pudins RoyaÍ.

lOVAL
4 SABORES DELICIOSOS: I,

z

E'RL.
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8 '�esel'll,ilelll Ia ,Iviaçãl COlercial
, el Sanla ,Callfina

'

te em Caçador e

Viàeira., fala, fizeram na residência falei acima, muito prejudí
.Foram seus agentes, aqui dêste últímo, uma reumae caram a aquisição de acio
inicialmente a firma Pereí- para tratar da fundação de nístas para nossa Emprêsa.
ra Oliveira & Cia. e depois uma, Companhia Aérea. Primeiro porque prome
Machado & Cia, Em 27 de abril era assi-I tiam muito mais do que
Em 194�, fundou-se em nado I o contrato ficando nós. Depois porque; tendo

Lajes também uma emprêsa fundada a, "CitaI"

Trans-I
falhado com o que preme

particular de Taxi-Aéreo portes Aéreos Limitada tiam criou-se péssimo am

que mais tarde foi registra- .com ó capital de mil e -du- bieute para qualquer nego

da, constituindo-se a- "Em- ,zentos contos, sendo duzen-I
cio quê se relacionas,'se com I

prêsa Serrana de Transpor- t.os realizados imedíatamen- companhias de aviação. \tes Aéreos", a qual ainda te o restante a realizar. Estavamos nesta luta,

hoje está em atividade e Nenhum dos três tinha o quando fomos procurados l
presta relevantes serviços capital com que entrou, pelos Irmãos Fiuza Lima

aos municípios, da região tendo, para consegui-lo, um para estudarmos as possfbi
serrana fazendo o transpor- hipotecado, uma casa e os .Idades. de .fuzermos 'uma

te de emergência. Foi seu outros dois tomado a im- reumao com a emprêsa
animadór e é seu diretor o 'por:tância precisa empres- "TAL" - Transportes Aé

Capitão Sombra, Esta em- tada. reos Limitada que em outu

prêsa opera com avião. mo- Viajando. um dos socíos bro .de 1948 tinha iniciado.

nomotor da marca "Auer", para São Paulo. afim de ad- suas linhas para Florianó-

Em meados de 1948 outra quirir o primeiro avião, lhe polis, sendo. que antes já
emprêsa de aviação comer- foi enviado. pelo. Banco, o. vinha pousando .na cidade

cial, a "Arco Iris";' mandou importe de cento e cinquen- de Joinville, embora um

seus corretores para nosso ta,' mil cruzeiros para paga- tanto.' irregularmente,
, / Estado para angariar ca- mente-do mesmo. A firma Fiuza Lima

,
&

pítal, prometendo 'estender Ao sair do Banco. do. Irmãos era agente da TAL

suas linhas até os munici- Brasil CIJm a 'impertâucia em nossa cidade.

pios do interior.
. ,

no. 'bolso fsse socio f'oí as- Feita a aproximação com

Um dos corretores era saltado. sene'o-lhe roubados os Diretores da TAL ficou

bem conhecido da polícia os
' cento. e cinquenta mil combinada a união das duas

do. Rio e de São Paulo. cruzeiros. OI> ladrões fu- Emprêsas retirando-se da

Chefiava a turma de cor- ram presos, mas, o cento e Citai o. Sr. Hélio. Moura en

retores um oficial de 'ma- cinquenta mil cruzeiros não trando em seu lugar, os Ir

r inha reformado que exibia puderam ser rehavidos, Não mãos Fiuza Uma. .Mal sa

credenciaes fornecidas por pedia nosso ideal deixar de biamos que a verdadeira

altas autoridades do país, ser lavado. avante por êste luta agora é que iria come

entre elas a de um catarl- contratempo. Nessa emer - çar.

