
BalaD�O d.e sete DIeses
o Secretario da 'Fazenda" sr, Joãõ Bayer FIlho, em

discurso pronunciado, na 'Reunião Economica do Norte

-do Estado, recentemente realíasda em J'araguá do Sul,

teve, oportunidade de referir-se a algumas "real izações"

do governador Irineu Bornhausen.

O discurso, transcrito 'na "A Gazeta" de 23,de Agos-

10, veio precedido do títuio, "Balanço de sete meses de

governo", e, nele se lê que: - "aí já estão as nossas es

tradas .melhoradas ; novas, em construção; encaminha

-dos os recursos, para as grandes vias de escoamento do

oestej. em andamento a lJgação eletrica do sul ao norte

e de toda zona litoriuteá,)!ue evitará de futuro, a crisé

que óra nos aflig,e; ,�stlldada a solução do mesmo proble

ma para, outras' reid..ões dó� E�i�dO:',':
'

, '''Em franco desenvolviraeato, temos o problema do

trigo, E, através das associações rurais e dos pequenos

lavradores e criadores, eficiente tem sido o' incremento

.à lavoura e à pecuária".'
Para quem vem acompanhando ,a' marcha dos, negó

cios dó Estado a partir dé :31 de Janeiro, as palavras do

ilustre Secretário da Fazenda, soam apenas como tirada

demagógica; .servem para impressionar os menos avisa-

dos, tão somente. ' , ,

Porque'até agora, tudo (, que o dr. :Bay�r Filho alar-

d ,"'8e ':tl'O
--

nas' Inumeras 'demissões e remoções 'hBmiÍdes:funcio-

deou em Jaraguá, como "realizações" do governador Bor- nários, cujo unico crime é, pertence \is hostes' opo-

nhausen, ainda não' saiu do papei. sicionistas; na desorganização da vida séÓlar 'dQ Esta� .

Estradas melhoradas, ninguém as vê; menos ainda, do, pelas mesquinhas remoções de pro s�s, ''f P que

as em construção, as primeiras, mantidas apenas, e tra- obrigou a Assembléia Legislativa a pro lgãr urna lei

fegaveis ainda, em consequencia da longa estiagem que que pusesse fim a tal estado 'de coisas; nas' :p'llrseglJiiÕes

assola todo, O' sul do país.
aos, funcionartos que: não rezam pela cartílhà.....do go-

Tudo o mais, vias de escoamento do oeste, problema verno; no angustioso ,prO'blema do leite, em Florianópolis,

do trigo, ligações eletrieas, auxilio aos agricultores e pe- [á resolvido pelo governo Aderbal Ramos da Silva, 'mas

cuarístàs, são ainda as promessas do candidato, desmen- que, a incuria e inepcía do atual governo só fizeram re

tidas pelo governador.

I
viver .e agravar; na

derrubada em massa dO'S Juizes de

Por isto, o "balanço de sete meses de governo", como Paz, � Sub-Delegados de Policia; nos serviços de saú

a "A Gazeta" pomposamente crismou a fala do conspicuo de pública, relegados a segundo plano; na teimosia em

�ituhir das finanças de Santa Catarina, póde ser consi- deixar ao a�and�no; ob.ias �e v�lto, j� inauguradas, como'

derado como balanço; mesmeemas., balanço negativo, eis o esgoto. em Lajes, CUjas ligações ateagora não foram

que, o que ali se diz nada mais constitue que cortina de feitas, com evidente prejuízo para. a, população �e para o

fumaça, pura tapeação, visando encobrir a triste realí- próprio governo.'
. 1

dade do que vai pelo' nosso' Estado, desde O' advento da Nisto é que se resumem as "realizações" do sr. Iri-

"nova era".
neu Bornhausen, desde que, assumiu a direçãodo Estado.

,

O verdadeiro -balanço dos .sete meses de governo do' Isto pois, é O que o sr, Bayer .Pilho deveeíà ter dito

sr. Irineu Bornhausen, não necessitaria ser levantado por na Reunião Economica do Norte do Estado, porque é is

nenhum dos seus auxiliares mais chegados, nem pelos to justamente e. nada mais, o que na realidade constitue

corifeus da "nova origem".
o "balanço d� setemeses de govêrno".

