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i Globo", havia viajado para

N '11 582 < as reg iões do Vale do S.
.

.• • . � F'rancisco o 'inspetor de Po-

�......,._..__.- _

" l.cía Política
-

e- Social da
.Capital da República. Jair
Mendes, af im de observar a

ação dos ageutes comunis
tas que lá se encontrariam
com a missão de incentivar

I
a revolução agrada que os

adeptos de Luiz Carlos
Prestes pretendem deflagar
no país. ° sr. Mendes, de
regresso, elaborou minucio-.
so relatório cujos termos

.

são ainda desconhecidos ela
imprensa mas que a chefia
de Policia vem de encami
nhar ao Conselho de Segu-'
rança' Nacional,

'GERENTE

Dominsos F.
de Aquino
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I

dicados os seus servidores. ! crédito de 200 milhõés. de

'Il'ial
ao chefe do Executivo,

Nesse sentido, eles se díri- i cruzeiros, aberto para aten- pedindo que lhes seja exten
giram, em memoriaã. go pre- : der, neste exercício, às des-: sivo o suprimento da verba
sidente da República, recla- i pesas decorrentes do abono. ! necessária, por conta da-

n.lando o tratam'e.I.ltO desi.-I Assim, enviaram' um-memo-
I· quele crédito.

gual entre funcionários com

iguais -deveres e responsa
bilidades.
Alegam que o artigo 20 "O ESTAD'O"da lei que concede o abo-

no, estende o direito à sua

percepção ao" servidores de A I
. .

t' .Iohannesburgo, 30, (U.P.)
u

. Aos nossos eítores, anuncian es e assman-
_ o professor J. L. Smith,

varros órgãos e entidades tes, desejamos prosperidades no ANO NOVO
. um dos mai famosos ictio-

que não estão, como o Instí- que 'se inicia no dia de amanhã.
.

logistas do mundo,' quevol-tuto Nacional do Mate, di- Afim-de-dar folga aos seus redatores e'
k. tau, hoje, para as Ilhas Co-

retamente beneficiados pe- operários, O/l'.STADO não circulará amanhã,

I
. . . mores, ao norte' de Mada-

.10 artigo 10 e cujo Paga- nem depois-de-amanhã, retornando à circula-
menta correrá por conta do ção no próximo dia 3 de Janeiro de 53. gatsc�i.", °dnde edspera ch�gar

_.. .
'.

. a ·em·po é po er exammar

,----�-----.......;.
_ .. _ '.' ...•..........,.,,�WJh�'� .�...,._..�;.- .... , ... __....................

·e preservar um peixe pré-

'Numerô-s<as· . ví,ff�ds;' �.
- -

.. ,
.

,._

-

'�r-=:A'--'- -F .

. ;D�f.�1\GRIP�\}1� _ t��:�:�f;�]d:;t�ePs��: :�a"��:
-da' 'feSre o'mcire1a Reuresslu IS,. Nereu ,Ramos CASTRO FARIA I��:�o�';:�b';�:.'�!�'�:::::.

Ô V
., Acompanhado de sua ex- semana, por um telegramaS. PAULO, &0- (V.A.) - ;mente efetuado não foi per-' RI, ·30 ( .A;) - VIa ae- Ouvido pela reportagem f T h 1

'

As autoridades sanitárias- feito, dadq!s as falhas haví- rea+regressou ontem dos sôbt:"e sua viagem aos Estu-
ma. ami la_< c eg_ou� pe o �de um dós seus correspon-

P P d·l' EE UH' N
.•

R (los, Unidos,' -dec'larou: vapor AJ'l"A, ant.e-ontem, a
I

dentes-, um pescador das
de residente rudente' es- as., i'esu tando a

..propaga-· .'. . o sr. ereu allJ.OS, esta' Capital, o sr . .D.ep.' A- . Ilhas Comores.
tão empregando todos os es-. ção dQ terrivel mal. Áde- presi,d.ente da Câmara dos "Estão caqa vez mais sóH- .

d' C t F .\grIpa e
.

as 1'0 ana" des- Esse pes,cado!.· posslriaforços, a fim de debélar.a mais,'a população evitou va�' Deputados. O ih�stt:e ,}lada- das as relações do 13rasil, d I b
febre amarela que' está ci'llar-se, o' que fez 'com qüe mellta:r, que visitou a Amé- com os EE. DÚ., em benefi-

tacu. o e emento da anca-

f
uma descriç-i'í,o muito -com-

. • .' da de Sa,nt5J, Catarina, na pfetâ dessa variedade única.
grassando naquera cidade. o pessoal' 'en'c'âlTegado da- -,

rIca do N'�rte,,' depois de. cio da unidade continental. C· F d I l' I,

I
.

. ·amara . e era " e elto pe o
,
de peix�" depois de seu eu-

Sabe-se, através Cle in for- que:e serviço' não se empe- c ,Icflar a delegação do Era-. -
'

.

'

S
'1 d

. E h
. fal'tido. ocial Democratico. I contra - com o professürmações oficiais, que -vinte e· nhasse muito no seu mistér. SI na posse o novo presl- ten o a impressão de que O

'1
Ilustre parlamentar Smith, em' Zanzibar, há al-seis pessoas falecera-mo Se- e o resu1tado dessa impre-' dente do México, foi rece- manteremos com o novo go-

· gundo t!m vespel'tíno. Íocal, I vidência e que nil1guem está bido no 1!el'Jiporto- do 'Gajo vêrno norte-americano' o
i'em sido gl'andem�nte visi- guns meses. ,O premio. pro-

o dr. Moacir ,Nogueira, d_ele- ,'.certo de livrar-se da, doen- 'Ieão pelos ministros João mesmo "modus-vivendi'" que
tado pelos seus

.

lllumeros metido de 100.000 :(rancos
N N

�'
d 'L" I' ctm.ig.os, ,a.d.miradore!t e cor- cabel'-lhe�á., se o espécime·gado regional de Saúde em ' ça, pois que é transmitida exes e egrao e· Una e VImos mantendo com o. a- 1

.

, .

I 1"
re 19lOnanos.

..
�Cuntinúa ná 3& pág,)

· P<f��id€l;�e Pr.udente, adian-I p�la Si�.ples mordi,da�de um \lanos par amentares. . tua . D ESTADO �Ieva-Ihe os

t�"qué lllfe:lzm�nte'o ser- m��qQlto condutor do ger- g.eus votes .de bôas vindas
VJÇO de vacmaçao recente-, me .. . d f l'

.

I e e' e lZ premanenCla nes-

ta CapitaL - ..

RIO, 30 (V. A.) - Ouvi
do esta manhã pela' repor
tagem, sobre a tentativa de

congelarnen to-dos preços, o

ministro João Alberto, com

sua costumeira franqueza
de abitúdes, nã� vacilou �m
externar claramente. seu
pensamento.
- "Foram as mais de

sastradas passiveis as ex

periências do congelamento
de preços na antiga Comis
são de - Mobilização Econo
mica, da qual fui presiden
-te, E' totalmente imprati
cável congelar 'preços se

. não" se fizer racionamentos

.

Impraticável o Congelamento dos Prêcos
Para o ministre João Alberto, o únicn meio de baratear a vida'

reside no aumente da preduçãe
Acho que o un ico meio: i mo de tal maneira compli- se poderia aplicar. A, int"êi·-

de baratear a vida é entrar o ministro JoãoAlberto -' cado que só em um mornen- venção do Estado desta for
vigorosamente no terreno j tudo ê tentativa vã, que se- ! to'de guerra, quando se tem ma na econômia é copleta-
da produção. ! rá f'rustada. ? congelamen- i jus�ificativa na segurança mente avessa ao regime de-
Do contrário adverte, to de preços' e um mecan is- nacional e plenos poderes, mocrático,

\

- Chegado há dias, encon tra
se rreeta Capitalv ,» sr, Dep.
Afonso Wanderley Junior,

I da ba.ncada catar inense na

Câmara Federal, eleito sob
a legenda da União Demo-
crática+Nacional.
° ESTADO· cumprimen

ta-o, cordialmente.
ou se não houver mercado
Tias para oferecerÁà venda.

i\. 'lei de oferta e era pro
cura, sobretudo para os

produtos essencia is, vence

qualquer tentativa de con-

gelamento ds-preçoa. ben ef icto, no seu artigo 19

Não estou a par do pro- condiciona o pagamento à

jetado congelamento de posaib iiidnde t ín anceira de

preços e nem até onde essa cada entidade. Acontece

politica irá. que, entre as autarquias de
Mas de maneira geral, caráter econômico, o Insti

essa é a- minha experiência, tuto de Mate 'é a única que
dolorosa experiência. Sou I não possui recursos 'para
frontalmente contr á r, i o, j pagar o abono de ernergên
Irontalmente descrente. cia, ficando, assim, preju-

",.� -""""._••"'J"••••"•••".J."'�.-'._.•-''''-_-'._._",_.•-.-_...•....._- _ _ .,.,_- _,. -_-__.-_..· -�.._- ..,,_ ·.-. ._-.w.....,...-.

Não. Receberam Abono· os Funcionários do
Instituto -do· Mate

/'

DEP. WANDERLEY
JR.

em nossa redação uma co

missão de funcionários do
Instituto Nacional do Mate,
a fim de reclamar por não
terem recebido o abono,
concedido aos funcionários
públicos e autárquicos. E'

que a lei que concede êsse

RIO, 30 (V.A.) - Esteve

Var'examinar fi
peixe· pre-bis
tórico

MORREU A RAINHA ALEXANDRINA.
COPENHAQUE, 30 m. t Alexandúna faleceu às 6 OTE.- MP""O.

'

.P.) - Aos 73 anos de ida- i h01'as' gmt.
.

.

:' -: '

.

de, faleceu a ra,in.ha Ale- I· Em 'discurso necl'o16g4co, Tempo",...,...,.. Justá.ve'I, chü-

<fln.drina, m�e do rei Fre-I pelo rádio, �m� hol'� :nais vas e trovoadas.
-

JerIco, da Dll1amal'ca.
.

tarde, o pl'lmelrO- mInIstro. Temperatura _:_ Estável.
'.

A extinta havia sido ope,- i El'ik El'iksen chamou a rai- Ventos - Val'iáv�i�; Ta-
�'ada 11á dez' dias. O.ntem, I nha de "M�e da Nação".. �das fi'es'cas.

ft)
.

as 6h50m gmt, anunCIOu-se Por motivo da enfenl1l- ...��peratul'as - Extre- L:-=."=:.::..��._�••;:... '''''�--------'-"-'.

(lU� '''d e p o.i s ,de .uma: de de sua .g:uitora, o
�

rei la- �Máxima 26,3 -

l\'Ií-I-:-·· eyv�·ai-nos da eterna
nOIte tt'anqtIlJa", a ralllha' {Contmua na 3a pag.} '22,2. .

. ,vlgllancla. Amem! -,

AUl\ffiN'fO DO PREÇO DA GASOLINA
.

�

Nãl.foi, ainda, concedida autorização - pelo
.

Conselho Nacional do Petroleo
-

RIO, 30 (V. A.) - O A repol'ta,gem -p.el'gul1tou
'Conselhq_ �acional do Pé- ao sr. Plinio Cantanhede
11'�l-e'0 aând'Çl- não, l�esolveu em. que pé estão 9s traba
conceder autorização.às lhos e pesquisas do petro
companhias distl'ibuiCÍ"ol'as 1:00 no Rio Grande do Sul.

- �e gasolina e outros COll1- Informou ele que, no Rio
bustiveis para o' pl�tead'o Grande do Sul, somente no

aumento do.preço..' prOXllllO ano começarão os

. Nonhuma aItel'ação serâ estudos a S€1' feitos. Quan-
,feita nos preços enquanto

I
to às pesquisas que se fa-

·

Jlão tenham sido dis.pendi-: zem no :Estado de São 'Pa.u-·
das as qUa11ti�s em est0:9.ue lo afirmou q�e, por enquan
.� que foram ,entregues ;.pe-,'

to nad� de positivo acusa

lo C. N. P. .' l'am, amda, as perfurações
· Ouvido, a proposito, o, que lá se rea'1iza.m.

-

�r. Plinio CaI1tanhed�' Pl'e-I"sidente dq Conselho Nacio- I Sobre a j,llaugul'àç'ão dos·
Jlà�o �et�'óleo, àeclat'Qu '1l1e!lhol'aruentos e amplia-
q tudo vai depender de, ção da refiuaria de Mata-
li lev.antame11to geral a' ripe, õ p.residente �o·

.

C..
o si"{ o, a fim de _apuraI' N. P. informou .que taL,Ç.Çli-

. que até e_o 'ontribüi_ções � Slt �ó se t.ará. em fins " de

,do. ",. nheci- b'l'l omeço de maio

Armas Desviadas.�d'o Exército
Presos 'um' barbeiro, e. 'um�'luBcionáli{) do
�iDi·sfério da Guerra, envolvidos D'O érime,

RIO, 30 (V. A:) - Há, tempos, o chefe de Poliéia
recebeu, urna �lenúncia de qll e estavam sendo desviadas
armas do Exérçito. Afim ,de apurar o fato, fói druda oí'
dem, ao delegado Mario Lu,cena, titular do 3° Setor de

Fiscalizàção, para que fôs'sem levadas a; efeito as 11e·

cessáriá§, diligências. Estas foram, afinal, coroadas· de

êxito, com a pri.'lão, ontem, na rua Visconde elo Río
Branco 51, do barbeiro João Luis Soares e do funcioná
rio do Ministério da 'Guerra, Esperidião Monteiro, mo-

-ràdor nà l'ua Buenos Aires n. 287. Naquêle_ e�dp.re'.:o de
uso privativÇl do Exérei,to' fÔl'am encontradas armas do
valor 'de Cr$ 9.500,00,'

. Interrogado pelas autol'idades, Es-peridião declaroll
que as armas em questão eram desviadas pelo tenente
Leonidio de Melo, sendo que o seu p'apeI, no'. peculáto,
era apena:; de intermediário.

A respeitp do fato fo! instaurado inquérito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C!�'�=N��N��ur� !��to I ���g�t�I����ial! r��!;��:�: ". I���%�i���i�o��l�t�r0:�:�;t�::�1:��;tConformo' vem �enqQ an uncíado amplamente por des, Juiz de Direito da
seguintes: Jorge, dos San",Na Capita-l Federal, onde D' .

V 1 C-nodo;:> jornais desta Capital e pela emissora Rádio Gua- 1 rrmerra .ara (a omarca
tos, de 27 anos, casado, mo-exerce o cargo de diretorfu.ifí o grandioso BAILE DE GALA DE SAO SILVES- de Florianópolis, devendo -ador na rua Torres de Olí-90 Hospital

.