nense de grande destaque gência decisiva para à nos- Com um manifesto assi

no Rio de Janeiro. sa emprêza e que no. mo- nado. pelos diretores da

Eles viajavam pelo .ínte- mento representava o. turu- "TAV' senhores Cte. Ale

ro da aviação comercial- ca- 'xandrtno Biscucia e. Luiz
rior com aviões pequenos
de dois motores, posando tarinense, deu-nos sua va- Lanziott.i 'e pelos Socios da

licsa ajuda o companheiro . "Citai" Sidnei Noceti, As.
em qualquer pequeno cam

Aderbal Ramos da Silva teroide Arantes e Luiz F'iu
po e usando o próprio avi-

emprestando-nus a impor- za Uma; foi comunicado. ao
ão para propaganda. da Em

tancía que faltava para toro público a união das' duas

narmos efetiva a aquisição emprêsas . e formação de
do primeiro avião. uma outra com o nome de

Chegado o avião a FIo- Tal-Transportes A é re o s

rianópolis, : Iniciamos os Catarínense,

serviços de taxi fazendo Contar aos amigos O' que
viagens para Lages" Lagu- nos custou, e o que fizé

na, Itajaí, Blumenau, Joa- mos" para quase dois' anos

çaba, Campos Novos, (�a· depois, ou seja em setem

nr.inhas, São Francisco e bro de ÜH9 conseguir-se
J(linville.

,.
.

fundar a que é hoje a já
Depois de alguns meses vitoriosa Transportes Aé

de funcionamento como ta- reos Catarinen� S. A., se

xi aéreo verificamos que ria por demais longo e eu

nl1�so Estado precisava era ultrapassaria demasiada

!fe uma Compaphia que- ç.-. mente ó tempo regulamen
p�rasse CO'W. linhas regu- tar que é concedido para
lat't'!': e istO', só Ifoderia ser qualquer , palestra em Ro-

conseguidO' com aviões taey.
.

,

grandes, de preferência I Não estava porém termi-' '-I d'l)ouglas. Verificamos. tam-Inada � luta, com a fpJlda� y" 8n e-se
bém que uma �mprêsa des- ção da CQmpanhia, era ne:.
tas não poderia ser Ielada cessário_organizá-la e mán
a deito se não contasse te-la em· funcionament.o
com um capital mínimo de' �ão fosse a capacidade ,

dez milhões de cruzeiros. de trabalho, energia e von-'

Assim; em dezembrO' de tade férrea de vencer dos
1947 publicamos o prospes.· irmãos Lfiz, Manoel e An
to para fundação da "Citar' tônio Fiuza Lima, de Aga.
Transportés Aéreos So-' menOR -Nocetti e ajúda de'
ciedade Anôninia que teria outros abnegados colabora

aquele capital de Dez �i. dores como Dr. João Ba
lhões. tista Bonassis, Dr. Lindolfo
Iniciamos a subscrição Pereira e muito especial.

do novo capital, porem seu mente o apôio, mo.ral e ma

grande exito, As atividades teria! que nunca \no.s faltou
da "Arco Iris" de' que lhes por parte do companheiro

----------------------- Aderbal Ramos da Silva,
, _-_...,.,....". •.........,_, • : h_ _,,,� não teria hoje'Santa Cata-

rina., a suá companhia de
Transportes Aéreos. Tam
bem colaboraram outros
,catarinenses de boa vonta
de, e entre eles devo dtar'.
�idal Ramos Junior, Gui-

'

�
lherme Renàux, Angelo
Ponzoni e Genezio Lins.

.. Lutava ainda a Catari-
nense no seu primeiro ano

. � 1e vida para aprender a

.: 1lldar entre seus semelhan
( "es como fa,z tôda criança

le tenra idade, quando sur

I �iu a ideia de fazer-se nova

. � /união. com outra cQngênere

'(

[

roo

Até o·momento vim tra
zendo ao v:osso conhecimen
to fatos da aviação comer
cial em nosso Estado rela
cionados com emprêsas de
outros TÍncões do nosso

país" com exceção da Em·
prêsa Serrana de Trans
portes Aéreos cuja séde ' é
em Lages.
Quero agora falar-lhes

da nossa emprêsa- de trans
portes Aéreos, e de seu de-
selv�lvimento. ,

Em Março de 1947 três
entusiastas pela aviaç�o, o

Major Asteriades Araptest
Hél�o Moura e quem lhes

soe.DE COMERCIO E REFRIGERAÇÃO
SPRING-ER I_TOA:

DISTRIBUIDORES
(ASA RUI liMITADA
Rua F�lipe Scbmid', 43

PERDEU-SE Edi.al de eeucerrenete
Um Relógio OMEGA, de A EscO'la de Aprendizes

I
o-s 5.000,0'0), respectiva-

UU;'\), com pulseira, também Marmheiros de Santa Ca- mente.
ele 'Juro, 110' trajeto da Praça
t5 ao Chiquinho. Gratifica.

tarina aceita proposta p,a1'a P.ara exame dos v2�culo,q,
a compra .de um automóvel os interessados deverão .:11-

se b',�!I' a quem o entregar :'Ch�lVroleé, rnodêlo 1!,4í-l, rigir-se ao Sr. 'Capitão-Te
à L:vrari� _

Progresso (;'.1 tipo Sedan de 4 portas, mo- nente Venicios Carvalho da

l�Ht� redação, pO'.r tra_tar-;,;e l tor B A N 54203, e de um Silva, na sêde da Esco.z., à
ue 1), }etü de ,estlI�aça�. I caminhão "Bedí'ord", n;odi:- rua Max Scharm s/n, Bar-

10 1945; 305cms, entre e·· reiros.

d
xos, 6 cilindros, fôrça de Serão aceitas sóment(><

'Ven .,-se 72 HP, motor n,'K M ... ,. propostas... devidamente se-
•

.

\60863, com cabine de aço, lada's e entregues até () dia.
Os dois veículos encon- 24 de Janeiro de 1%3.

tram-se em regular f'stadn Escola· de AA. MM.
de conservação, 'e é det�l'úil- Santa Catarina, em 24

nado, para compra, os pre- Dez.embro de 19-52.

Ç08 mínimos de trinta mJl Frederico Giannini ..,- cl,-
(

cruzeiros (Cr$ 30.000,0'3) E; pitão, de Corveta, Coman-;
cinco mil cruzeiros dante.
.........•..-_............ . .

COLETA DE PRÊÇOS
A Escola de Aprendizes rão de 'primeira qualidade e

,
I

I Màrinheiros de Santa Ca� computados, para pagamen-
Uma Casa, à rua São Vi- tarina a,ceita propO'sta's pa- to, pelo pêso liquido.

�e�te da Paula, 55, tratar à I ra O' fornecimento de. gêne- . As propostas deverão sel"

'rua'Crispim Mira 120,; com i 1'O's de aUmentaçãO' durante entregues, pessoalmente, n�
Maria de' Lourdes Carva- o primeiro trimestre de séde da Escola" ao Sr. Pri
-----------_,' 1953, confO'rm.e discrimina· meiro-Tenente-IM Haroldo

de maior experiência. Pro- ção abaixo: Castello Branco @ Olivei,
curada a "Varig" não foi 1) _:::-Genél'os' de alimen- Tã, até ás 14 tl'Oras do dia

possivel realizar-se noss� taçãO' ;,� trinta (30)· do corrente.

objefiv� porquanto exigia, 2) - VerdUl;as e

me-I
Escola de AA. MM de S.

essa conceituada emprêsa IhO'rias; 'Catarina, em 22 de Dezem-
a participàção de 51% do 3) - Pão, farinha e rôs· bro de 1952.