Ele aí está, para quem quiser ver, consubstanciado
(Do Jornal da Serra, de Lages) .
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TE,MPO,

• ,." .

. '( 'Previsão do tempo até 14

O mais antigo Diá.. horas do dia 27.
'

I
rio' de S. Catarina Tempo - Instável, co�

,

chuvas e trovoadas, Nevoei-

ro.

Ano XXXVIII Temperatura � Em declí-

nio.

\ N. 11.243 Ventos - Variáveis, ra-

jadas frescas.

, �
� ..., Temperaturas - Extre-

mas de ontem: Máxima 20,8.

50 CENTAVOS Mínima 18,3.
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Causa morte do senador Ipitado Pes- Barreiros A situação no, Maranhão

A"
.,'

d I
N ·d

.Filho RIO, 26 (V.A.) - "Situação Caótica", foi como en-

soa- nerov'tose·' e evo ul'ao rapt· 'a
centrou a Capital do Maranhão o Ministro da Justiça,

- r
,

,

;
"

",
.', ....

," ,

.

'�
Barreiros Filho, o Pro- A chegada do ministro da Justiça" .a São Luiz, se-

"

fessor Barreiros, como to- gundo as noticias que chegam da capital maranhense,

e su,r"p.'·r'e""'e'"'o'dente" ,,' rdaOmSoOsCeonehsetcl'memaomso's,acdommi� não atenuou a tensão ali reinante.

Alastram-se as greves, atingindo novos sectores -de

,

RIO, 26 (V.A:) - Na ma-: na e "â]n'dã quanto a outros causa-moreis do .senador os
pleta hoje sessenta anos, atividades. Repetiram-se os incêndios nos' bairros pobres

nhã de .ontem, o sr. Carlos elementos alcalôideá :fol'am médíccs'Iegistas apreciaram
dO'S quais a maior parte e os atritos entre elementos das duas facções;

,

Toledo, delegado do 10 O.�., realizados exàmes : 'experi- uma discussão clínica sôbre
deu-a ao serviço da sua Do interícr-inforraa-se que têm havido encontros en-

.envíou a juizo OS autos'dO'c1!lentâr� em-rãs; cujosrg'rá- os prováveis" motivos- êxito t.erra...._ ensiqando, gera- -tre-ínsurretos e as ,Forças do governo.

inquérito determinado pelo ficoa.coufirmaram, os resul- letal: CÓ'jl'clút opin�nd� que ções, dirig'ipdo O' Ensino, Ainda segundo uma noticia irradiada ontem à noite,

ehef'l �e Po!,�çia jlara apu- tados negàÜvo:s das pesqui- a causa da morte;' teria sido-
.Ilustrande e

�
honr�nd? -ó mínistroda Justfça encontrou a cidade' em situação

ràT''ll>c}�"i_.g� mQrtis do sena- saa toxicológicas anterior- acarretada por uma 'n��'-:;' ��ar"f�S' �J,�n,�O'�s. pubh-: .caôtíca, com paraljzação dos, ,sery,içml públicos, inclusive

dor �pltaClO 'Pessoa Ca�al-. ,Íli�1}te�",,:pr�c.�qid��h' ::.CP.�ti' I víõse -de evolução râpida-re : c��.,Fis�sta•.PrImOrO'SO',.
o

a ilumínaç�o, e-�'quase tO�ãS as' átivldades. . -

ç�n.tr de Albuque�q�e.
' ';lluando

.

a luvest.Jg�çM> ,da:. s-uÍ'Pl'�ende)lte". , .