Nacional de A' " •TRE, a se l't.3Iiz�1l' no Clube Doze de Agôsto, terá este 01ÜI"ar em gozo de t értas no
! ve ira, 195; Osvaldo José Ri-Alienados, será homenagea- .

lo i ('»
..alie, l1:11, c unho altaments expressivo, pois que os salões próximo dia c OIS '-', vem, beiro, de 40 anos, motorista,do, nesta data, pelo trans- ,.

t .�ofr:,!';'t:l, Llmll rigorosa ornamentação, com ,flores espe- por este rnero, apresen ar
residente na Travessa Cas-curso do seu aniversário '

. .ciai,.. Ql;(� já estão reservadas ... Temos ainda a dizer as suas despedidas aos Se-
cavel, 110; Vicente Lima do,.

1 ' natalício, o nosso presado Ilhares Ser etário de-qu e " l'('jel't;'J'li) c a orfluestra exclusiva do Clube esta
conterrâneo dr. Odilon Gal-

v nu' s
Nascimento, de 38 anos,,ser",lo estudado com esmero e novas páginas musicais lottí. Justiça, louvando-lhes pe- funcionário público, mora-.>f)�tií.(l e:11 en su ios ... A valsa das DETUTANTES é ou- .

O ESTADO la exatidão com que soube-
dor na rua Almirante Ro-lt d b cumprimen- ram cumprir o 'seu dever, 's

'1,)'(\ ;:'Ollt(J a o a parte musical. .. A orquestra, so a
t d dese h

.

,drig'lles da Rocha, 12; e"
' .

I H' an o-o esejando-I e felí- bem assim, ao distinto C01'- ZEMBRO
reJrE-nc la ((J maestro ugo Freyesleben, contará para cidades, 31 DE DE �

, .bastião Pereira, de 41 anos,'Doi! lc de :'lJ, com' todos os seus elementos, ffcan do com- por de Advogados que atua A data de hoje recorda-nos operârío, casado) residenteSr. Euclides PerronsPlf:L:i para o grande serão de São Silvestre ... A Parada n êst e juizado, expressan- que: na praça da Concórdia, 8,Ocorre, nesta data, o a-
h

.'.das Debutantes entra azora em estudos, havendo certa, do-lhe o seu recon ecimen-
_ em 1753, em Lisbôa, fundos,' José Tomás Alves,'

.�

niversárío natalício do sr.
'

.-mcnre mcdificaçôes do que vem ocorrendo 110S anos an- lo pelo trato respeitoso e faleceu o, estadista Alexan- de:' &JlOS, casado, moradorEuclides Perrone, alto fun- .-teriúi·h: ...
'

A' meia noite, quando os sinos bímbalha- cavalheiresco mantido no dre de Gusmão, doutor em na rua do Bispo, 117; Noê-cionário do Banco do Bra-'rem f'estivamerrte à passagem do ano, entrarão em cênas
sil, no Rio de Janeiro.

decorrer do ano, a todos direito pelas Universidades mia de Almeida Fontes, deos j'U:O-l'CCOS, as businas, os apitos e as serpentinas es- Às muitas homenagens augurando um feliz e ven- de Paris e Coimbra, nasci- 40 anos.jcasada, servente,
-

d t d I d
'

turoso MIL NOVECENTOS d S t S- P I 'd t S- G
-';Olic:,.mo e o os os a os .. '. .

de qtUe .serâ alvo, as de O o em an os, ao au o, resi eu e na rua ao a-Prente a séde, fogos cómemorativos da noite alegre ESTADO. E CINCOENTA E TREIS. em 1695; bríel, ,327; José Francisco-e (), abraços, os cumprimelltos.
Sra. Armand» D. F. Lima Florianópolis, 31 de De-

- em 1754, uma Provisão da Silvá, de 68 anos, viúvo,A passagem de mais um ano, mais um ano de vida,' .

. . zembro de 1952 Régia determinou a de" funcionário púbtico aposen-'I'ranscoi-rs, hoje, o ani-
Ada-o: Bernardes.mais um ano que se avança. na existência... , .

r
.

marcação das Sesmarias; tado, morador na rua PadreA SURPRESA DA 'NOITE SUBLIME
.

versario nata lCIO da

exma., Juiz de Direito da Primei-
_ em 1825, orientais co- Nóbrega, 1.079; e Alfredosra, -d, Zelia Sayão Ferrei-

ra Vara.A grande surpreza da noite consta realmente uma
ra Lima, esposa do sr. dr. mandados pe�o ,�oron,el Leo- Lira, de 23 anos, casado,.agradabil issima surpresa e oferecimento, com que a Armando Ferreira Lima I nardo de Oliveira e o des- motorista, residente na ruaDiretoria b rinda rá aos seus associados e suas famí-
funcionário do Ministério' H A. ti -à

tacamento �e Chu,i .coman: Carlos Costa, 37. Noêmia,lias ... Será realmente uma "big" surpresa, muito a- da Agricul.tUi'�, ora s'ervin.- ..

a.•,11 larl) I
do ,.�elo �aJor I�aclo Jose par ser mais grave o seu-gradavel e plenamente sugestiva ... Esta surpreza por do no gabinete do sr, -MI- { HOJe as 17,30 horas. Cabral da Costa,

. estad?, foi internada no.certo será muito bem recebida e o grande baile de São
n istro João Cleofas. Por especial gentileza da _- em .1�43, na �I�ada de

I HOs�ltal d� S. A. �. D. U.,.Silvestre deixará saudades ... ' Sabemos que ricos e Iin- A ilustre' dama receberá, Rádio Guarujá, brindando a S.ao Xavier, o MaJ_Ol Ages-

I �lfl�O fOI acometído _?o-díss imos trajes femininos, em modêlos inéditos, apare- por c�rto, homenagens do I seus ouvintes, será irradi�� tlllh� Gomes .Jardlm, da interior- de um auto-lotação,cerão na noite de gala e quando, o· dia alvorecer, os a-
seu vasto circulo de. amiza- 'da uma mensagem a huma- Guarda NaclO��l, travou na rua da Capela.

r
-có rdes da esplêndida orquestra cessarão ... Voltaremos des, às quais O ESTADO nidade enviada pelo Círculo co�ba�e. e repeliu os .revo-

�

_.amauhã, com os nomes completos da Debutantes inseri, se assõcia, cordial e re�;pei- Exotéricõ .da Comunhão do luclOnarlos rIogrand�nse.s ALMÔ,ÇO DE CON-ta;;; e com novos detalhes sobre o Grande Baile de São tosamente. Pensamento' alusiva a Na- comandados pelo Genelal_
A

�Sih'estre no Clnbe Doze de Agôsto...
tal e Ano Novo. João Antônio da Silveira. O FRATERNIZAÇ O.. ",............,.................................. FAZEM ANOS, HOJE '

I
. Major Jardim foí morto' Os funcionário;'d� SESCBAIXA PRESSÃO ATMOSFÉRICA A ,I" Srta

..
Lea' Carv�]'ho TI'

Resta ação;
e do SENAC realizam, ao

,

- Men.ma Lea, fIlha do e t'gramas � em 1864, teve i11lCIO o meio dia de hoje, na Chur-CAUSA DO CALOR ' I sr. lavá, funcionário da. De-

'-d ataque de Paissandú, q.ue ras�aria Monte Castello, noRIO, 30 (V. A.) - Nestes últimos dias, tem-se legacia de Ordem Politíca re I 08 viu a se render em 2 de Ja- Estreito, um almoço de con-'aeenl:úado; consideràvelmente, a onda de calor, sendo e Social José Barcelos Agricola neiro de 1865. Os atacantes fraternização, pelo término':que". ôntem, à tarde, a teml)eratura atingiu a 37 graus, - Srta. Noemi Cunha
_ Vital Schophorstz bra.sileiros eram' comanda- dos trabalhos daquêles ór-'),10 Pôsto de Meteorologia, instalado na praça Barão de - Jovem Agnes Campos, Dona Va]'da -Iolanda Pe- dos pelo General João Pro- gãos no ano. que se hoje ex-"Taquara, em Jacarepagl1á.

_ filho do ,s·r. Prof. Custodio reira Silva _ Adiano _:_ AI- piciá Mena Barreto e Ve- pira.Querendo dar alguns esclarecimentos a seus leito- de Campos. fredo Rúaro _ Puríssimas nencio Flôres e a praça e-s- -'- _.r.es, a reportagem do- "Diário de Notícias" procur.ou, on-
_ Tupi _ Bruggma1ll1 _ tava. d.efendida por tropas'tem, à tarde, o sr. Francisco de Sousa, diretor do Ser-
JI'aroiYla Concejção -::- Eloi pataguaias comandadas pe-viço de Me-teoroll!_gia do Ministério da Agricultura, o
Melo _ Indústria Progres- lo General Leandor Gomes;--qual informou que não há esperanças de que a tempera- lorr80 8 Bainh'8 so ,Catarinense _ Migina _ em 1868, os paragua_ios.tu,;;! yenha a modificar-se nestas 24 horas, pois as previ-' �

10110n _ Salvador Russo se renderam com a capitu-sões não assinalam a ocorrência de chuvas, nesse pe- Alexandrina, _ Maria Bitenc'ourt Batis- lacão de Assunç!o; RERéY'NMHG1AoTErÍado.
ta _ Natalício Martins Sil- ::_ em 1897, o Brasil e o

>

-

_Explicando as causas de tão elevado calor, ·0' sr. . I

1 Chile celebraram um trata-lUA Salvação dos Asmáticos"Frederico suspendeu a tra- veira - Humberto Sa sasse
d- li i

Francisco de S'ousa adiantou que se trata de um fenô-
N _ Ade'll'IIO Bal'ros _. DeVI'- -do de extradição;

-

. As gotas que ao a vodicional celebração dI) a-
.

'

t rebel
meDO' natural do verã,o, a.tri.-buindo, porém, o excesso ao '1-

•
_ em 1913, em Blume- imedlato nas, osses .

tal, no chalé l"égio de Ju- la - Francisco FerreIra -'
b 't "iea.

-regime de baixa pressão, 'que se propaga do noi:rt,e pa"a J
_

nau Santa CatarIna foi des, ronqul es, crun II�

tI' d' F'ilolJ1enO Rocha oao ,',
h

I t·
.

d t· S C
. an la.

18'" 1 At· os conqueluc e lU
"1) SlJ., a mgm o a e anta. atanna.

II
.

V"la Mal'I'o inaugurado com � a unos asm lC , _,'Os l'eis fizeram visitas enrlque 1 1
•

hi dos e
Além. dos .37 graus assinalados na praça Barão de

.

1\1 t' C I A t' P matriculados o Grupo Es- foc'ações e anSlas, c &ao Hospital São Lucas, on- ,. ar ms - e .•�r· UI' au-,
't N d

Taquara, a tempera.tura, durante o dia de ontem, subiu
lI'no de SO"lz'a _

Ma'l',l'a ,de I
colar "Luiz De1fino". dor.es DO pelO. as rO&,II.'de foi operada a rainha, c

f á i
·3 36,6 no Méier e em Santa Teresa, e 34,7 na praça Soouza Pel'eI'l'a � Oscar SI'I-

.

André Nilo Tadasc,.o 'arm � as.
'

cujas fôrças foram _diminu-,--Qu.inze de Novembro.
,

"a _ Marl'a, de Souza _

.
indo gradualmente ate qu.e' v

_:_ ;:-
__

-"�(�)--)� .......()....()....()41111..0�.
Dr. Sámuel Fonseca - Ru-VAI EXAMINAR O PEIXE PRÉ-HISTÓ perdeu o conhecfi�ento na

bens PI'nt,o Roc'ha, _ Neu'-noite de sexta- eIra, semRICO
mais recobrar os sentidos. za B. Buch - Pedl·o Kince-.esti-ver em bom estado de' los cientificos de todo o Alexandl'Ína foi espôsa ken Eugen _ Mario 'Dias

mundo, antes de sua: parti- do querido monarca Cris- - Francisco Costa - Viú
ela, mostra o interesse por tiano X e nas�eu em 25 de va Maria Trindad'e ---, Wil-
essa descoberta. dezembro de 1879. son Correa e Newton Luz .

I EFEITO
SENSACIONAL NA

A�S M'A

"conservação.
O professor Smith, cujas

obras sôbre a- fauna aquá
. ti a da Africa Austral são

AGRIPA DE CASTRO FARIA

cUJIlprimenta e deseja às pessôas de s�as�
relações e aos seus conreligionários e· amIgos

feliz ANO NOVO.

autoridade, causou sensação
.no mundo cientifico, quan
-d0 identificou, pela primei
.ra vez, esse antepassado zo

ológico, em Esat-London, na
·costa orjental d'a Africa do
Sul. Um outro espécIme foi
-rleseoberto em 1950. Mas o

estado de decomposição de
,ambos não permitiu um e-I
.xame aprofundado do qual Ise podia esperar uma das
"Ir-tJlores descobertas -Cienti
ficas da nossa época.
o grande número de tele

,gwmas recebido pe'lo cien-

t::-i�_,t_.a_s_u__l-.;..a_f_r_ic_a_n_o_!_d__ec_i_r_c_u- --' -- ._.__ . .-'- , _

-1·Jj�:�I··I!fII8.-'�4""[.J • iJl:r0::1 S iim IlIlltlQ
i># As 5 :e 8 horas 1 As 8 horas I As 8 horas

I '

As 8 horas
T{atharine KRAYSON - I Burt LANCASTER -! Fernand GRAVET _ Lui- lVIaria pALMER
BARCO DAS ILUSõES Phylis 'rAXTER se RAINER , nJNCO
N

-..em Technicolol' O HOl\jEM DE BRONZE A GRANDE, VALSA HIPOCRITAo.P��ma: O Esporte No Atualida- No programa: Fi'Ime Jor- No programa: Filmena Tela. l'la'U�

C � 7-" ' des evista. Nac. nal. Nac. nal. Nac.Preços: Ll��P ,"'-.� 50 '*'-. j'eços·. Cr� 7,'00 e 3 5 P Cr$ 7 00 eCf'llsura' Ivre. ,

. -Y �p 3,50. \ Preços: Cr$ 7,00 e " o. 'reços: " ,

Imp. até ).4 anos. Imp. até 14 anos. Imp. até �8 anos.

AVENTURAS
,
("

DO ZE-MUTRETA • • •

As 8,30 horas \
-' Tito MERCADORES DE INTRI

GAS

.

As 8 horas
Filith DAMARGUE

em Techllicolor
J01'-, No programa: Noticias

\
da Semana� Nac.

3,50. ,Preços,: Cr$ 6,20 e 3,50.
Imp, até 14 anos.

VENDENTTA
No programa: Cinelandia

Jornal. Nac.
'4

Preços: Cr$ 6,20 e 3,50.
lmp. até 14 anos.

em:
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o ESTADO
ADIIINISTIlAÇ,lO

....cI. ,a Oflelaal, à foa Conaelllel", 'hh�

TaL 1122 - Cx. POIIul. UI.