,

nosso capital. ca: 1 /

Frederico Gianllini - Ca-'
Depois de tanto.s esforços A. -=- Carne e derivados. I' pitão de Corveta, Co:rp.aR�

disp,endidos não nos era' Os gêneros e viveres 'se· danté.

possivtíl 'sugeitármos-nos a

perder ,!ossa autonomia" o E DI·TA I,.._
,

que serIa falhar em nosso· ... !t
�bjetivo, de darmos a San- 'ASSOCIA'ÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRE!
ta Catarina uma COJDpànhia SAS CO,MERCIAIS DE·MINÉRIOS· E COMBUSTIVEIS
Aérea. MINERAIS DE :FLORIANóPOLIS
Procuramos então o sr. CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL

da Cruzeiro do Sul e PQr De acôrdo cO'm ,as determináções legais e estatutá-
seu intermédio estapelece- rias, convoco ri todos os Srs. Associados para a remiiào
mo.s contac,to com a Direto· da Assembléia Geral especialmente destinada a resolver
ria· dessa ,grande emprêsa, sôbre a seguinte·. ,

adquirindo ela somente, ;' Ordem dO' dia: TRANSFORMAÇÃO DE�TA ASSO-
40% das nossas ações, dan- CIAÇÃO EM SINDICATO DE CLASSE.
do-nos porém tôda assistên� 'A reunião deverá ser rea'lizada na séde social à rua

da realtivaà parte técnica CO'nselheirO' Mafra ll. 35 - 1° andar, dia 14 -de janeiro
fornecendo-nos inclus i v e p. futuro, às 20,00 horas.
suas tripulações. Flol'ÍanópO'lis, 24 de de�embrO' de 1952

(C�mtinua na 7à. pág,) Dioscórides de Mello - Presidente

prêza.
Levantaram alguns mi

lhares de coutos fazendo

promessas que não pode-

.>_

riam cumprir, não corres

póndendo de modo algum ás
recomendações de que eram

portadores.
Qualquer pessôa que po-

,desse lhes entregar vinte
mil cruzeiros era logo nó
meada agenté, meSmo em

lugares que os aviões nun·

ca iriam passar. Varias pes
soas prejudicadas decO'rre
ram 'á',ljustiça, reclamando
a devolução de seu dinhei-.

/
!

1 mesa elástica, com 6 ca

deiras, 1 balcão, 1 cristalei·
ra, peça.s de imbuia. Preço:
Cr$ 4.000,00, à prestação.
Rua Feliciano, Nunes Pires,

(
de.
de. '-o

i

I"

Agem' directamente sôbre

I{ apal·elho di&,estivo, evitan
Oi) a prisão oe ventre. Pro·
porcionam bem estar geral,
facilitam a digestão, descon
ge$tionam o FIGADO, regu
larizam as funções digesti

:� vas, e fazem desaparecer as

�
enfermidades do ESTOMA-

, GO, FIGADO e INTES!l'I-
,

NOS.
........ -_-.__-_-_-_-�....r-�.......����'*'"�V"h

PRISÃO DE VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS •

PILULAS DO ABRADE -MOSS

\

/
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o DesenvolviDlentl da Aviaçãl Cllercial
em -Santa.· Catarina

Sldoei NorelU DO BotarJ -Clube.;
-

No dia 1° de Janeiro de a notícia de que o dr. Vitor nosso conterrâneo sr. Jairo.
I .

Em 1929 duas outras
i927 entre 17,30 e 18 horas ] Konder, Ministro da Viação. Pereira" .qu� ?á 20 anos él C9mpanhi��e aviação .co-
o nosso conterrâneo Dr. Vi- I assinara o ato dando ft seu funcionárto. (\€ontmua.na·;5a. pag.»
tor �on?er, ;-l1;tão Minist�o I "Co;ldor Sindicar"

, autor�- : . . . .__ .... . .

da Vlaçao, viajando do RiO

I
zaçao para estabelecer a Íl·' NO LIVRO DE REGISTRO DA VIDA

para Florianópolis, a bordo tulo de experiência uma li-ldo hídro avião "Atlântico" nha (>�tre Rio de Janeiro e O CONGELAMENTO DE PREÇOS E
- 1.012 avistava terras ca· Rio Grande do Sul, a qual, IMPOSTOS
tarlnenses e fazia estourar fada escala em nosso Esta- O I id

.

s sa ários não poderão ser atinai os, pOIS a
uma champanha para come- dó, nas cidades de São 'Fran- c»

morar o acontechaento, cisco e Elorlanôpolis. Justiça do Trabalho.é soberana - O caso dos,
Data dêste momentc : a No mesmo ano de 1927