, "

. fdologo ,elDe.r:itO', �e�a Três mQ.r:tos e 6 prisÍóneiros -'CO'me� os "CO'munica"

Em
.

seu relatorlO, que' ,

: "

,
",' \ ; c,o�agr.adO', .O'radO'r vlgO'- 'dO's-� Guerra" 1

.cQnsta de quatorze lau.dM,
róso � Jorfl�hsta: de escO'I� s. LUIZ, 2!) (V.A.) � Trayôu�se na ml;Ldi�ugada de

dactilografadas, aquela au- I.· , ;' ,
',O', �PrO'f�sso.r

_

Bar;1"eiros, hoje: um encontre entre a força militar do Estado e os

!��:::d;���ie�:d��O:Sf�:;�� 'D"e'cc'dl··d'o 'd,a,'1,1·0.,I"o.r""I"',a,ç"a-o ,:7:�: jo;e�:�t::n�:,rit:, ���:;�::���:!;::::sP:l�;:is��i:��4�e��si�:i?s�::� r:�=

tas para elucidai �s::'pr(J,\;':'t- I, ! ,ti"
rne'sttê, e, (, aritigO', que, t9- chefe Batista. Os restantes desapareceram.

'

'Veis causas da morte'do par-' SegundO' estamos' informados, "';a�I',bancada
dO'S veneramos e ,qu,e li�je" ' "Captura de ql!alquer manéira"

I t P,'"b'
.

envO'lvemO's em calorosos (V A )

amen ar .alaI ano, �SSlln pessedista na Assembléia; dentre em días, 'vai " '

S. LUIZ, ,26 ..

- Em mensagem enviada ao te-

concluindo�.' dirigír 39 Govênlo um pedidO' de informações
:' a_br,açO's, CO'm, a mais fra: nente Eudpedes Bezerra, que está à procura do grup()

"Prqcedendó-se ,

a �teD1a sôbre firDias q'\le, segundo propalação oficial,
térná das· iamiz'adés- e com de Raimundo Bastos; () reco�endou que êsse chefe rebel-

'] 't d
.

" 1 d'
préces a Deus pela' sli.'a '

' . I'
'

. el ura ' o, mmuclOSO au o nãO' pagav;am intP9E\t�s em funçãO' da PO'lítica. O
' 'de .�feJa c,apturado de qua quer maneIra, antes de fugir

médico-legál depreendê-se pedido incluirá a rellÍessa aO' Legislativo da re-
saúde e 'Pela sua felici- para o Piauí.

.que apesar dos peritos te- laçãO' nominal das referidas,. firmas. É de p�e-
dade, . , ,

A O'rigem dos incêndios

Tem enfrentado as dificui-, ver-se· qUe, com essa prO'vidêiteia� cesse e �e
I S. LUIZ, 26 (V.A.) - Grupos de, individuos, tend()

,d.ades naturais decorrentes d r à l-f'" I' C d E ta d à frente comunistas fichados na Delegacia desta capital

do pe,ríodo da i:ilUmacão con-
-

esmO'ra lZe
" e�P O'raça� O' ICIa em. �rno? S DaSSaO O

_ a�untO'," qu� ser� PO'sterlOrme�te exammadO'
..

a

I
e no Rio de Janeiro, capital da República, implantam@

;seguiram, após esforçadas luz das mform�çoes do ExecutIvo.
'

'. bpm
terror no� 'bairros prqletários da capital, promovendo in-

:pesquisas anátomo-patofógl-

' cêndios n_as casas de palha para, em seguida, atribuir a.

eM experimentais, compl"O-
',' ,

:.LONDRES, 26 (U.P.)' - ,CUlpá ao govêrno. �

vai" que nas amostras coi,hi..

M
.'.

d 'i/ld
" ". "O rei jorge VI, lutando por

"

'. Continúa na 6a pág. '

das no cadáver não fo'rg:ri orretf eV,I,:,O. a< CUfa conservar a 'vida, depois de
.

en.contrados elementos t&-
'delicada operação," p:;tssou ,O''8'reiaz Contra f.IO riso da cidad�•••

xicds capazes d,e produzir a DETROIT; ,26 (U.P.) � "
.. Com a idade' de 44 anos, cômodamente o' dia e pod� ti

m<,Jrte. Dentre êsses elemen- A senhora Marian ,Peck Nii- era' considerada, 'uma das tomar algum alimento, se-
'. S· PAULO, 26 (V.A.) -

tos a estriquinina, a <:ante- les, uma d�s mais ricas mu- mais belas mulheres da so- gundo o boletim médico dos "Soú t, ,fundamentalmente i �Pi;---'"
'

.. '. 1 h'
.