Diutor:' RUUl'lNS A. RAMOS

Gu.nt.: DOMINGOS J', DlI AQI:JOOJ,

Ilepre.entantea :

aepr...ntaçõel A .. s. �r., Ltda.
aUI Senador Dantaa, 46 - i" anda:.

Te!.: 22-692' - Rio de J.neiro.

Reprejor Ltda, ;.

ltaa Felille de Olíverra, n�' U - e· &II�..)'!;...

,Tat•• 1l-\l1!7J - São Paulo.

ASSINATURAS Na C.iMul
a.. . '." . Cr' 170,"

a ......tu , .. -. .. , ., Cr$ liI,l •• � �

No Interior
,

DRA. \VLADYSLAVA W.· MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Hj4.l_

Cirar"i.-Cltniea G.ral-Parto.

. e.nl<;O ecmpíeto e e.peciaIisado d•• DOJINCAS D. S.NHQ"

&A.!!. eom moderno. método. de ,diacnó.tieo. e tratamento.

•OLPOSCOPLA -- HI�TJlRO -- SALPlNGOGRAFlA - a.TABO·

LlSIlO BASAL

"aclloterapi. por onda. cure•• ·.l.troco.CQI.çlo ...10. Ult;ra

""ln. " Infr. Vermelho.
eo•• llltórlo: Ru. Trajano. D. l� 1- lood&1' -- .diftcio '41 aGI

,

-11')".

e.rérl.: Du. II ... 1:8 h6ra. - Dr.•a..l.

Da. 11 ãl 18 hor•• - Dr•. AI15.I.

R.l1dlncl. Av.nld. TrClmpow.,k1•••

DR. A. SANTAELA

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
�

ESPECIALISTA

MOLÉSTIAS. NERVOSAS E MENTAIS. CLTNICA Gf!;KAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe de Ambulató·

rio de Higiene Mental em Florianópolis. Psiquiátra do �ospi(81
Colônia Santa'Ana .

_Convulsoterapia pelo eletrcchoque e cardiazo l, Insulinoterapia
de Sake l. lI1alarlOterapla. Psicoterapia •

Consultório Provisoriamente á: Rua General .Bittencourt, 86

t esqu ina de Anita Garibaldi).
Horário: Das Ir, à& 17.30'bora.
Residência: Rua Bocaiuv a. 1:19.

"'orm5!)o pala :raculdade ,N.clonal d•••dlcll1a •• U....ral·

,..,h do Br..U},
.Mico por eollcarao da Aui.ttncl. a P.teoll.... .. Di.uU.

_""'eral..

.x-int.rnG dG' fio.pital P.lqutátrtco • a.alc6mlo �••lei'r1e 'a

�.1ial ".d.ral.
•.x-!ntsrl'o da Santal Cat. de .i..ri"rdla 40 &1... I•••ir•.

OHale. aMica - Do.n�.1 N."ol.... '

c-&altóno: .dif1eio Am4li. N.to - eala t.

a..ldlllda: ]lua Bocaillv., lU.
�...Itu: IDal_li la 18 laora..

.. _ . . • . Cr$ ZOO.II."

Cr$ 1I0.U.

Iloeoçll8 do aparelLo reep!r.tórlo
T'U fi i!: R C II L O 8 Jl

&AIHúGRAF1Á PJ RADIOSCOPiA DOS PUL.O••

Clrurel.· dG Torax

ADâneiol mediante;1 eo,Mré-to,

�

O. ori"inai •• 'llle�roJ.'i noÍl-O p�,b.li",,6b.;.,..' a.t� .....�

• ....o!Yid4l.,

Á djreç.o nào ee r"BlJOC1a-bllilla 1)&1<>0 ....;0.,""_

,

Imitido. 00. artill"o, Iluinado.

ADVOGADOS?
__�._,..

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

DR. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES,
ADVOGADOS

DR. I. LOBATO F!LHO

I!"ot",,,ã,, pela Facu ldade Nacional de Medicina, Tilio!oI'1.t;a "

Tilioei'ruTg-ião do Ho.pita! Nerlu 1t.�OI •

ClIra,,- d•••peclali:t;açáo pala S N. T. IIx,íntuno e h·...i.len.. �CI 1-
-'

, Girl1l'llia do Prof. UII"O Pi'lheiro,_Guímarill (&10).
Con.ultól'io: R118' Felipe Schmidt n. li. I

, lJíàriamente. dai 16 à. 18 >Jor....
f

Res,: Rua São Jorge n. 80. I
DR. ALVARO DE CARVALHO 1

, COolalt6110: Rua Trajano __In.•dit. 8141 Jor,.' - 1ft andar.

! Sal.. lá • Ui.

I ,lttlíd!ncia: Ru. Briaradeiro Silva. P....• /n. - •• andar, (elaA-

I'
� �(; •.panha}.

DR. 1\1. S. CAVALCANTI
I Cllnle. exelu.i ....meate d. t!ri••cu
! lu S.ldanha lIarinho. UI. - Telef6ne (a.1 '1'8.

'>

i
!

1.

Fôro em geral, Recursos perante ° Supremo Tri�.

nal Federal e Tribunal Federal de Recursos.

ESCRITÓRIOS
Florianópolis - Edifício São Jorge, rua" ·n·aja.......

12 _;_ l° andar' - sala 1

Rio de Janeiro - EdifÍ€io Borba Gato. AHl)·id�

l�ntôniO�;:os��AR;� l��. G'-"-t\-L-LETTI ,-
�---

- ADVOGADO-

"Iidtadal 1.''',

Doenc.. de Crlan�.

ConluItóriOI 1.188.

DR. I JOSÉ BAmA S. BITTENCOURT

... D I C O

Clflllc. Ckra. - p.DIATaU

Ku.lI . .te MaJo, ,II - Ua'.'·

ru.aICULTURA - P.DIAT]lIA - CLINICA O••..4L

c.u.IUrl.....l.lad. - Ru. B'IIIdo 'flua •. , (Lar..

4. aalo) � J'lorlan6poU••
••riri.1 • " 11 116ra. :_ DU.ri.m.....

OLIIO! - OUVIDOS - NAaa • GA:aGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
S.pectaUau •• .....Ital

••rnl Ap4l1làa,.m.

'.,.". .....-- .

DR" ANTÓNIO MONIZ .DE ARAGAO
CllmKGlA T••WIATOLOau.

Ort...lla

C611..1tórlo: '.10.0 Pinto. li.
n.. 15 àe 17 iUlrlam.i:te,

'

a.no. ao. 8th.do•

.... 1 BoeaiuTI ln, ,""..,,, •. 71'

AtendI diàriamlnte da. 14 ha. Im diante.

DR. JOSÉ a.. Vitor Ihlrelle., 68. - Fone 1.468. - "lortIGb, ..!!•.

Advocacia Pt Coníabilfd-ttd�
.

.

.

DR. ESTEVAM FREGAPANI
- Advogado -

ACACIO GARIBALHI 5. THIAGO
- Contabilista -

, Edificio "1.PASE" - 50 aildaL

ROSARIO ARAUJO
Clínica Médlc. - Doença. de �rlanç••

(Tr.tamento de BronqUlitea em adulto. e eri.nçaa):
Con.óltórlo: Vitor Meireles. J8 - 10 andar .

llorárlG: Da. 10.30 àl 11.30 e d •• Z,30 la 1.'0 hora.
KultliDcla: AveilÍd. Rio Branco. ll>i - Fon.

-

1.1140.

DR. NEWTON D'AVILA
Clrar,l. "er.' - Doenças de Senhoras - Proctololfl •

Eletricidade Médl�a

Salão
'.

"mp.d. d. ".nd. - R.rrstor - T.rtom.tro IM....10 L (ra I

lIqrafiaa da C.bl\la) - Retir.da •• CGl'JIOI! tlftnna.oa-441 hlm..
• ...f&l'O.

•

Co_nSDJin: As H.30. _hoJal e à ;tarde da-)16 bora. em di.iI",

ltec.ita paia 11141 f. OCll101, Reaid,,�cla: Rua Vldal Xam�. - Telet"ne l.'t2.
.

'

C...�It6r1. - Vi.çondl d. Ouro Prlto> 11. • - � ...l� •• c... l.-_.._....�-� -':�'''''''''_�.'''''W'''''''-''�_,_'
..............). -

I
DR. JOSÉ MF�DEIROS VIEIRA

1:....,.4:1. - ".Bp. Sehmldt. 101. - 'h!. 1161.
•

_ ADVOtADO _

, C&1n Poatal tU - lta)af - S.nta Catar•••
----.;.._--

•.".'f"_.

DR. ALFREDO" CHEREM
Cnra.. N*doD.1 4. doeacu •••&aI.

.
ax-l1ratof do Hospital Colhia S.ottàna.

Doenç•• nel'YOu, • lll.otai •.

Jm).'oüncl. Buual.
a.a 'l'1racl.Dte. 11. .'

Con5ulta.a d.. U b 1. lIor...

J'ON.: •. 'le8.

1t4I, .. � ltu Santc. Saraiva. U

DR., l\'tARIO WENDHAUSEN
Cllldea 1IIN1la de à4luU•• ed••cu

.)II "rl. _. Roa J'oIG Plu'to. I' - T.I... "1.
C. ltae: ..)a•• ia II hor....

.........�l.; Rua ••t..... Jflnlor: n. T.l. Ia

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

DR. AR.MANDO VALERIO DE ASSIS
MflDICO "

o.. !.,,"ç.,. 011. CUlI.lea Inf.ntll •• A8.lati.,cta. llalllct ..

pU.1 ele.Carlda4.
CLlNICA .&DIC.� DII CRIANÇAS. ADULTOS

- Aler"a - �

c.ualtokIG: Ilu Nunn a&eh.dG• ., - Conlúl'*l ••• I' .. 1.
, 'a. 11 •• 1'1 )Ioraa.
.....lad.: Ilu••ar.�h.1 Guilh.nn., • - 1'011.' 'Ia.

CGnaultórlo: Rua Vitor Mejra.le� D. 18 - TelerGn. l.hO? Brasil
Rua Visconde de Ouro Preto, n. 2,'

_'\visa a sua numerosa clientela que recebeu n{)vo&

processos para ondulação permanente, os melhores que
existem na Amél:ica do ·Sul.

-

As permanehtes são executadas por c:ompetente�
profü;sionais dR renome no Brasil e no estrangej�·o.

Navio�Molor "Carl Hoepcke"
RAPIDEZ - CONFORTO - SEG_(JRANÇA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIHO

EscalaI! intermediári'as em ltajai e Santos. sendo neste õltimo apenas

para o mOVImento de pass8ieiro8.

PRóXIMAS SArDAS:

I D A, VOLTA
de SANTOS

: rarmaaias·
I de Plantão
I 6 Sábado (Dezembro) �

Farmácia Da Fé - Rua. Fe

ripe S<.;hmidt
7 Domingo - Farmác.ia.

Da Fé Rua F'éHp�,
Sehmidt

13 Sábado - FarmácjaA
Moderna - Rua João. Pinto>
14 Domingo - Farn'ft-cia"

Moderna - Rua João Pint()b
20 Sábado' - Farmácia",

Santo Antônio - ,Rua ,JÓãe-··
Finto

,

21 Domingo - 'FárJiPácia,.
Santo Antônio - Rua.;Joãe»
:Rínto
25 Quinta·feira - Far.....

maCIa Gatal'inense {Feria...

do) - Rua,Traiallo
27 Sábado - Farmácia-;.

I Noturna�- Rua Tr,ajano
'

1\
2g�;D'omingo - Farmách�'r

:Noturna -:: Rua Trajano
.

O �rviço noturno sel'á.,

I
efetuado. pelas Farmácía-s,

- Bto. Antônio, Moderna e

situadas às ruas João Pin-
______________________..... ....,..____________

tó e Trajano n. 17.
-------------------------�,.:;;"';......---'--_ .. _-,, .

de·ITAJAJ'
'0

do RIO

/

25/Dezembro 27jDezembro
5/Janeiro 7/Janeiro
17/Janeiro 19/Janeiro
30/Janeiro lO/Fevereiro
23/Fevereiro 25/Fevel'eiro
5/Março 7/Março
17 /Março 19/Março
3l/�\i[al'ço 2/Abril

O horãlio de Florianópolis

10Janeiro 2;;'Taneil'o
12/Janeil'0 13/Janeiro
2tl/Janeior 25/.Taneiro
6/Fevereiro 7/Fevereiro
lO/Março 2/lVfurço
12/Mal'ço IS/Março
24/Mal'ço 25/Ma1'ço
7/Abril S/Abril

seri às 24 horas das datas indicada•.

• " ·Lavando caril Sabã·o

\7irgen,
.

E5peciaHdade .....s�;;l,�Z--�?r�/{rr:l�da Cia. WE'rZBL INDUSTRI!L -Joinville. (marca registradit �'�;p,.;." �,

economiza-se· tempo e dinheiro �.��
---------------_ .._-_.._----_ ...._--_ .._-- ---

do Rio de Janeiro, às 7 horas.
Para mais info�mac:ões dirijam-se à

'

EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKB

Rua Deodoro .- Caixa Postal a. 92 - Telefone: 1.2j2.
,

.

,

.'

...
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Florianópolis, Quarta-feira, 31 de Dezembro de 1952
------�--------�--�------------��-------------------------- -------------------�---------------------------------------------

'OS INTERNACIONAIS DE DOMINGO 'N t·
..

d E t ·t.. '_ i O IClas O 's rei oA seleção de futebol da Em Madrid, a seleção da I .
"

.Itâlia obteve, domingo, em Alemanha logrou empatai' : ESTA' CHEIHANDO MAL ...Palerma, sua trigessima com a seleção da Espanha Com a Iouvavel providência do poder público muni-vitória sôbre a seleção da pela contagem de 2 x 2.
cipal e do 'Departamento de Saúde, "dando geito" á fos-j3uiça,. vencendo-a por dois N o período inicial, os d C f' B M bát t a zéro. germânicos venciam Isa o a a e ar l.o.ara'8, com o esgoto-da mesma para: en os por o cano do escoamento das aguas pluviais, 'existente no'2 x 1.
lado oposto da rua, aconteceu que o mesmo foi derivado
justamente para um ponto onde se encontra um dós ra

los do referido encanamento, de maneira que toda a

catinga da agua servida dos residuos do referido estabe
lecimento, escapa pelos' orific.ios do aludido ralo, que fi
ca bem à frente do Bar e Snoker do Canto do Estreito,
acontecendo que ninguem mais póde ficar parado na

calçada, no lugar onde se encontra tal respiradouro, exa-:

laudo gás sulf idrico l
"

. ,

, façanha, O" bI
�- .

. .

,'";' pro' ema .será. resolvido facihnente, obturando-se
com chumbo os orificios da tampa do ralo.