�, cIgarros
meu ver o inicio da aviação inaugurou a "Condor" a sua RIO, 27 (V. A.) - No,�;iUt1ião não pode intervir na",
comercial em Santa tatari- la. linha para Santa Cata-' dia 31 an unc ia hoje o wes-

",' legislações
atuais.

ala, pois era a primelra vez rina, transportando passa- pertino "O Globo" - o Os governos .dos Estados
I fIlie um avião .coIn€n:ial tra- ::reiros entre as cidades do presidente da República ati- continuarão Iiyres para
z ia passageiros CO�l uestino Rio. Santos; Paranaguá, São sínará, solenemente o

.

de- reduzir ou aumentar tl'ibu
ao nosso Estado. Francisco, Ploríanépolís e ereto congelando os preços tos. O decreto de congela--
As ] 8,20 horas o Arlântí. f>ôr(o Alegre. no Brasil. menta será' simples e cabe--

Constituiu destacada no- iada que lhes valeu como
I co passava por Itajaí voan- Os hidro-aviões amerr i- rá a COFAP executá-lo.

ta, no dia de Natal, às 10 rm dos mais ricos presentes I {lo à altura de ;')0 mClTOS, e
.

savam em .uma das nossas O plano' do govêrn o iria Desde logo, porém, su\'--
horas, lia 'I'eabro Alvaro .de .10' Papai Noel, representado ' às 1..9 horas o aparelho BUf- baias e os paasageiros eram sobre congelar, também 'os gírão casos, não só do Dis-
Carvalho, a linda festa com rlí pelo órgão que as elas-I g'ill em Florianópolis, -ondusídos para borda, num salários e impostos. Mas; a trito Federal, como no am--

que o Serviço Social do Co- ses produtoras do Brasil,! Grandes festividades as- bote a remo. comissão incurnbida de es- bito nacional, Entre estes
mércio proporcionou, como inspiradas nesses sentitnen- sínalaram a chegada �lo Mi- Mais tarde foram exten- tudar o assunto, que é pre- avultará o dos cigarros. A_
de tradição, aos fllhos dos 1:os . humanitários do povo nistro Konder e no dia se- dídas para Itajaí e Laguna sidida velo sr. Horácio La- 110va lei do imposto de co,u--

comercrarros, residentes cristão, colocam a serviço gliinte às .1":,35 voltava o e posteriormente - quando fer, chegou à conclusão -de sumo a que se recorreu pa-·
nesta Capital. Foi conter- -la'queles que no eomêrcio, 'Atlântico" para o Rio, via- começou a "Condor" a uti-

! que
era impossível conge- ra obtenção de recursos

tante e expressívà manifes- são , parte da massa huma- jande até Itajaí o então Go- .ízar
..

aviões . ".J�nkeres" lar os �alál'ios, uma vez qu: destinados ao financiam�n-
tação de solidariedade, que na que trabalha pela rique- vernador Dr. Adolfo Kon- ambem foram servidas as a Justica do Trabalho e to do abôno, onera até {l<.

levou aos corações das cri- za da Nacão. der. .idades de Blumenau e JO-I soberan;, e poderá, a qual- máximo 2 cruze-iros e 70'

ancas, momentos de alegria O Nata1 dos Filllos dos A Cia. proprietária do inville, - quer momento, decidir em centavos o maço. Ora, pela"
e de entusiasmo contagían- Comerciáríos, patrocinado "Atlântico" era a antiga Atualmente a Cruzeiro do I dissidios coletivos,. deter- decreto d_,e congelamento,
teso nela SESC, não passou. .. "Sindicato Condor" - mais Sul liga nosso Estado dire- minando os aumetnós. não pode haver nenhuma,
Animado pelo Teatro In- Foi rica festa que as crian- tarde nacionalizada e trans- tamente com todo o Brasil Quanto aos impostos ve- majoração.

fantil de Pituca, esse incan, "HS relembram como ernoti- (urmada na' conceitua.da � em conexão com outras ficou-se, igualmente a im- . Sendo, a'ssim o que pode
fiável artis,ta da simpática va expressão de solidarie- "Cruzeiro do Sul", que é ho- f"l�nanhias. com todo o possibilidade dum eongel.a-·!l'á ocorrer é o desupareci-·
Rádio Guarujá, tão conhe- dade humâna .. "! je a maio.r Companhia do mundo. ! mento pois o' govêmo da menta dessas marcas.