' llh "d' E t d U 'd
.

d d
. C'"

. contrário.' a,'(;) adiamento das: 555

'i'ltma, a co c lcma, a, cafe,i- eres' oS, s a, O'S nl OS; I Cle a e amerlCana. asar�l facúltativos que o assistem.

na, sap.tonina a tebatrop�nia falece.u, ontem, devidO' à com um rico arquiteto e her-' O comunicado expedido esta eleições municipilis. Tudo

e os derivados de ácidos uma cura de emagreciment ..) dlfi.a mais de cem :mÍlhóes noite parece indicar que ês- far.ei p.ara que se realizem

lJarbitjÍricos deram lugar a e�agerada.' FÔra hospitalí- de dólares, ao morrer sel'" se ,áliÍnento foi o primeiro a 14 de outubro e,"se as ,e

.acurada investigação toxi- zada há tres meses e passou pai, banqueiro e industrlaL em absoluto" que tomou o leições para prefeito da ca-l

-c()lógica tendo sido tanlbem os 58 ultimos dias -de sua canadense. monarca, de'pois da opera- pital e de Santos não ptide-!
negativa essa parte da nes� vida em uma tenda de 'oxi- ção a que se submeteu no

rem ef�tuar-se nessa data,

t
quisa. ,Quanto à estl':quini- genio.

Apesar das advertencias domingo; para extrair todo que (> sejam em época opor- ,

..........................................
rep�tidas de seus médicos, ou parte' de um pulmão e tu;na,' não se justificando, ,��\\�

'.

B
'

U II
seguia há vár.ios anos. uma' uma ou mais costelas, porem, o' adiamento do plei- f

"

II" U' ClI'I a
diéta muito res'tfita, que Dis o. boletim � "O r�i,pas- to já marcado" - declarou f

"

. f··t
'

t" "d'
' ", "

.

d'
� d

� .a,0',S J'ornalistas o gO'vernador ',:

,
,

"

';,", " '

•
.

,» •. ,. • ,requen el}aen e ,e utan:t3. sou o, la como amente'e po-

"""',
'

.

,.1ó,rigos períodôs, se comp:u- 'de tomar 'algum alimento;' ... Lucas ..
, Garce�".

','----.::..;..Jl=-_..::!Ii::i.:::__J

TERESINA, 26 (V.A.)' - ex-ca.ndidato ao govêrno .do nha exclusivamente de ca- .continua-se na ausencia da
- () �r. é viterináriO'?

A lU'O}:}ósito do apoio que a Estado e pr�sidimte da UDN 'fé: 'Media a senhora Peck mais leve insinuação oficial de que jA. �steja yep,cendo - Nã.o� A mala é para

.alA. do si:!,��'r Matias; O)in;t.':: sec�ção�piàUien.a�•• a(l,�ha.�de'"Miles, -l,77 de altura e 'qUE- sôbre o caráter da maléstia as primeiras etapas, da éon- df'..8pistar! Eu SO'U açou-

pio v�m emprestando ao go- romper com êste partido,_di- ria.manter. seu peso alnü�
.

e que sofre o soberano. Sa- v�léscen�a. Foi ês.s� '0 sexto' guéirO'{ E cO'mo nãO' hi

vilrno, e&ta:dual, na."f,A��em-:"rig.in<'lq�s� ,à ,dir,eção .nacio-· xo. de 56 quilos. ,be'-se apenas que seu estado boletim desde,'a.operavá:,Q:e' .cai;ne bóvina nO' Mérca-

bl�ia� Le�islativa, para anal, c.omunicando· à ,sua ati;
.,.

'
., é" tão grave que êle tinha o terceiro consecutivo .con-

,; ·do.,LO'S fi-êgues�s com.-

.

consecução de um éltlprésti- tu,de.
.,,"

Seu estado tornou"se i:�i- que lutar pela vida e que tendo notícias favoraveis. O' ,pram a que houver, se-

m� ,dé 10, milhôes de Cruzei� . "GQf.lsta qRe <l.P,en.as,:s.e.gui,.' t.ico_ h'a, primallera. pa�, cQIltinil<H'á- ,em, pevü�o- .-du":: ,i omunieado án.teÚor dizia,
'

ja ,de PO'rc'!,. de carne1-

�"Og e assuntos outros liga- rão a atitude do· sr. Euiipe- mas, sempre se rectisou :r l'ie rante, pelo meno� uma 'sema- esta manhã: ''Depois de bu- 1'0 ou 'de cabrito. .. 'E