E' questão apenas de um pouco de chumbo ...
o Vasco 'Conseguiu, do- vascaínos e americanos j-!Í

.mingo, mais uma vitória no se defrontaram nada menos
MERCADINHO PARA

I CHURRASCARIA.-certarne carioca de fute- de 60 vezes, sendo que o
O CANTO HORIZONTE

boI, do qual é 'líder absolu- grêmio de São Januário al-
o , , I. ,�U?O ql�and? pr�vÍl:amos

:to, ao derrotar o América cançou 39 vitórias e o cam-I �abemos. �ue o SI. dI. PIe: I�latIvamente a CllU.rIaSCa
-pela contagem de 2 x O. I peão do Centenário 11. feito Municipal esteve há na que vem de ser instala-

Segundo uma estatística, Partidas empatadas: 10. (lias do mês p.p., escolhen- da no Canto, está se real i-
do local para o estabeleci- zan do,
mento de um Mercadinho, Desde sábado, tanto du-

tar, s/visita, etc. (cala íaolada ótimG local) .•..
no Canto, a zona mais po- rante o dia, como pela noi-

• RUA DUARTE SCHUTEÍ:. - 2 casaa, uma com 4 quar-pulosa do Estreito, afim de' te a dentro, os que apreciam
renovar da esquina da. rua lum bom churrasco, veern, a-

. quartos, sall1, varanda, coainha, etc. . .

Tereza Cristina, o comércio fluindo à Churrascaria Ho-.

.STREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA - II quartolJ, fI/de verduras, frutas, peixes 1 rizonte.
e miudezas, o que é feito O cheiro bom de carne

110 chão infécto, ou em ta- assada, convida e provoca a

boieiros de madeira, mal todos que p01' alí passam.
enjarnbrados. O Canto do Estreito esta-

S. s. está inclinado a pre- va de' há muito precisando' víaita, s/jantar, copa, eoaínha, etc. terreno 20%4.0

ferir a área de terreno dos de uma Churrascaria como '! (chácara) �
,

:
.

herdeiros do comerciante IlSTREITO RUA SÃO PEDRO - S quartos, s/Jantar,
a que agora possu�

Machado, sito logo à entra- A ENCHENTE DE DO., copa, ccstnha, varandão, dispensa etc.� terreno

da do bairro de N. S. de Fá- MINGO NO "GLORIA" 16x40 .

RUA DOCAIUVA - 3 quartos, ./ para 'negõeio, varan-

UM RECORDE ASSOMBROSO

Um dos maiores pug il is- dedicar á carreira de dan
tas da história do box dos saríno, realizou nada menos

moesos dias, o norte-amei-i- 'de 137 combates profissio
-can o "Sugar" Ray Robi-. nais, sendo den'�tado ape
,>3O'n, campeão mundial dos i nas três vezes.

:pesos médios que há . poucov] De fato, ". uma

-abanôonou o box para . se
I .extraordinária.

-
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VIVER! MORRER!
o�� ende do tangue. O', sangue i '1 vida

Tonifique-se com SANGUE
NOL que contém excelentes
elementos tônicos, tais' como:
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseníato de Sódio, etc.

Oficina de Bicicleta Hely
Kcha-s8 aparelhada para qualquer serviço em Bi·

cicletas e Bicicletas a motor _ Ticiclo ._ Tico-Tice
.carrinho _ Berço, etc.

Peças e Acessórios Novos e Usados.
Pinturas, Soldagens e Parte Mecãnica.
Serviços Rápidos e Garantido, Executados por pu

<soai especializados.
_. Rua Padre Roma, 50 -

Participação
HEITOR STEINER E ROSEMARY M. STEINER

Participam aos parentes e 'pessõas de-suas re
lações, o nascimento na Casa de Saúde ''São Sebas.
tião", dOo seu filho HEITOR-J;i'RANCISCO.

Florianópolis" 28-12-52.

_ _ _.._ '!" _ _.._ W " , _ ""

SenhoresVeranista�
Otima ocaSlao. Venae-se, por motivo·;de mudança,

no mais lindo recanto de Itaguassú, uma ótima-residên
cia com sala de estar, três qúartos, cosinha e banbeiro,
lu.z elétrica, terreno eom 4.721 m2, podendo o terreno
:ser dtvididq além do lote de frente, em 17 ótimos lotes,

A tratar com �osé Nicolau Born, na Rua D. Jaime
Câmara, 18.

tima, tendo falado a respei- O Cine Gloria, o moderno
to com a exma .. viúva da- Cinema do Estreito,' foi pe
quele saudoso industrial. quen o pai-a acomodar do-
A compra do terreno está mingo, na sessão das 8,30,

dependendo; segundo ouvi- [t todos que a êle a,correram '

- 2 quártol, a/visita, I/jantar, eesínha, etc.•.

mos falar, da abertura de' para assistir a belíssima, AV. RIO BRANCO - 2 quartos, 1I�la, varanda, eosí-

verba e devida autorização explendido filme. nha, etc. . .•......•.................•.•.......

d L· 1 t' RUA JOSÉ BOITEUX - 2 quarto!!, ./visita, varanda,por parte o eg is a IVO Havia à frente do Cinema
Municipal. mais de 40�.autoinóveis. Mui- eosínha •..•.•.•.•.•... " ..••.. - ......•..•...

COQUEIROS - I quartos, laIa, varanda, cosinha, ba-Podemos adiantar que, tas familias de Floí-ianópo-
no caso de não pretender a lis, não conseguiram entra
Prefeitura, por falta de di- da, pois 15 mm utos

.

antes
nheiro, edificar o mercadi- da exibição do filme, já s� eosinha ...•.......•....••..... , .

nho, pessoa interessada pe- encontrava superlotada a- CABE9uDAS MUN. LAGUNA - Beira-mar com "

10 progresso do Estreito, se quela bem organizada casa quartos, s/negócio, l/visita, I/jantar, cGsinha,

propõe a realizar a referida de diverção. etc. terrenG 72%31 mtll., ótima para veraneio . '.:

obra e a explorar o respec- Isso há acontecer todas RUA RUI BARBOSA - 2 quartos, laIa visita, eolJir

tivo alugJel, eom a devida as v"ezes que 'a Empreza Jo- nl1a. etc. • .

.

d
.

f SERV!D!O FRAN'ZONI - 3 qnartQ" sala, varanda,In eillzação aos ,co res mu- sé Dau.x 8. A. exibir em o

nlclpais, por meio de ar- seu melhor cinema, bons fil- cosinha, etc., terreno 9x63 mta. . ••....•.....•

d t d t
. ESTREITO RUA SANTA LUZIA c.... 2 quartos, .al. 'fi..ren amen O por . e ermma- mes como o de domingo ú'l-

do número de anos. timo.
Uma vez adquirindo o ter- VÃ9 SER REMODE

re110 e o mesmo dev!damen- LADOS varlÍnda, cosinha. etc. • •••.••••••.•.••••••••.

te terraplenado . pela Pre-. Segundo ouvimos falar, ISTREITO RUA TERJlZA CRISTINA - ! quarto.,

feitura, (o terreno é baixo vã� e111ra1' para o "estalei- ..la, nranda, eosinhà, ..la para nec6cio ••...

e lodoso, necessitando de 1'0", afim de serem remode,- BARREIROS - 1 qU.rtol, ./viaita, ./jntar, oOllio11a

aterro e nivelamento), esta lados, os carros n. 5 e 8, da l' erande, terreno ,......... ...••.. 11.000,"
poderia abrir concurrência Empreza Auto Viação, os --o--

.

pública para construção de quais já não estão de a'cor-
• ('utral que por motivo de fare. maIor nlo .10 .aDlIJlet�:

diversos pequenos pavi- do com o progresso do Es- algumas destas sio aceita tranlferincia pelo. Inatituto., .ontaple
lhões, destinados à venda de treito. Oxalá, tal seja. ver-I. <!aiJ:a .conamica.

pescado, carne, verdEi e de dade, pois, essa providencia AV.�·:MAURO RdOS - Lo� d. 16:1:46 mtl. (neco-
porco, litves, frutas, hortali- só mereceu louvores. cio urgente) ,. 110.000,08
ças, etc., cujos pavilhõ�s, (Correspondente) .STRJ!lITO RUA SANTA LUZIA - :asq. com K1Ià

deveriam obedecer a um São Pedro - 40:d6 mtl. . .

modelo ela'borado pela Mu- COQuBIROS RUA S..lO CRISTOV...lO - 22:d50, tendo

nicipalWade, sendo a cons- ,Dmas pequenálJ easae .

.trução feita a expensas élo l1:SBlEITO' RUA SANTA LUZIA - lote eQm lOdO

interessa'do, a 'quem cahe- ruis. 16.000,00
ria o direito de arrendá-los, BARREIROS - lote de 12:dO mts. ••..•••••.•••• 12.000,00
mediante condições êstabe- COMPRA DE· TERRENOS, CASAS, CHACARAS II SITIOS
tecidas pela. Municipalida� Temos aempre interessados em comprar easSI, terr:no., chi-
de. earall e litiGa.

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

'42m. frente por 20 fundGs (esqutna), aceita-lIe

'(;'00% � vista ti 60% à 1.200,00 meneais . .

I!ISTREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, -;

&00.000,00

150,000,00

IOO,OOO,<lÔ

IIISO.O()O,GO

160.000,..

160.008,00

180.00U.-

180.000,00

UIO.OOO,oe

llli.OOO,o.

110.000,_

110.000,0.

100.000,00

l00.000,oe

100,OOO,oe

10,000,08

30.000,00

80.000,00

85,006jOO

80.000,00

10.000,00

".000,00

80.000,00

11.000,00

--�

HIPOTECAS
Recebemos ti aplicamos qualquer importância com Irarantia hl.

Murado na frente e la
d'bs, dispondo de grande
portão para entrada do pú
blico e dos veículos, condu
zindo.,.' mel'cadorias, o Mer
cadinho não pod,erá ficar
melhor colocado do que no

lugar a que nos referimo.;;.
O Canto precisa quanto

antes de um Mer,cadio{lho. O
povo do Canto e proximida
des, nos dias de chuva, ve�

se privado de frutas e hor
taliças, por falta de um

Mel:cadinho.
Agora, parece qué O' Mer

cadinho sae mesmo a fu-

CASA

1'0 •••

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

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

OLHOS _ OUVIDOS'- NARIZ II GARGANTA

DR. GUERREIRO DA
.

FONSECA
Especialista do HOl!lpital

Receita de OCUlOR - EXilme de Fundo d� Olho pAra

Classificação da Pressio Arterial.
Moderna Apare!bai'em.

.

COD8ultório � Visconde de Ouro Preto. '2.

'1IIPorECA!>

AVALI�'Ô[$
����������=='

4lUA "1'01>0110 .J.s
rI.OI1IA"dPo.l.'S � .JAI'I7A (AT,JI.J'lINA

CASAS A VEND�
tSTkEITO CANTO - • callaa, sendo 2 residencial. -

2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana}

RUA TENENTE SILVEIRA - '5 Qnartol, ./visità, .1

janta!.:, copa, cosinha, etc. . .•.•...............

1STREITO lWA SANTOS SARAIVA - '6 quartoa, ai

jantar, sl,_viaita, copa, quarto de banho, garilje, 51>'

tão, situada em esqUina '
, , . ,

'.

RUA l30CAIUVA - 4 quartos, a/visita, s/jantar,

copa, coainha,.' dispença, entrada 'para automóvel

per dual rua. (situada em esquina, gran,de quin-

tal). '
....•. � .

RUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, a/visita, ../

jantar, costnha, depósito, copa, terreno 10.130 mta.

aUA CONSELHEIRO MAFRA � 4 quartos, s/visita,

,/jantar, copa, cosinha, situada em esquina, Mim,,,

}lonto ..•.... o •• , ••••••••••• '. o � • , ••••••••••••

ISTREITO RUA SÃO PJ!lDRO - 3 quarto�,. ant-aala,
aala de vitita, copa, cOlinha, instalação aan'itária

completa, CGm dua'" pe,quena. casas nos fundo.

IiV. MAURO RAMOS -.' quartoll, cosinha, laIa jan-

toa, I/iantar, I/visita, eOlinlla, etc.; outra com •

da, coeinha, ótimo ponto, perto' da Av. Tzom-

pOWlky 0.

'RUA RUI BARBOSA (defronte o Abrigo de Menores)

nhetro.. ete.' . , ....•.•............... , .

RUA J,OSlÍI. �01TEUX - 2 quartol, I/visita, varanda,

sita, s/j�ntar, cOliuha, dellpenda, etc. • ..•.••..•

RUA FRANCISCO TOLIINTINO - ! quartos, aala,

PERDEU-SE
Um Relógio OMEGA, de

ÚU:',), com pulseira, també:n
de o:'l.!'o, 110 trajeto� da Pra;;.:.!.
t5 ao Chiquinho. Gratifica
:::0 b"'!1" a quem (') entregar
à L.:vrarÍa Progresso (:'1

.

11e"ta redação, pOl' tratar<'e
de I)! jeto de estimação.

Esperar � não deses'perar,
é' que devemos Jazer ... ,
\

Anuncie n'''O ESTADO"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•ooaiova X .iB"oi�ea$"
A 'F. C. F. DARÁ �ROSSEGUIMENTO, DOMINGO PRÓXIMO, AO CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS, COM O

EMPOLGANTE COTEJO ENTRE FIGUEIRENSE, UM DOS LIDERES E BOCAIUVA, VICE-LIDER.
. ,

-

"

"O �Estado Esportivo
.......,. .,. ....,.•.- .., _..

- _ _ , __ ••••8." •••• Ia .."",. -..:r_ ..r.. ,..,.·,Á -..". w ,.� _- _..·.- _., _.,.- -

o Campeonato Paranaen- I frontaram-se Atlético Pa-

Ih-rrnógeues Lopes
'

se de Futebol 'prosseguiu ranaense e Palestra Itália,
Distrito' Federal - G.e- com dois jogos de sensacão. êste vice-líder, .acusando o

Sábado o Clube' Atlético marcador- empate de três
Ferroviário obteve esma- tentos. ,

No ano pasado, a COIOCã- gadol'fL vitól'Ía sobre ,o Blo- O nosso conterrâneo Bas-

c..o dos Estados foi- a se- co" Morgenau, último -colo- tinhas "realizou mais uma,

g'ilinte: Amazonas, 1940 lu- cado, pelo escore de 9 x 1, grande partida no '''onze''
gar; Pará, 2380; Maranhão, sendo que Afinho assinalou palesbrin0,

'

sendo
-

autor de-

I 2040; Piauí, 1870; Cará, tires tentos. Domingo de-, dois lindos tentos empa�an-.
,

330; Rio G. do Noite, 2550; do a pugna.

Paraíba, 2140; Pernambu-
----.--:".- -

co, 1010; Alagoas, 870; COMPETIÇAO INTERNACIONAL DE
Pará -_ Júlio Guerreiro Minas, 450; Goiás, 2120; ATLETISl\IO,'DIA 6, NO PACAEMBÚ
",Maranhão - Lauríndo Mato Grosso, 1370; Espir i- I Aproveitando a estada hoje se realiza, a Federa ..