-cido pelo mundo infantil mUIHlo ém extensão de li- Rf"N !Jviõf's hoje servem i

florianópo'litano, e ainda, --.-.--------.---- n�as �omésticas) isto é, nu;;'
I' a.s cida:d�s de F·I(}r�anópo- -F' Q apor elementos destacados ';() paJt;. hs, UaJal, Mafra, Porio U· .

-

do cast daquela emissora, a Ç;R . .lORGE A. ROSA Em 28-1-27 o jornal "O nião e Joaçaba.
. "'e I't · a·n · �

festa do Natal dos Filhos Co�sternou, profunda-- Estarlo7' IJublicava um tele- Foram seqs primeiros a- ... � �
dos Comerciários, êste ano mente, a sociedade de Bi- grama. do Rio datado do dia gentes a firma Carlos Hoep
exéedeu à expectativa, 10- guaçú e, também, desta anterior, no qual, era dada cke S. A., substituida depois
_grando os resultados espe'- Capital, o, falecimento, pela finna Machado & Cia.
l'ados. que são os de algu- naquela cidade, aute-on- Hoje mantém a Cruzeiro em
mas horas de festiva con- tem, do uosso p,rezado * O dia de ontem regis- nossa Capital, uma bem
fraternização, no dia consa- conterrâneo sr. Jorge A- * * t.ou-se o mais cálido montada Sucursal compe
grada pela Humanidade, às -dalberto Rosa, serventuá· desta estação do ano. Tive- tentemente dirigida pele
;comemorações do advento rio da Justiça. mos' horas de temperatura a
'<lo Menino Jesus. O extinto, sôbre ser mais alta :que se. poderia co-

No. pidco do velho e cen- llessÔa dotada de eleva- nhecer. O calor foi escal
tenário Teatro, Pituca, ves-

I
das qualidad�s de cora dante, o que obrigou à gran- AGRADECIMENTO

tido a carátel', ,com as suas São e de espírito" exerceu, I' de parte da população ,a Recebemos: ),

incríveis anedotas, com os· naquele município, vários procurar recantos das nq$- "Florianópolis, 26 de

de-,seus ,gestos típicos de v.er- cargos públicos. entre os ! sas praias" onde uma som- zembro de 1952_ '

'{!adell'o protagonit?ta qu,e quais os de Prefeito Mu- I bra oferecesse abrigo me- Prezado Senhor:. '

concentra todas as aten� nicipal, Vereador' à Cã- .

Ih A" C't I
' A Comissão Promotora

!
oro qUI, na. apI,a , pou-

"ões, fazendo rir ao maI's nlara l\/I'unI'cl'pal, AdJ'unto do Natal do 'fl'lho do sen'ten" .l (�Os os que Vle,ram a praça.· ., -

sizudo dos cristãos, criou as de Promotor Público e, a- I Poucos os que poderam se dado, vem, mui respeitosa-
mais lindas imagens pal'a a tu.almente, o de Tab""II'a�o b' b f d mente a'gl'adecer a V S a...

i a ngar so a ron osa e '
. ,

. .

petizada. Momento de real- de Notas. Eni todas as a-
I "empre amiga figueira do colaboração prestada que Ice, foi o da distribuição, de tividadeS públicas, o sr. Oliveira Belo. ali na Praca tornou possível (,l êxito que Ibombons e balas finas, pre- Jorge Adalberto -Rosa a- 15. Os que �ãQ dispõe de a.lcançou seu objetivo.