,

dos' á vida da administra�.'des os ,deputados Milton alimentar dé, rnaneii'a'subs- .na mais. o' comunicado .de, .tra noi!�"deçs��nS!l9P",O, r�i ".' úl,tjm�mente pedem até

�ãO'; 'o sr. EUripedes Agu.iar" Aguiar ,e. Costa Andl"ade.·
,'.

tanciaI.
' , �

.
'ho.je confirma a espera�ça continua ganhando forças". carne de coelhO'!!!

:/. 'Y", .,'

\. �'.:... -

, i ••
,

/
.
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\ CUnica excluBivamente d. erí-

OU. wLAnYSLAVA'WOLOVSU MUSSI .. aD�:: Saldanha Marinho,'l'.
;

. '.

E'
" '.

Telefone (14.) 736.

.
DR. ANTêNIO DIB MUSSI

..

. RADI'OTERAPIA.
·RA.IOS' 'X .

D� AlTIMIO �ODE$TO. .

i :,'

Mau, 11. 4. Cut4a.
-,

.�

CirurJia-Clinica Geral-Parto.

8ernç.o completo e especialraado da. DOENÇAS D. SMHO

a.t8, com moderno•.métodos de' diae;n6.atieo. ·e. tratameD�o�
IIOLPOSCOPIA - liIISTERO - SALPINGOGRAFIA - MIITABO·

1.18MO -B-\SAL
"dioterapia p.or onda. curta.-Eletrocoairulaçio Raio. UU:ra

lftoJata • Infra Vermelho.

Con.ultório: Rua T�aiaDo, nO I, l' andar - ·adificio do Ilont.·-

Borúio: paa 9 As 12 horas - _Dr. ]ll[us.t.

Das 16 ás IS horas - Dra, Musai.

"'idenci. - Rua Santos Dumont, 8, Apto .. 2.

.

CLINICA
dó

DR. GUERREIRO DA FONSECA
•peeialista efetivo 'do Hosplta!: de Caridade, de diversos

Institutos e Caixas
-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Tratamento e Operações
·BRON·COSCO.PIA - ESOFAGOSCOPIA

a.tirada de corpos extranhos de Pulmões e ;Es.ofago.
-0-

./ RAIOS X

Moderno aparelho para radiografias da Cabeça.
,

"'ratisiluminação, para con_óle' de. cura dali Sinusites.' Infra.
Ir_ethos.

.

'. ,

-0-

HORÁRIO DAS CONSULTAS

(Pela .manhã - Hospital de Caridade),
(A tarde :-' ConsuÚ;õrio �isconde. de Ouro,' �r�t�" 'n� 2.; (AI�os

Ia Casa. Bêllo,!Hori:ton��}.. c'c:.. "
" '. c.' . '.... ..' "'1'

Besi<j.êneià Felipe. Schinidt, IRI ...Telefone" - 1.560;
.

,
"

; ,_
. .'!� .... :.' "

!"
��'--------------------�----------------�--

O' E$TADO
I1il'etor da Maternidade e mé-

.':. '. Ad.lnis�.a�lofico 'dq Hospitál de .Car,iqade,. <

;·RedaÇãoi�ê., Ó{idnaÍ!;." '.,CLINiCAS DEI fENHORAS' .

". � ." .

, rua- Conséthéit& Màfrao' (
s:

. CIRURGI� -':-: .,P'AR�{)S '.; 'nG .160:·' >i
'

.'

.,

,lBSI$.T.ENCIA6' AO" PART� • > Te.; 1022, .. '-':;' Cx. POli •...
OPERAÇGES Ol'lST'S:TRICAS" tar 139' ." .. , !,' .-.. .'.

Do.enças '.glflnd.ulares. tiroide., Di;�tor; RUBENS '. Ai· ..
,virio" hipopise, ,etc.. RAMOS. .