Boaventura to Santo, 1590; Estado do em Sãó Paulo dos atletas ção Paulista de Atletismo
Piauí - João Pereira da Rio, 1100; São Paulo, 2°; do Brasil, Argentina; Chi- promoverá no dia 6 de ja-

Silva' Paraná, 420; Santa Catari- l e, Uruguai, Portugal, Es- neiro no estádio do Paca-
Ceará - Jóão Alves dos na, 970; Rio Grande do panha, Iugoslávia, França, ernhú grandiosa competição

-

Santos Sul, 410 e Distrito Federal, Alemanha, Belgica, F'ín- Internacional de atletismo.
Rio G. do Norte -

Bel_190. . Iândia, Estados Unidos, Su- As provas que serão dis-
chiar Gomes écia, Itália, Paraguai e. putadas são as seguintes:

,,�, "":..-.�"'.s
Japão, participantes da 1.500 metros, 3.000 metros,
XXVIII Corrida Internacio- 5.009 metros e 10.000 me

.traJ. de São Silvestre que tros.

'HOJE, EM SÃO PAULO A .CORRIDA
INTERNACIONAL DE So. SILVESTRE
Sob o patrocínio do [or- I

- .

nal "A Gazeta Esporth:a" e; Mais de 1.500 atletas na maior prova pedes-
.com o concurso de mais de : •

S1.500 atletas,' será realiza. I tre do mundo, sendo 29 estrangeiros - anta

da, hoje, á meia noite, em I Catarina muito bem representadada
São Paulo, a XXVIII Cor- Irida de São. Silvestre, a,

pedestre do' Imaior prova.
mundo.
A sansacional prova rús- I

t'ica do mais completo .jõr- \

nal esportivo da América
.do Sul empolga todo o Bra
�'3Ü e 0 mundo que agparda
.ansioso o seu resultado:

,
Sant'a Catariná mais uma

'vez estará representada.
:
Três de seus melhores

valores da atualidade il'ijo
€ngrandecê-la lá fóra. São
.êles : Waldemar Thiago -de

.

Sousa, de' Blumenau repte
ssntante oficial; Waidomi
,1'0 Monteiro de, Porto Uni

ão, atualmente no Flamen-

150 pelo qual se sagrou cam

. peão car-ioca dos 800 me

lros rasos e Raulino lVíã- I

110el da Silva de Blumenau
'

20 colocado da Preliminar' Os dois maiores fundistas catarinenses de to
catarinense de São Silves- '

dos os tempos: Waldemar Thiago, deBlume-
nau e Waldomiro Monteiro, de Pôrto União,
que estarão presentes á sensacional Corrida

de São Silvestre de hoje em São Paulo.

I
Paraíba - José Targino

Silva

1.' Perna�búco - Manuel
Nunes SIlva -

Alagoas - José Bozileu

Sergipe' Walter Rolem
I berg Andrade

Bahia - Osvaldo Pedrão
Minas __:_ Heitor de Oli-

veira
Goiás - Domingos San

tiago Britto
Mato . Grosso- - Mário

Sousa Rosa
�

, Espírito Santo - Walde
mar Costa
-_Estado do Rio - Antô
ni.: Feliciano Reis Filho

São Paulo - Pedro .de
Andrade
Paraná - Antônio

t.r.ta de Oliveira
E:anta . GatarÍ11�L - Wa1.

dEmar 'I'hiago de Sousa
Rio Grande do Sul-

rdóo Caetano F'elípe.

tre.
As maiores figuras do

pedestrianismo mundial es-

,iarão presentes, tendo sa

bido para 29 o número de
"ases" estrangeiros inscrí
tos pará a sensacional cor- Paraguai : José Antônio A
Tida. ranjo, de Portugal; Gustaf

São êles: Erich Kruczi- Janson, da Suécia e
,
José

'ky, da Alemanha, vencedor Bentancour, José Dias, Ar·
da São Silvestre do ano tigas Perez e Vitervo Ri
'passado ; Ezequiel Busta- vero, do Uruguai.
mante, Juan Miranda, Wal- ,A equipe paulistaé das
ter Lemos, Ricardo Bralo, mais, fortes, sendo constí
Manuel- Rivera, Raul' Ibar- tuida por Luiz Gonzaga Ro
ra e Corsiuo Fernandez, da drigues (vice-campeão da
Argentina: Edmund de São Silvestre de 1951), Pe
'Duytsck, da Belgica.; Alfon- dro de Andrade, Laudionor
80 Cornejo, Oscar Fuentes, Rodrigues da, Silva, Edgard
Ruperto Albornoz e Santia-e Mitt, Antônio Joaquim Ro
go Novas,' do Chile; José que, João Soares Oitica, -Jo
CoU, da Éspanha; GOl..don sé -Faustino Alves, Orestes
.l\1a,ckenzie', dos Estados U· Buono, Germano Belchior é

nidos; Urho Julin, da Fin- Alcides Bal'bosa.
r lândia; RayrilOnd Maha;ut, Abaixo damos a, relação
da França; Giácomo Pap-pi. dos venc,edores das Preli·
eelii, da Itália; F:ranjo Mi- mi:nares e -'que representa·
h;JJic, da Iugoslávia i Mas- dia seus Estados na grano
huo Onishi, do Japão; Rec- diosa rústica desta noite:
tol' Viedna, Cornélio Zaba· Amazonas - Manoel Tei-
la e Ruben Figueredo, do. -xeira Lustosa

o CORlNTIANS, AINDA É O LIDER, EM
BORA DERROTADO

30 lugar - Portuguesa
de Desportos 13
40 lugar -' Pa'lmeiras,
14
50 - Santos, 18

60 XV de Píracieaba,
23

Prossegüiu, sábado e do

mingo, o Campeonato Pau�
lista de Futebol de 1952.
COl:intiaiIls, líder a,bsolu

to .tropeçou· no XV de N0-

vembro, de Piracicaba, sen

do d.errota,do surpreen,den
temente pela contagem de
2 x 1.

O "dássi,co-rei" Palmei
�'as x São Paulo terminou

empatado por dois tentos,
enquanto a Portuguesa de

Desportos derrotava 'o Ra·
dium por 2 x O, nos pró

'RIO, 30 (V. A.)' - Com 190
- Canto do Rio .... 27 prios domínios deste em Mo

os resultados dos prelios 100. - São Cristovão .. 28 .cóca. Nos prélios entre os'

A' próxima rodada chamados pequenos, Comer-
São os seguintes os jogos cial e Juventus empataram

da próxima rodada, a 8a. ;por 1 x 1, o XV de Novem
do returno: . bro de Jaú abateu o Nacio
Sábado - à tarde - No nal po.l' ,3 x 2, o Ipiranga

Maracanã Améric.a x· derrotou a Ponte Preta por

Flamengo e à nqite - No 4 x 2, o Santos venceu o

Mara,canã - Borrsu.cesso x Gúaraní por 2 x O, em Cam

pinas e Jabaquara e Por

tuguesa Santista empata
ram por 1 x, 1, em" Salltos.

ClassificaçãO'
10 lugar ,- Corintians,

6 p. p. Radium e XV de Novembro
20 lugar -::- São Raulo, 9 de Jaú x IJliranga.

70 Guaraní e XV de

Ja'ú, 25
80 1ugar _. Comei:cial,
26
90 lugar - Nacional, Ja-,

baquara e Portuguesa- San
tista, 27

100 ;- Jpiranga, 28
, 11 - Ponte Preta, 32
12 � Juventus e Radium,
34..

MARCHA FIRME O "ALMIRANTEP

realizados, respectivamente, I
_ sábado e domingo ·ficou
'sendo a seguin te a classifi
cação no campeon,ato cario
ca de futebol, por pontos
perdidos:
10 Vasco< da Gama. 3
20 - Flu'minense 5
30 - Flamengo 8
40 - Bangú . . . . . . .. 13 Domingo Bangú -

50 - Botafogo e Olaria 16 Fluminense - No Maraca
'60 - América .... , .. ',18 nã; Canto do Rio x São
"'lo - Madureira 20 Cristovão -:- em Niteroi;

26 Botafog6 x Olaria - em

Genera'! Severiàno.

Próximos jogos
\

Hoje - Ipiranga x Co
rintians e Ponte Preta x

XV de Novembro de Jaú.
Domingo - PalmeiraS" x

Portuguesa de DespOl:tos,
Coríntians x Santos, Nacio
nal x Juventus, Comercial

,x Guara,ní, Jabaquara x

São Paulo, Ponte Preta· x

Portuguesa Santista, XV de
Novembro de ,Piracicaba x

Vasco.

80

"

. ,

MARCADO PARÁ AMANHÃ O INICIO DA
REGATA "BUENOS AIRES - RIO"

.

BUENOS AIRES, 30 CU,: sendo este um sério compe
P.) - As autoridades do I Lidor ; "Círce" de Henrique

Iat� Clube Argent�no _estão I Siebu rger ; "_Bon��o" de _�I�
ultimando a orgarnzaçao da naldo BUZZI; Cangrejo
tradicional regata transa-I de Enrique Salsmann ; "Fa
ceân ica entre Buenos Aires rallon" de Guillemdecker, �
e o Rio de Janeiro, que se, "Trucha'" de Mauricio dela
realizará no dia primeiro I Fara.· .

de Janeiro de 1953.
.

As embarcações norte-a ..

Até agora se inscreveram mericanas são "Angel ique"
dez Iates; entre ós quais fi- de Charles N GranviBe e

guram dois dos Estados U- "White Mist" de G. W.
nidos, tendo um dêles atua- Blunt,
do em regatas

.

disputadas Além dêsses correrão
no Hemisfério Setentrio- barco português \"Ribama1'''
na], Entre os barcos argen-" dirigido por A. Moreira de
tinos inscritos fig�lram· Sá, que acaba de ganhar
"Bambino", que será dír igi- uma regata em Funchal,
do por Horâcio Pereda, e numa distância de 750- mi
"Juana" de René Salem, lhasvna ilha Madeira.

Ba-

DE FU-

O') (l�O_,()......()_(I_(._')_()__()_()....
...

CAMPEONATO 'pARANAENSE
TEBOL

SANTA CATARINA NAS.' COGITAÇÕES
�ARA A TAÇA "NORTE"

campeõe.s de ·Santa· Catari
na, Bahia, Minas Gerais,
Pema<mbuco, Para,ná, Rio
Grande do Su.J, Distrito Fe
deral e São Paulo. Na hi

pótese de não puderem com

parecer os campeões ca

riocª,s e paulistas, I1'ao em

tão dois COlljUl}.,tOS de cate-

Ao que se informa em

São Salvador, o S. C. Bahia,.
expressão máxima do espor
te na Bahia, idealizou um

torneio interestadual de
futebol, em disputa da ta

ça "No,rte".
Divulga-se que o torneio

em referência reunirá os

goria.

HOMOLOGADO O' RECORDE SUL-AMK·,
RICANO DE OKANlOTO

RIO, 30 (V. A.) - A C. resultado de 18,m51,s3, ob,
B. D. acaba de ser denti- tido pelo: nadador Tetsuo

ficada pela Confederação Okamoto, no dia 2 de 8,

Sulamericana de Natação gôsto de. 1952, em piscina de

da homologação, ,como re- 50 metros, na prova de .,.

cOl'dista. sulamericano, do 1.500 metros, nado livre.
HelsillkL

VENCIDO PELO ATLÉTICO· O CLÁ�CO
MINEIRO

Belo Horizonte, 30/ (V.
.

A,) - O Campeonato, Mi
neiro ,de F\]tebol contin,uou
com três boas pelejas, des
tacando o Slássico .4iiva
lida,de Atlético x �érica

•
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ALTERADO o PREÇO DO TRIGO NACIO� ',Fim d.e,FestaNAL NA PRESENTE SAFRA
- I José Ramos Júnior INova pott�ri.a assina. ::l;.,lem-fe, 11D.1'a w-roduto

I

Nos rostos 110t�-se a f�se t
da pelo Ministro da ,rmpo e seco, excluslve em- poster iôr à embnaguez da!

. Agri:til�ura.T' IlL l.igem, en tregue nos p��- alegr ia ; um cansa?o apode- !
RlO (Agência, Nacional) i tu.> de embarque fenoVIU- rou-se ele todos crian do um!

- O Ministro �a Agricul- ; ,'10 ou fluvial mais pró::i- ambiente de esmol'ecim:nto; I
t�l'a, atende:l<:lo as reclam�- ,

mo s da. zona ele produção nada mais resta .daque:a a-Içoes dos triticultores, ba i-
I respectiva. nimacão e alegria da vespe

xou porturia alterando o: � l° - Para o produto en- ra. A·gora tudo é recorda
preço do trigo nacional da ! trcgu e 1105 portos de embar- ção. Pelos caminhos e sen

rl.'es'_'nte safra.. I que, incluaive Pôrto Alegre das, folhas e flores mur-

Pelo referido ato, ° trigo
I
e Pelotas, os preços serão ehas, espalhadas aqui e a

passará a ser vendido pe- acresc idus de Cr� 20,00 por lém, dão uma como que de-
.Ios produtores à l'azão de

II sessenta quilos de grão. monetração da festa.
150 cruzeiros por 60 quilos � 2° - Tratando-se de Passado o instante de
de grão, correndo por conta I produto embalado em saca- ernocão e de arroubo, resta
do comprador a sacaria.

II·ri:! perfeita, os preços serão ag.Tor"a, UJ�i�a.ment�e,.a lem-lEsse preço vigorará apenas acrescidos de Cr$ 12,00. brança pálida; daquilo que
-nas zonas de produção, ha- , Art. 3° - Os preços fi- fô ra a animação da "soirée".
vendo um acréscimo. de 20 \' "adas nesta Portaria serão Perdura, no entanto, na
cruzeiros quando o produto acrescidos de Cr$ 2,00 por lembrança de cada um, a
f'or negociado nos portos do quilos de trigo, e por mês, mensagem diáfana ie sutil
litoral.

, I a contar de l° d� fevereiro das valsas, tangos e outras
Esta.belece, tambem, a

i
de cada ano a�ncola. músicas que. despertavam,

Iportaria um aumento men- l. Art. <1° - FICa reVOgada! 1)' velhos. cên as de uma
.

1 d ti ti 'ii
I

P
. .

1 os
.

sa e �ra a IVO, a par 11: e' a . or tar ia \,)1. 1.165, de 12, mocidade distante e folga-
fevereiro, de 2 .cruzerros .le novembro de 1952. I, a-' amor�s esquecidos bei- I

60 '1 d tri
zs , . "

.por q� o:rt:Jri�lgO. . i-Ã��·-i(ii.-IC"I�UlA'.��-· jos f�rtàdos no rece.sso in- i
É

p.
t t t d "otltilr••o. . )Ul@fM LfJ..4 I .sondável de uma cortina, ou,

)° seo'u 111 e o ex ° a
•

�
.