&entes que todos receberam liava às qualidades de co- ehácaras ou de praias, fu- A_o ensejo, vale da opor-I·como efetiva recordação da,. ração as de um vel'dadei- giram dos lares e lá se to- tUUldade para apresentar a I
quela festa que lhes dedicou 1'0 servidor do povo, tor- ram rumo ao Continente ... ! V. S. os votos de um Feliz:
o SESC catarinense. _ I' nando-se credor da esti- 1 Nessa época do ano, do' Ano Novo.. _

. Su'per'lotavam aquela ca- ma, do respeito e da ad- I ano que está a findar, dese-! Pela Comlssao.
sa _de espetácul�, nes�a �ma-I. miração de quant.os dêle i jamos estar' sôbre' a areia. Hélio Callado Caldeira".
llha de sol radIante, cerca

.

se ace,rcavam. i da praia, em Ca,nasvieiras, !
de'mil crianças, todos filhos Amigo leal de, Nerêu

I
em Rio Vermelho, em Santo I' , '

jdos comerciários, que, as- Ramos, formava sob a Antônio nos I r
sim, tiveram a alegre mati- ":!hetia dêsse catarinense praia d� Saud:�:,se:� 'IoB:� I MILITARES ENVOL-

. ilustre, hoje Presidente Abrigo. no Coqueiros... VIDOS NAS "FELI-
da Câmara Federal, com Fugimos dá cidade, em �us- PETAS"

.

os saudosos c-onterrâneos La de melholi sombra e me
Olívio Amorim, Altamh'o íhor ambiente. Deixamo-nos RIO, 27 (V. A.) - O pro
Guimarães, Haroldo Cal- ir, esquecendo quanto d�· curador geral da .Justiça
iado e muitos outros, que diversão possa oferecer a I Militar acaba de oficiar ao·

foram a fftrça das primei- Capital. . .

. juiz Macelo Santiago Cos
tas campanhas da antiga Nesses dias, em que as ta, titular da 14a Vara Cio'
Aliança Liberal que cu1- ruas da cidade estão escal- vel, solicitando copias dos,
minou com ,a. vitoriosa (�ando,. em que o sol abrasa-l documentos referentes am;'
Revolução de 1930. dor parece penetrar em nos- I militares envolvidos na fa-
Era casado com a exma_ sos aposentos, deixando.nos i lência do ex-tenente Luiz

"Ta: d. Cecilia Amorim 2té doentes, o que mais al-
'

Felipe A'lbuquerque .Junior.
Rosa" deixando os seguin- I' mejamos, não há dúvida, � 'Como é do. ,conhecimento
Les filhos: sr. João Amo- sombra e água fresca... publico, vários tenentes
rim Rosa e sta. Julieta ! Nt.>m há dúvida, porque o da F l)..B, inclusive um ca�

AfJlorim Rosa. I
calor que ontem tomou con- i pitão do Exél'cito, pal'tici-

Os seus funerais se e- ta da cidade obrigou parte' pal'am diretamente das a

retuaram, ontem, no Ce,- da população a fugir,. em i tividades desenvolvidas por
mitério de Big'uaçú, com demanda de local onde a I "Felipeto" nos negocios de
extraordinárrio acompa- hrisa fósse maÍs suave ou compra e velHla de automó-
nhamento. onde a.s árvores amigas po. veis, tendo_ alguns deies,
À exma. faroilia enIu·· (lessem oferecer o que aqui inclusive, transacio n a d o

';ada O ESTADO a'"'rese'}- vai rareand b' L' F I' f '

I' " o - a som ra, com, 'UlZ e Ipe, aZeD(lO ..

(a a ('::\]Jressão do seu j}e- que refresca. que retemp-e- lhe emprestimos· a· juro:'l
.

J 1'<1, que vale ouro. � .