_,

•

e-

I
. 'lt$<!lo" V'h'1Jiflool • DtnH

.

talvez, sobre um balcao as
portarra : . I·

A 10 O
' It'll. n".Il.. I�..".. C.f"'" escuras. :.rt. - s preços ml- .

. . ,

'

.

d tri d d
-

I
Mas agora nada 1 esta da-

rumos o rrgo e . pro uçao ,

[J Li '"!Ja animação da vespera.
'

nacional - safra' 1952-1953
Pelo salão' (decerto) de

- a serem pagos cbr igató
serto, pedaços de papel, umríamente aos produtores de

trigo, serão os constantes lencinho de rendas, cápsu-
las de garrafas, pétalas de ida tabela abaixo, por ses-

senta quilos de grão: flores, e até, oh maldade! !
Pêse hectolí- Prêço Esquecida sôbre uma mesa, ;

trico mínimo uma orquídea rubra como o I

Cr$ sangue, más de pétalas ma-l82 (ou mais) 151.),00 cias como a seda; quem a.

81 154,50 deixára? Porque maldade

80 153,00 fôra olvidada naquela mesa

II79 151,50 I cuja toalha ostentava man-

78 (básico) 150,00
I chas da fartura havida du-

.

.77 148,50 I
. rante a festa. .'

I76 147,00 Agora é o fim. A festa _, _

15 145,50 terminou; e dela só' restam '174 144,oó os sinais esparsos. Mas, a,

Parágrafo único � Ha- recordação ficará ; e, quan- I

vendo fração no pêso hecto- do os anos houverem passa- I
Iítrico, êste deverá ser con- .e;

- do, a lembrança nos acudi: I
siderado como uni" ponto a- -. rá à memória, fazendo-nos 1
cima, quando igualou su- .F �.)

i

retroc�der anos e anos, pa- I
perior a mais, e como um . ". }. .! ra evocar esta çu aquela ce- I
ponto abaixo, no caso con- �"\1- ", na. !
trário. �� FI.�

DE FE�TA. Silên�cioArt. 20 - Os preços COl1S- no ar, na terr a e em tôda
tantes da tabela acima e11- parte.

FIM DE FESTA.

.,� � � � � � � � � +: � � ++. + �•.
. W W W w.. w • • W • • • W W W • • • • w w • • .. • .. .. .. • • .. •

� �

I
Preparam-se alunos para o. exame de admissão aô.t. a' I d I 7'

•
�t'"Ginásio. Abertura da matricula a 20 de dezembro. Início

.••••!+. a ,a aras. pas· �.�I.·das aulas a 2 de janeiro.. •

Rua Visecll1de' de Ouro Preto, 123· •

Professo,ra: Therezinha Schaefer. I·.t.. ....WH.ITE· STAR,,:.._..._ ......,;._ ...._.................................. ." ,.

:t Garantia Original 5· Anos
:� A

.

Visla e a Prazo i
i Pereira Oliveira & ·Cia. �
t Rua Conselheiro Mafr., 6-�FLORIANOPOLlS

. i
�..�..�...·�J,.....·�·..��...•..�.....�......J..�......�...�...�....�..........� � +t ,,·N':,�_��_",_��_-.�"""":".'''TT.tI ��..��.��_�� -.�."'.��."'_ w�••••_,..- ., ..�

,

SÃO PAULO
RIO?

. Curso' de Admissão

Colchoa ria - Primor
J. w. CAVALCANTI & ClÁ.

Móveis estufados - Lindos modelos
- colchões -

Esw.f.amento .ue autos..:e.. cam.inhõ.es
::-ERVIÇO P-RIMOROSO

PREÇ0S MíNIMOS
'COLCHOES A PAHTIR DE Cr$ 100,00

Rua Francisco Tolentino - Esquina Pedro Ivu
-- Florianópolis -I·

(

[

SOC.OE COMERCIO E REFRIGERAÇÃO
SPRIN6ER lrOA.

-

l

DISTRIBUIDOR'ES
(ASA RUI LIMITADA
Rua Felipe Schmid', 43

·Viaóem
[5

·e

�ia'g�en�; nJnÉ TAS
FlORIA��PÔ�I$,'::: RIO. ÁS 335.
fPous::,:_s. 'PÁÜLO-RIO "

4"t..
FPOltS�.;.CURITlIÍA'-:Rio-AOS �ABS:
'i, 'SÉRVIÇOS"AÉREOS
ttRUZEfR0�bo SUL

com sfg�rônça
rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS MJCRO-ONlBUS DO

RAPIDO «SUL-B·RASILEIRO»
Florianópolis - Itaja1 -- Joinville - Ourtuba

Fraquezas em gere I

Vinho Creosotado,
(Silveíra)

- .

AgêDci� :
I\.ua Deodoro esquina da

.

Rua Tenente Sílveira
,

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

____ o �_.__ ••• ._ ••_. •• _ _ .._------ ----�--

r

-

UM .' PRES�NTE ! UMA LEMBRANÇA!
Pulseiras, Relogios, �neis e JOias Fi'na� em· Geral' Para
Eim de Ano.· Recebemos os Ultimos Modelos em O(uloS.

�.,.
,

T.a: C A 111 �-- E O

•

'1'
. �

.
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6 Florianópolis, Quarta-f�il'a, 31 de Dezembro de 1952

aa�anço De Ano Que Hoje Expira:
da Capital o dr. Zanny

Gon-,
tituicões assistenciais? A

I sa mesma data um caso r o incêndio na firma da

ca-I
um ônibus da A. V. Catari- real izan do conferência o

zaga" Regista�s� ainda nes- 11 noticia-se' o aumento na. yem uhpercutir no .Brasil I sa Meyer, nesta Capital. A uense, Falece, em Nova seu Presidente, Ahmirant.&
se dia, o falecimento, em" passagem da balsa de Ita- - a publicação, nessa edi-14, O ESTADO publica re- IORQUE, o dr. Walmor Ri- Carlos da Silveira Carnei

P�t�o UI:ião, do Jo.ru. Her-' jaí, fato que .recebeu eríti- ção, de u� clichê, mostran- p.o�tagem ilus'trada. da pr�-! beiro" ex-gover�ador de _8, 1'0, Rec-e�e:�m espadas, �s
miruo Mills, ocorrido a 6, cas dos motoristas. A 13, O do um dISCO voador pas- merra pneumectomia reali- Catarina. A 13, inauguraçao novos OfICHl,lS da Potícia
Em Campos Novos ban- ESTADO completa .o seu. san do sobre a Igreja Ma- zada no 'Hospital "Nerêu da linha telefônica Joinvi- Militar.

d idos tentaram eliminar o �90 'ano de vida, comAfeste-=-! triz de Gaspar! Por fim, Ramos",' com êxito absolu- le-Curitiba. A Polícia, em i

delegado Joaquim Moreira, JOS de casa... A Câmara
I
não passou de um truque LO. Informa-se a 8 um cri- Blumenau, a 11, ao recaptu-' DEZEMBRO - A -2, são

inspetor de quarteirão em Municipal de Lajes dá.· o fotográfico, cujo autor a- me em Capoeiras - João rar um preso ,evadido" ma- re-eleitos no, 'rRE, _ Presí
Espinilho. No TRE_ são denominacão : de ESCOLA: cabou retratando-se ... In i- Dias de Oliveira feriu, mal:' tou-o! A 26" o Corpo de dente e Vice-Presidente, DS

prestadas homenagens pos- ANTONIETA DE BAR- : ela-se, nesta Capital, cam- talmente, a Oswaldo Zo- Bombeiros desta Capital co- �TS. 'Des. Flavio Tavares e

tumas ao Des. Edgar Pe- ROS à escola rural de Mor-
. panha contra a satividades mero Huberto Rohdel1 fala memora 26 anos de existên- Hercílio Medeiros. Na A,

dreira, falando o dr. Abe- rinho. da COAP ... A 11 revela 'no Teatro Alvaro de Carva- cia, A 27, morre em desas- sembléia protestam os de
lardo Gomes, Procurador uhos. Em Palmeiras" se- êste jornal a prisão do Cap. lho. Em Itajai, a 7, a Câ- tI'O na Estrada Rio-São Pau, putados contra os aumetnos
Geral da Justiça Eleitoral, gun do manchete de' 13, foi Ruy Stoclker de Souza, no mra Municipal protesta con- lo, o cantor Francisco Al- dos impostos. Chegam, de
o dr. Adão Bernardes, JJliz assassinado, pelas costas, O quartel da Polícia Militar, 'tra o espancamento do Ve- ves, O REI DA VOZ.

-'

vários' pontos do Estado,
da la. Vara, os drs, Rubens Vereador do' PSD Ataliba por questões polttícas . , ,

reador Tiago José da Silva, OUTUBRO - A 10 noti- protestos contra essa medi
Ramos e· Telmo Ribeiro. A Xavier, fato que teve am- Comemora-se, fest.ivatnen te, Iíder operário. A 11 é ínau- cia-se a confusão na COAI;' da governamental. O Em-
10 notícia-se o despareci- pla repercussão no Estado a Batalha do Riachuelo. A guado o retrato do Dr. El- gerada com o aumento de pastelamento 'de A VER
mento de um pescador na e no País. A 14 a Assem- 13 chega a Fpolis 'o Minis- pidio Barbosa no Departa- preço da carne. Demitiram-

. DADE, ocorrido há dias,
praias do Mercado Público. bléia Legislativa rejeitou o tI'O Nelson Hungria, que men to de Educação, A 15 se os membros Jairo Calla- Jlrovoca discussões na As-
Tambem a 10 foi' eleito veto do Govei'nador ao Pro- .

f' b il h t incêndio na Garage Delam- do, Jorge da Luz Fontes, sembléia. A 19, a. bancada.aqui ·pro erru ri an e
Presidente da Assembléia jota de Lei que .concedeu a- Conferência no Clube Doze bert, Casa Sta. 'I'eresinha e Hercílio de Aquino e ou- do PSD, não concordando
Legislativa o Dep. Protege- bôno de Natal ao funciona- patrocinado pelo' Curso de Gruta de 'Fátima. Preso o tros, que não concordaram com um golpe baixo do
nes Vieira, do PSD. A 11 .ísmo estadual. Na mesma 'Expansão Cultural. Anun- proprietário d� Casa Sta. com a, majoração! Os estu- Presidente Bulcão Viana,
esclarece-se o' místerio do Wi;f- ão repercutiu o assas- ela-se solução para a L2i 'I'ereein ha por culpado na dantes., a 12, lançam man í- nessa função eventualmen
desaparecimento do pesca- s in io dó Veveador Ataliba 11, 22, segundo revelação destruição do prédio. An un- festo ao, publico, sôbre o te; abandona o recinto, ne-

, dor no Mercado - fôra ví- Xavier, em Palmeiras. Ain- do sr. Ministro Nelson ela-se a remessa da

Mensa-r
caso da Carne. Chega a gando numero para vota

t ima de um ataque epiletí- dá a 15 a Imprensa Ofjci�ll Hungria. Na Assembléia o gem do Govêrno concedendo Fpolis o sr. Benjamim Soa- ções. A 23, o Prefeito da
co, o pescador Manoel Se- do Estado por pouco nao : Dep. Cássio Medeiros, do' aumento ao funciona'lismo. res Cabello, Presidente da Capital, dr. Paulo Fontes;
naf'im, Informa-se, a 17, o f'o i coris�rr:�da pelas ch�-l PRP" acusa' a COFAP, no Mas, apenas notícia... A! COFAP, que nada resol- veta o abôno ao funcionalis
acidente sofrido pelo dep. �'�s. Notl��a-se a 17 o rapto

! C�S9 da aquisição de f'a- 27 instala-se, em Blumen au I ve ... 'A 19, ferido por fes- mo da Prefeitura, fato que
Gallotti Peixoto, em 'I'íju- -oe uma criança, no hall do ,I1'1nha de mandioca lagu- a la. Conferência das Clas� i tírn, falece no H. C. o sar-' não encontra apôio da Cã
cas, quando regressava a La Porta Hotel, fato que,

\
nense, Assinado, a 14, O'all- ses P-l'o{lutoras.

, I' gento. Bartolo:n�u Eugenio mara, que rejeita o veto. A
esta Ca'pita.}. A 23 noticia- rosteriormente, foi escIare- mento de salários dos Co- AGOSTO _ A 3, revela- da SIlva. NotICIa-se, l)essa 24, lloticia�se o des:.\stre
se um dos maiores desàstres, cido c:orno não sendo na.. merciários de Santa Catari- se haver sido baleado, em i data, o desastre com o avi- com u mavião da Base Aé-
11a estrada Gaspar - BIu- q l�e1e local. A 18, informa- na. �a Ass,embléia é rece- Campos Novos, o su b-dele- ! ão PPAX, da Aéreovia.s, em,. rea desta Capital, em U
menau - a limousine Ci- se' haver sido feri'do, em bido o sr. Ministro Nelso11 gado de Espenilho, João Porto Alegre, 'morrendo 14 .russanga, morrendo carbo
troen, do sr. Edgar Ferraz, de�astl'e de -seu antomovel, Hungria, IA 19, em AlJ.geii- Batista Pinheiro. Preso, no- pessoas. A {\ssembleia vota nicados, O> TEm. Aviador 0-
telegrafista, sua sra. Olga em Jal'aguá o dr. David na, um operáí'io foi ferido vamente e, o Cap. Ruy Sto- 2 milhões de cruzeiros para liverio Axel Wendell e' o pa
e uma sua sobrinha, incen- Fo;')tes. A 24 chegou o dr. pela explosão de uma bom- ckler de Souza, da Policia -a COAP solucionar o caso raquedista Otavio Ma'l'ques.
diou-:se, .ao chocar-se eom Lllras Nogueira Garcez, ba. Em manchete, da la. Militar. Casos isolados de da carne verde. A 24 a po- de Almeida. Noticia-se, a

um caminhão, falecendo tó- G,)'7ernador de São Páulo, página, êste jornal denun- 'hidatidoze nêste Estado, pulaçã,o de Creciuma , hu-: 27; o desastre a 24 com o

dos: O motol'ista do cami- aqui inaugurou, o Curso cia que o Secretário ela Se- Reeleito, a 6, o sr. Chúles milada com exibição de for- ônibus n1'. 36, da Auto Via
nhão, ftlgiu! Outros fat<ls {!(' Expansão Cultural. A gurança PÚlblica mandou a Edgar Moritz, _ Presidente ças do pelotão de choque da

I
ção Catarinense, na divisa

do dia: ladrões I'oubaram 26 faleceu no Rio o dep,
/ Pó'lícia revogar uma lei em ela Federação do Comércio Policia, telegrafa às auto-I Paraná·Santa Cata r i u a,

na residência do dr. Djal- Sentes Filho. A 28, em lta- I Lajes. O 'fato teve reper- de Santa Catarina. No Sa- ri-dades do Pais. A 25 é fir- morrendo um jovem de 20
ma MoeUamnn; a lmenor j:tí. são prestadas ao Cor- eussão nacional. A 21, o a� co dos ;Limões, a 8, a menor mado o acordo entre os mi-I anos. A 25, é comemorado,
Mi1ria Veronica de/ 'Souza, l'l'5pondente de O ESTADO cadêmico J. Peregrino .31'. Ana Elise; filha do sr. Aci" neradores e proprietarios '-em Florianópolis, o NATAL'
'atl'o'pelada POI- um cavaló, infOl'mações sôbre o disco realiza sua conferência no oli Porto, foi atro'pelado Ue minas de' Criciuma, pon- DE JESUS, em todas -as eu-

,

em São José, faleceu
-

no v":,,,dor, pelo eomandante Curso de Expansão Cultu- por uma caminhão, gover-
do fim' à greve. Chega a es- tidades de assistência so

HC; em Biguaçú, Aparício Carbone, do avião PP-VBN, ral. Na 1\s,selubléia, o dep. nado pelo motorista Ada'l- ta Capital o Prof. Pedro cial e na socieda,de local.

/
F. de Andrade, na Ponte-de d& Varig. Inaúgura-se, a 31, Wilmar Dias, do PSD, faz bel'to Schmidit. A menor CalmO'n que faz conferên- xxx

Biguaçú, perdeu o equili- em São' José, o Lab. de Pro- relato completo sobre os a- faleceu horas após no H. cia no Curso de Expansão Esses, acima, os princi-
brio da bicicleta, caindo ao dutos Veterinários, Wa:lde- contecimentos de Lajes. Na C. Gigantesca baleia é ar- Cultural. Na Assembléia é

I
pais fa�os que este jornal

rio e falecendo. A 23, são m;l'O Antônio' Pires, levado Câmara é aprovado projeto poada em Imbituba e veio assunto do dia as �iolências levou a público, com abun
eleitos Presidente Vice-Pre- 'I novo julgamento, foi con· de lei autorizanClo empre_s- morrer em Itapocoroi. _A 13 da Polícia de choque e011tl'a dância de detalhes. Pro
sidente do TRE os Des. denado a 4 anos e 3 meses timo de 5 milhões de cru- comemora-se o DIA DO os operanos das mÍ11as de curámos folhear uma a uma

Flavio Tavares e Hercílio de prisão celulai', por ma- zeil'os entre a Pl>efeitura .cHAUFFEUR. Noticia_::se a
Criciuma. A 30, é comemo- as ediÇões de 1952.

'Medeiros. Chega a FpoJi;s o 1:1f a esposa e ferir sua co- de Fpolis e a Caixa Econo- 17, epidemia de varíolà na
rado festivamente ,o DIA Ante o que acima

dr. Manoel Vargas, secretá- mnrlre, fato ocoródo na La- mica Federal. Tambem, o Laguna. A 22 noticia-se a
DO ÉMPREGADO NO ·CO- l"elembramos,' uma pergun-

rio da Agricultura do Rio f..ôa, a 31 de dezembro d� dep. Ribas ,Ramos faz de-- dissolviçao do diretório da lVIERCIO. ta: 1952, que hoje expira.
Grande do Sul. Noticia-se 51 claTucões à Assembléia so- de Jaragllá, Decretada a foi um ANO BOM para
haver assumido 'o Go,vêrno JUNHO - A 3, revela-se I bÍ'é ;s acontecimentos de pnsao preventiva. contra NOVEMBRO - Noticia- Santa Catarina? Cremos

d? Es!ado,. � 22 o Dep: 'Pro- ,haver sido ��cretada.a pri-.i Lajes. A Câmara Municipall'João Dias de Oliveira, res- se o início, a 5, d_o __

julga- que não! Avolumaram os

togenes Vle��'a, Presl�en!e são ,prev-entlva contra. o I reje.ita, ?or:.un�11imidade; o I pon:"ável pelo :rime, de Ca- men��, em Porto, U111ao, dos desastres.

d:, AssembleIa, na. ausencla

1
sub-delegado de PalmeIras proJeto Ill_StItUllldo o "fundo poeIras. ,A 23 e festIvamen-j autOles da ,chacllla de Xa- Outros se verificaram,

do Governador Ir�ne14. .�o�- ,
...Iino Paim, reSIl.OnSáVel-pe-! de pavimentação". Em São I te recepcionado, aqui, o dr. I pecó. A 6, a maioria na As- enlutando lares. Crimes, vá

nhausen, Na, PemtenClana la morte de Osni Gomes. EID: Pau'lo fogem da Penitenciá- Konder Reis que veio .l'eali-
' sem:bléia, abandona o recin- rios. Greves, outras tan-

do Estado comemorou.
-s:e .0 I.imbiturà, o cargUe!TO A-r ria da Ilha Grande 300.C0l2- zal' confe:êneia no Curso to para evitar votações:.. tas ...

DIA DO SENTENCIADO, RACAJU, ex-alemao PU- denados. A 24 é noticiado a de Expansao Cultural. A A 12, falece, no Esh'elto, ,Na esfera da administra
a 26, com a presel)ça,

, �o ZER, encalhou a ,3. Reda-) morte do jovem Hugo Cor- 24 há princípio de ,incêndio d. Alic,e da Co,sta Vaz. ção pública, também o

Governador
..

em exerClClO I mam falta, de ve;'Qa, nessa deiro, vítima de um desas- no �r�dio, da Farm_ácia .Sto. Ina.ugura-s:, a 1?,. no' Es- ANO de 1952 foi PESSI

�ep. P. Vlelra. A 3� este datal para mate1'lal escol�r tre -de automóve'l, governa- Ant011l0, a rua Joao Pmto. trelto, o Cme Glona. A 20 MO! Realizações, em be
Jornal, e� manchete, mfor- p..o -Dep. de Educação. A 2, do por Izaias Alves, que Inaugura-se, a 28, no Tea- informa-se que uma trom- nefício do, p-ovo, onde estão'!
ma "contllluar desaparecido nesta Capital comissão de dias ap'ós, se a.presentou à tro Alvaro de Carvalho, a' ba dágua

'

caiu em Itajaí, Ninguem sab;e ... Há, ape
O PRESIDENTE, da PAA, industriais e c?mel':ian�.s Polícia, acompanhado de placa comemorativa da a- causando prejuizos. A 21, nas, nesta Capital, em eons

em cujo desastre morreram de Treze de MaIO veIo pleI- advog'ado. Ainda nessa da- présentação, há 30 anos, aumentou o preço' da car- trução, o Palá'cio {la Agro
personalidades, da política, teiar uma ,coletoria naque- ta se informa a prisão d� da peça de Mancio da Cos- i1e verde bovina na Capital nômica. Obra para o PO
,da econômia e da soeieda- la vila. A 3 falac,e, nesta Jornalista Luiz Abs da'Cruz ta e Alvaro Ramos "Flôr e no Estreito. Veneel'am os VO? Não!
de ameri<l'RI)as, entre as Capital" o sr. Virgilio Jo- pelo Juiz de Xap.ec6, dr. da Roça". Falece, :r{esta Ca- tubarões ... _Declaram- s e Aí estã.o os fatos, rela
quais o dr. Murilo Braga. A sé Garcia. Na Assembléia é Carmona Gallego. A 26 in- pita'l, a 27, o Pe. Emilio em greve, reclamando au- tados, como a imprensa os

3 de Maio inforína-sê- a 10- aprovado voto de pesar pe- forma-se a apreensão de Dugner. A 29, informa-se mento de sa'lários, operá- noticiou. São as provas, 'a
calização de O PRESI- lo falecimento ,da Proia. tod� a edição de "A VOZ .que o Govêrno do Estado rios da Diretoria de O. Pú- realidade palpavel. ..
DENTE entre Carolina e Euoi da Silva Schutel, fa- DE CHEPECá'!. Na Assem- não mandará, como não blicas. Chega, aqui, o Gov. b ANO VELHO não foi,
Bari·eiras. A '4 destaca-se lecida em Blumenau. Da bléia o Dep. Lenoir Vargas mandou, mensagem de au- MUl1hoz da Rocha, do- Pa- a nosso ver, UM ANO
mais uma vítima do rio Bi- Barra da Lagôa reclamam 'fala sôbre o' fato. A 27 u'a' mento ,dos vencimentos do nará, que veio realizar con- BOM. Que, Deus, na sua

guaçú; d. Guilhel'mina 'A- que '25 escolas não funcio- menor é abalroada na Trin- seu fLmcionafismo... E;he- ferência no Curso . de Ex- Misericordia, nos dê a tú
guiar 'de Jesus, fôra levada nam há 6 mêses em virtude dade, por uma camion,ete· ga, a 27, o Fôgo Simbóli- pansãosão Cultural. A 22, do's 'e a 'cada um em parti-
pela correntesa, a'Pós cair da ponte que caiu de po- guiado por motorista eu- co, é 'a!!cada a pedra fU�lda- cular, _ UM ANO NOVO
da Ponte. Ainda a 4, �lOti- d1'e.! A. 5 esteve nesta re- 'tão não identificado.·

f menü;l do edifício do IÀPC i MELHOR. Que tenhamos
cia-da a dispensa do investi- dação Martinho Alberto Ra- JULHO _ A 10 nfiticia- SETEMBRO - A 3 é com a presença do dr. AI-' melhores di,as, po;rque as-

gal' Munique, da DRP, ,de mos declarando haver sido se bál"baro crime em. Tuba- 'proibida a matança de ba- meida La Roque. Na As-I sim o desejamo�odos. Que
Blumel1au. agredido a cace-tele em S. i'ão: policiais matam um leias, por ato da Diretoria sembléia protestam os de- i os nossos gOVi:erna.ntes pen-

Também a 4, suicidou-se José pela Polícia. Notic_ia- operário da Cia. Siderurgi- de Caça e Pes,ca. Segue, pa- putados contra a agressão t sem um pouco maIs no PO
nesta Capitãl, Adelia Dela- se, a 7, a conf!ilrência q_ue, ca NacionaJ. Jovem, em Co- 1'a Tubarão, Co,missão Par- nesta Capital, ,do estudan- i VO;e f::j,ç_am al!'\'o d...útil,
weiga. A 7 loca'lizado O uma Comissão da Associa- cal, aparece morto na ca- lamentar para' conhecer a te Ivo Losso, fato de re- i algo de nobre. Que -t)pus
PRESIDENTE, em Lagôa ção dos S�rvidores Públi- deia! Em S. Amaro é ana- situação dos mineiros do percussão nacional. Res-; nos ahençõe, no pJ NO

Grande, Goiáz. A 10 O ES- cos manteve com o Gover- valhado Antônio Be1'11:ardo! sul. A 6 noticia-se desastre pémsavel a PO. de Cho- I VO que em �f'ÓuCO há-de
TADO inicia uma enquete nador do Esta'do, _entregan- da Silva por João. José AS-'I

na estrada Joinvile-Cúriti- que. A 29, encerra suas "ati::i raial�! ,,';;;-0 os nossos votos�
MENDICANCIA, pro- do-lhe memorial sôbre I au- sunção, sendo a vítima re- ba com o, automovel do ceI. vidades nêste ano o Cur-' a _v;:;US, para bem de San

blema da Polícia ou das il1s- mento de vencimentos. -Ne'S- colhida ao H. C. Noticia-se Paula' ,Soares e outro, com so pé Expansão Cultu",";" ta Catarina e do Brasil.
\
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Balanço Do Ano Que Hoje Expira:

·INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES'DOS
INDUSTRIA'RIOS _

CARTEIRA DE ACIDENTES DO TRABALHO
Tenho o pi'azer de convi'da:}' aOS S1"S. emprega'dos,

assoeia{los, órgão,> de dasô.e, méd.icos� e à impl'bltia, van,
aSl'istirwn à jn�tplação ÚJ Garteira 'de Ac;dentes do Tra

balho,_j.ia 3 de janeiro, às 10,00 horas, nesta Delegacia
---, Ed. IPASE - 20 andar.

Florianópolis, 30 de dezembro de 1952.

dedurou-se, atravez êstê de. Direito, o Prof. Hen ri-u grenta luta entre genro e' rista De lmiro Alceu. Nc

jornal, edição de '16, que se que _Rupp Jr., eleito pela I sogro; Pedro Manoel Luiz e I mesmo dia, à rua Frei Ca-·

desligára do Partido do Bri- Congregação. Em -convenio I Germano Wolf. A 22, inf'or- llleca, também atropelado "

gadeiro .. , A 15, foi insta- assinado, os diretores dos ma-se o assalto de que foi I menor filho de Brául io Dias..
la da, solenemente; a Bôlsa jornais locais elevaram pa- vitima, em Itajai, a firma

I
pela camioneta de proprie···

Óficial de Valores,
�

nesta ra 80 centavos o preço da Macedo. Os gatunos; a 24, dade de Ivo Gandolfi. As vi-·

Capital. A CMP, Comissão venda avulsa, bem como das estiveram no Colégio Cata-l Emas foram hospital izadas..
Municipal de Preços, em respectivas assinaturas a· rinense, sendo capturados.

•

sessão de 17, não permitiu nua is. Noticiou-se, nessa .Noticia-se, nessa data, o la- AlJRIL _.� A 3, infurrna-
o aumento de preço no ca· data, o desastre com um a- mentável desastre de' auto- se haver o Eg reg io Ti'ibu-

fésinho. Inaugu rado, a 19, vião da PANAIR, em Uber- móvel, na estrada Gaspar- nai de. ,Tustiça confirmado.

o Lux Hotel. Chegou, 'a 21, lân d ia, 'morrendo oito pas- Blumenau, sendo vitimado a sentença que condenou íf··

'o sr. Fritz Oel lers, embai- sageiros e feridos 23, São o :<1'. Hugo Moellrnann. A 28 cabo
-

AULO GOMES JAR
xador da Alemanha, sendo eleitos, ainda nessa data.. registou-se o falecimento de DEVI a 18 anos de prisão
recepcionado condigriamen- Presidente e Více-Presiden- D. Antonieta de 'Barros; ec celular, por haver. morto, a.

te. O "Ma rando", do Uru- te do Tribunal de Justiça, ducadorn das mais cultas de tiros, no quartel da Polícia

gua.i, que participava da os S1'S. Des. Guilherme Abry Santa Catarina e elemento Militar, o sargento Orio

-Regata a Vela Montevidéo- e Edgar Pedreira, A 5, che- destacado no,PSD. O seu ,se. va'ldo Platt.

Folis, arr-ibou na Ilha do go u o dr. Brasil io Machado pultamento se efetuou na Faleceu, n eata Capital"
Arvoredo, a 22. Faleceu, no Neto, Presidente da Confe- manhã seguinte, com grano quando. regressava do Rio.;
Saco dos Limões, a 22, a deraçào Nacional �do Co� de acompanhamento, fulano via aérea, onde fô ra pl'OCU-
macrobia Júlia Maria qa i mércio, aqui recebendo ho- do, à beira do tumulo, o dr. rar recursos para a sua.