/

extorsivos. i

PRESENTES PARA OS VELHINHOS DO
ASILO ,"IRMÃO JOAQUIM"·

.

sr,

Os velhinhos do Asilo

Ir-I são,
levou àqueles vovôs,

mão Joaquim, desta Capi- cestas, com artigos de Natal,
tal, tiveram também um Na- fato que os comoveu sobre
tal feliz, com a realização maneira.
de festividades religiosas Foi. uma lembrança que
que 80e efetuaram naquele tocou fundo à alma daque
esta'belecimento de asaístên- les que ali, no Asilo Irmão
da social. Joaquim, se encontram as-

O Rotary Clube de F'lo- sistidos pelas almas carido
rumópolis, corno o faz todos �I sas e pelas Irmãs da Divina
os anos, através uma comis- Providência.

Palestra ,do

í:"lorianópolis, Domingo, 28 de Dezembro de 1952
---�---_.__._--------------�------

o NATAL DOS FILHOS DOS
COMERCIARIOS.

,

-----,-----.- I

ICHURRAScARIA
HORIZONTE
No Canto do Estreito, que

vem sendo o ponto mais
frequentado daq\le].e pro�
gressista sub-distrito, foi
inaugurado, à tarde de on

tem, a Churr3!scaria Hóri
zonte, de propriedade' de d.
Noemia Felippe.

-

Situª,da em prédio confor-
.

táveI, em ponto terminal de
linlla' de ônibus; aquela no
va .Churrascal'!a óferece f o
que de -!llelhor pode n� ge-
nero.

.

n ESTADO agradece o

convite que lhe foi dirigido
para o ato da inaugura('ào
e faz votos para que

-

a

ChF""R�e;:Jr;l'\ H0rizo'Üe to;
nhn i�:!. Oi:.J;{.r:l:aues.

Exemplo: Na Capital da Paraíba foram eva

cuadas as galerias da A8semb1éia, que se estavam..
ma,�1ifestando. O Delega'dc' dn Ordem Política e So
cial dirigiu o serviço, trancafiando no xilindró di
'iI;�'�OS populares. Tão logo o Governador José Amé-:·
l'ico soube do fato, mando;.: chamar o Delegado'e de-
tenninon-lhe a imediata soltura dos detidos, l'eco�

In2ndando 'ainda à autoridade (1 seguinte:
-- Te.nha o máximo'cll'dado,e o maior respeitu'

pE:las ggn�nt;a8 i)jdividuai�!
xxx

.Elog-io: O Diário Ca,doca n.ssÍDa1,a, com relêvo, o
LLto j"éclito 0.€ nenhuma das verba':! da Cámara Fe ..

der:ü haver sido suplumentula, muito embora 0>'

grande núme.ro das sessões extraordinárias realiza-·
da" durante o al,!o. E, mais uma vez, destaca a açãet,
do j))'esidenie Nerêu Ramos.

xx..'{

..
Saldos: Aquí na Assembléia, g'ra'ças à ação da,

p,·cside.nte Protógenes Vieira, também houve saldos,
que permitir<:m um ab(mo nos funcionários. No exer

cício anterior isso não foi possivel!
xxx

BrHe: Aquele candidatÜ" declarou, depois 'de,
percorrer o Estado:

---- Tenho que sair do ambiente de influência go
vemamental. no próximo pleito. senão, adeus. Rio,
de Janeiro! Felizes são vocês, da (}posição, qú� nãÜ",
têm êsse breve!

xxx

.Fé: A earta que o jQvem tl-lbeli-ão, (h'. HercíJio·"
Pedro da Luz dirigiu ao n08'SO jornal merece fé pú-·

, blica!
x..'{x

Bondade: A plantação de abacaxis do sr. Bayer
Filho, em Tijucas, à beira da estrada, está marcan
do mais um ponto de parada dos veíc-ulos. Assim
como há ponto de café" ponto de almoço, alí é o POll-'
t� de sobremesa dos motoristas!

'-< xxx \ .

Olímpico: Nas rifas natalinas,- o deputado Enorí..
Teixeira ·Pinto ganhou uma bolera, no Salão Re
cord. Confere! Ele é recordista de bolos!

Saudade: E eu não ganhei nenhum perú da Pe- I

nitenciária:, Não sobrou ! No decurso do ano, o Pa-
lácio papou-os tüdós 1

. ,
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