Costa, com·116 anos de ida.,' menagens, depois de per- Rubens Ramos, diretor de I saúde abalado por grave

de, cuja vida fôra retrata- correr, Blumenau e Jo Í1lV i- O. ESTADO, em nome do

I enfermidade,
o sr. Des. Ed-·

da em uma reportagem do le. Em Blumenau, a 6, a PSD. e o Prof. Milton Sul e gar de Lima Pedreira, Vi-·
'nosso companheiro de tra- corrente elétrica vitimou a livan, pelo Magistério bar- I ce-Presidente do T. R. Elei·.�
balho Adão Miranda. A 25, sra. F'rida Zimmermann. Na r iga-verde. Ai:nda nesse dia I toral. Mais um desastre de

chegou o sr.' ádemar de I Assembléia, o dep. Lenoír o onibus da E. A. Viação i automovel, em Barreiros.,

San.os, em visita. de caráter I Vargas, na sessão dessa d.aJ 'I'ijuquinhas tombou. próxi.: a 6, sendo vítima Lauro Eu-·

particular, sendo festiva- ta, abordou a questão do mo àquele local, ferindo a riques Fernandes,' que mon

mente recebido. A 31 che- I trigo.' Em Rodeio, segundo 28 passageiros, falecendo o tava uma bicicleta. Gover-.

garam os Jangadeiros. 'I' correspondência, publicada ancião Manoel Fernandes nada, a limousine o motorís-
FEVEREIRO - Zarpou, �. 11, entravam' o ensino in- Nascimento. A 28 foi atroo ta Nilto Martins Silveira,

O S ""?". à Pôrto Alegre, 'fÍ11al ! teresses políticos... Em 'I pelado, frent� ao Odeon, Nessa data assumiu a de--

.

.

pOVO d e aDlo Esievão do ra íd, a,'Jangada N. S. de

l
Pôrt o Alegre" ainda nessa

_

Waldomiro Silva, pelo au- Il legacia regional ele polícia
Assunção, após homenagens data,.é entregue ao Museu-] tomóvel guiado pelo moto- (Continúa na 6a. pág.J'

g d nesta Capital Nessernesm "Júlio de Castilhos" a Jan-
a ra Ilce )" .. o . \ (!tl--.O.-.O.-·O.-.'O....O....O.....O.....O....O.....(>4II&-

� 'da, MoaCIr Coelho degolou, gaela N. S. da Assurrção, que •
�

.

A Mesa Administrativa da

I
Pereira. Amantino F. Rosa. !10 Mel'cado Públicó, Osmar terminál'a o raid Forta'leza-

F Q aCapela de Santo Estevão, à A.ristides de Almeida. Her- Teófilo da Gruz� A 7, come· Rio 'Grande, Também .a 11
.

.

Diretoria do Clube Bandei- .;üio Aguiar. João Firme '1101'0U 25 anos de existência 0- ESTADO publica repor�
• �."'0G · an' · �.

rante e o Povo da Localida�
I

Cordeiro. Altino Manoel 1 Maternidade "Dr. Carlos tagem sôbre os barcos de 1- �
de de Santo Estevão vem, Soares. Amaro Soares. Se· Corrêa". Faleceu, nessa da. pesca que ínv�dem a área

por êste meio agradecer i} :erüWlo Martins. João Agos- ta, o Rei Jorge VI. A 11 co· determinada aos nossos peso Ó� ilustre deputado Paulo Marques, esforçadc»
magnanimidade -do ilustre juho Vjeira. Eugenio José memorou o seu 20 an iversá� cadores, denunciando às a li· .líder da bancadà trabalhista na Assembléia, sempre
catal'inense dr. ADERBAL Antunés. Dino I-lercilio A� cio de fundação, a Fa'culda. toridades o crime A 12, em que fala em nome do conjunto, fa-z lembrar aquele'
RAMOS DA SILVA, pela 'l'uiar. Mal'cilio Costa. Eze- de de Direito de Santa Ca. Timbó, é invadido o lar de manifesto político que à Ratinho lia no pa'1co para.

sua cooperação expontânea quiel Botelho. Orlando José ta ri-n a. A 13, no Rio, eleito um cidailão, pelo delegado o Jararaca aplaudir:
e desinteressada para os Antunes. Ademar José Viei. Dinarte Domeles, Presidel�- regional -de polícia, confol'- "Por deliberação da convençào da nossa:.

festejos do Santo P.adroeiro 1'90. João Cândi,do.' João te do PTB nacional, delTa. me telegrama de Mário' L. agremiação, a comissão abaixo·assinada, com-·

do lugar, atendendo pronta- Francis'co Antunes. João tando Danton Coelho. lnau. Schuster. Ainda a 12, noti. püsta de um membro só, que é eu; arresorveu .. .'·-

mente aos ape'los de sua po- Damasceno' lAmas. Vitor gllrado, a 15,.. o novo prédio ci::se o falecimento, no Rir) Agora, o condotiére petebista anuncia que vai'

pulação e proporcionando Pereira. Silvino P·ereil'a. da Federação Espírita des� de Janeiro, ,do nosso con· desmontar êsse indesmontáveI deputado Chico Ne--

ao povo ordeiro f! trabalha- Francisco Antunes. Manoel ta Capital, à Avenida Hei':: terrâneo Cap. Gersino Ger. ves, velho e sabido locatário do edifício político o(}<,

dor do Alto Ribeirão os Conceição. Francelino Cor- cilio Luz, Ainda nessa da- son Gomes, aqui radicado. - Balança, mas não cái!

meios necessários à come· deil'o. MailOet' Garcia. João ta, na Trindade registou.se Em Lajes, intervem o. então Hipnoti�ado pelo govêrno capitalista do sr. 1ri--=-

moracão do dia de Santo Manuel Silva. Estevão Cor- bárbaro crime - Otávio Secretário da Segurança, neu Bornhausen, o líder do P.T.E. dêixou�se eng-a--

Este;ão. Âgraidecem, tam- deiro. Juvencio AJ1tunes, Silveira. esfaqueou Pedro dr. Luiz de Souza, contra os vetar pelos compromissos, esquecido de que o· sr�
bém, às autoridades' e à José Rodolfo Vieira. Manoel Vidal, que 'roi internado no desmandos das autoridades Getúlio Vargas, dirigente má.ximo do seu partido,.
Banda de Música Comercial Lopes. Pedro Manoel Viei- H. C., obten.do alta, mais policiais. Na Câmara Fede- não admite, acordos C01)tra o povo.

pela 'sua .eooperação. ra. Walmor Salvador. João tarde. A 16 faleceu o sr. 1'al, t!tmbém a 12, a sessão Mostrar ao sr. Marques as determinações de'

Santo Este�ão, '27 de de- Feliciano Souza. Francisca Des
.. Urbano Müller Sales, foi consagrada à manifes. Vàrgas contra todo e qualquer aumento de impostoS'

zembro de 1952. dos Passbs. Leides dos

pas-I
PreSIdente do Tribuna'l de tação de estima ao dr. Ne. será .até., pec.ado, Relembl;ar-Ihe que o P.T.B., nos;

(aa) Aparício Cordeiro, sos. Nabor Fel'mino Vieira. Justiça. Con�ol'il1ou a Ilha de r.êu Ramos, seu Presidente. demais' Estados, tem votado sistemáticamente con-··

pela Mesa Administl"ativa. Luiz Manoel Vieiya. José Santa Catanna, a 26, o Carl Inicia a Caça e Pesca pro.
tl'a tudo quanto importe no encarecimento da vida,

.João Marcelino Pereira, Luiz Vieira. José Antônio Hoepek. que saíra de uma cessos contra os barcos A. é também desnecessário. Homem de estudos e de lei-"·

ioem. Francelino Silva Cor- Jorge. Acal'Í VieiJ'a. Sebas.
l reforma na Arataca.· TIVO e ALEGRIA, funda. turas, o guia getu1ista sabe disso, em quantidade de·

deiro, idem. Ja.cob José Hei- tião Pereira. OS11ildo Melo. .MARÇO - A.l0, assu'l mentados na denuJ1-cia do I dar e_ vender. O que espanta, nas. suas atitu-d·es, e afaei-

d:n.rei-ch,. idem. Jaime An- Liber�ino Correia. �I�i�i.o mlU_� �:l�e�ão da Faculdade Jorn: Adão Mir�T�da, alI'
lidade eom que abandona os pontos vitais do seu par--

tOnIO ASSIS, pelo Clube Ban� CordeIro. Ademar Jose VIeI- -_ �-�

I publIcada. A 16 e maugura.1 tido, para ficar s,empre com os pontos vitais da Do.

��il'�nk AdalbeI.:to. Nefa�, r�. D!rço !oão v�ieira.· �á- ;AS DAMAS DE CA'_. da a n.ova ala do Hos�ita'] D., N .. Até mesmo para lançar essa exploração de-·

Idem. Jacob COIdeIro HeI- nu TrburcIO. Jose EZeqUIel/
de CarIdade, desta CapItal. magógica, estulta e anti-patriótica de anunciar faI-�

d�n�eich,
.

�d�m. ,

Sebastião j B<;Jtelho. Sebastião COl·dei. RIDADE, NA PARO- Nessa data é noticiado o la- samente· que a bancada do P.S.D. não comparece à.

Lu-�IO �S.S1S. Jose Oswaldo

I'
1'0. Fr�ncisco Garcia. José QUIA DA�PEDRA mentável acidente no �40

Assembléia para não, ap,rovar ó convênio sô-bre a ba- .

HeIdelllelC�. Antenol' SaI� To)elltmo dos Santos. Pedro GRAN' I B. C" em que o ca·bo FelIpe cia do' tJruguai, os udenistas se valem do sr. Mar-·�

vador <la SIlva. Manoel F,er- Vieira. Euclides :Pereil'a. DE

I
AlbertQ Gerber foi ferido, ques, que não ignorà que o orçamento para 1953, sob" .

minio Martins. Naido Ma-! João Vieira de Aguiar: Se-
. A A�sociação ·das Damas no ventre, quando fazia re.

o código loc;;tl 44-4-14', já consignou a verba neces-·

noel Garcia. Francisco Sil� I' veriano Martins.

BI,'eno
J0- c1: Cal'1d�de na paróquia de

I
visão de armas. O Júiz Se. sária para as despesas desse' conVênio, cuja aprova:-

vino Pereira
.. lV!arco� lV!a.- I

sé A.llt�n�s. Guíl.hel'me Ni=. S�.o �UlZ promoveu, . pela Ii�tre �e Campos,. de Xape- ção, em janeiro, de nada e- em nada prejudica o Es- .

noe'l Jorge. SIlvIO SIlvmo; colau VIeuoa. Aurll10 Aguiar pllmella vez, um Natal dos co, leva ao conheCImento da tado. Não ignora o sr .. Marques cjue êsse convênio I,;,
.

pobre,s. Comissão Permanente da terá o apôio unânime da Assembléia, se essa unani-
-----------------�------ Setenta e duas famílias Assembléia a 21 o desres. midade depender do P:S,D.. Não" \�lOra qu'e a opo-··

O O· N"r J ,....., IV ganharam grande quantida- peito aos direitos 'dos indi�s sição, negando quoruni- ao Legislàtivo, está deúm··

...�, v- _ .1 fl"J de de generos alimelrtícios. daquela zona e pede provi. dendo opovo COl1tr" O'S e1!-fblantes'aumentos de im-
As mesmas dalilas já reali- cIêncjas. No T. R. E. é esco- postqs. NãQ ignora que (> deputado Neves, pondo-se·
�aram durante o ano de .lhid.o Juiz o dr. Adão Bel'.· em lugar inc€:rto e não-·sa-bidó;.' contribui. com a sua·',

1952 uma distribuição de nardes. Noticia-se, ainda; aus�ncia rebeque-ana; para'- que·o povo não seJa e8-'

<3?bertoi'es e tem ajudado nesse dia, o espancamento eorchado de novos triJjutos, que oneram ?a.... instrução·'
Jlversas familias pobres. do lideI' operário em Itajaí pública à saúde, da segurança' às tocata-s de vitrola r
A Associação f.oi fundada: pela Policia,) Francisco An� -Não, ign orando isso tudo� não ignOl�a que� den.f1-

há 6 meses e está dando pro-
.

tônio Martins, Vereador· tado Neves está �endõ 'mais trabalhista que o pró-·
va de gránde vitalidade e, pejo PTB. E' assaltada, nes'l

j)l'io líder, o qt�a'I, antes de lhe atirar a primeira pe-
capacidacte, que. s�l'ão utiJ!. ; ta Ca_Pital, � !uz elo dia, a

dra deve.xaminar· cuidadosaf!1eríte, na Bíblia, se'

��das �m benefl.cIo do pl'O- l'�lldelra AmalIa Maria Mar- I
tem o di�o de fazê· lo ...

'.mo. tm'I ... No Esü'e!to,
.

5a:1-" 6UJlM;ERME�: TAL

Avultaram os' desastres em Santa Catarina. Nesta Capital .,c()otecimentos
com atropela.mentos .e outros fatos crímíneses, O Govêrno' do- Estado

algo de útil em beneílcie do Peve l �e tenhames melhor
no que dentro de horas começa!

o ANO de 1952, que ex"

I
sentiu-se mal e veio a f'a le

pirará hoje, .ofereceu al- cer. A menor Eií dos San
guns fatos que a imprensa tos, filha de Amaral Bon í

�egistou com abl1nd,â�cia de I fá�.io dos Santos, foi hospi
detalhes - :ç.a política, na talizada por lhe ter explo
·sociedad�, na economia, na' elido uma bomba na mão di

�',dministração pública, etc. I reita, :'0 .dia 1° dêste mês.
yara me.lhor relembrarmos I

Em Joinvile, a 3;1. de dezern
Oi'( que tiveram repercussão

I
bro, Edmundo Niehls,. f_Oi

no Estado e na Federação, esmagado por um caminhão
vamos recapitulá-los, um a de carga em Pirabeiraba,
um, nesta reportagem-re-j Nesta Capital, no cáis fren

lâmpago, folheando as edi-
.

te à Praça' da Bandeira,
ções de O ESTADO. i morreu afogado, na manhã

Começamos registando do dia 4, o menor Aurélio'
mês a mês, o que noticiá. i Cardoso. Nesta Capital, foi
mos; I entregue ao público, no (lia
JANEIRO - No último, 8, a modelar Agência da

'dia de 1951, a srta. Ivone I TAC, à rua Felipe Schmidt.
Ribeiro, ao descer de um a- ! Manoel Severiano de Oliveí
vião da TAC, em Joinvile, Ira. chefe uden ista da Lagôa,

lutuosos
#"

realízeu
-

nao

Ano,

Florianópolis, Quarta-feira, 31 de Dezembro de 1952

-

•

•
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