Diaturbios ne"�IIO. ':""" ••teri-.
, Rep�enteate:

IIdade - Regimes..
'

.

!.'

A. S: LARA
Con'I11t6rio: Rua Fer·nando .a- Rua Senado'r Dant$&,

dl�Q, .

- Tel. �_.481... . 40 _ 50.andai
.

, Re'id. R. 7 de setembro - .clif. .

Tél.: �5924'.;;.,;. Rio 'ch,'Crull • Souza - Tel'-·SM. . '. " ,

lail.eiro
RAUL CASAMAYO� '. ,

.

Rua 'Felipe de, OHV�ir. ',;;, , "<; .

.

nO 21 -'80 andar
......--""""......---�.."..""'......'!'I'....�......---,":",_-,-• ...,..":".-.. -....�-"...-�--

Tel.: .: 2';'�8if8 .- J:lio'
'.

Paulo' .'
"

A8SINA'l'uRA�r ..
'

Na Capital' .' ..

Ario ••'.. Cr$ lQO.•OO
.

Semestre •·Gr,
.

6(),�O
Trimestre'. Cr', 85,60

No' Interiór
.

Ano ..•.• Cr$:120,00
Semestre •• Cr$ 70-,00
Trimestre . Cr' 40,00
Anúnciós mediante co.�
trãto.
Os originais,. mesmo
não publicados, não se- '

rão' devolvídos,. ''-

A direção não se res

ponsabiliza. pelos con
ceitos emitidos nós ar-

, tigos asaínadoe.

Advocacia em geral
Funcíona.funteeoa Ins��

tutos- é: Caixas de Aposenta .

doria. Acidentes do 'I'raba-
l)Qenças nervosas e mentaf.. Cllnica médica de adu�to. e lho. Inventários. Sociedades.
Impotencia Sexual. crianças. Naturalizações. ,

Rua Tira�entes DO It Consultório -:' Rua João Pinto, Escritório: Rua' !.; Vitoi
Coneultas das 15 ás l� hora.. 16 - Te�. M. 76$1. Meireles, nO 18 .,..,... 20 andae,
FONE': M.798. Consultas: dall4 àll ii horas, _._.__..,_._.__._

.

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

- K;;;:';: "''''ASa,:,n. ", .,:,:.::.;��' ..:."
..

�.
li'

,Exp ressO' JO invileose ltda�
Dr. antoDlo'Momz, de ,Draga0 )l!raDsp�rtes"d." Cargas e Bag2geos:

. Comunica a seus' cl'iÊmtes e amigos' .que rei- ·RIO DE, JANEIRO '
'.

nícíou ii clínicà' nesta Capitkl.
.

t, SÃO,.PAULO .' .

,

CONSULTóRIO: . Ruá: Nunes Machado, i: ') , .' CURI'l'IBA. .

'" i .

(consultôr!o Dr. -OswaÚi� Cabral) ·-,>Das 15 às . A _" ': :, :,.,.' o.:

,17;30'horás. . :.'. . ';; ': ".' ,. ..' ; '" i,

..

"
=

.
.'

, .. , . FLORIANóPQLIS <Vice.versah
.

'RESID:e:NCIA: Rua ·Bo�aiuva. 135 - .Tele..: S�ERV1ÇdS Imr!:::TOS ·EM' CAM_INHõES .PRóP!UOS"
foue M-714.-, "

. '. ,. ,
. '.

'1\gência em Floríartópo]is
:. Rua Álvaro dé..Cárvalho;. 2 ;_ Fon�;·.1.677.

. ,_

. �t.. . .
' ... ',. ',t':

------.....--.....�--.....�--�--��.....�--��..�..":",�--���
.'

DR. LINS NEVES

; DR�· MARIO�.

WENDHAUSEN

DR;" A. SANTAELA' DR'. t.LOBATo.
.
:. \"',' . �- ',." '. '.: ,'-T' j , ' .;; •••.•

. (I'orm�do' pela }i'aculdaàe N.• - ..
,

.

'.1 "',.FILHO.· .: •..
'

*n81'; de !�édicina d'a' Un�ve�#r�� D���ça. do aparêlho respiratól'lq
"de d� Brasil).

.
_.

'.

",_i' TUBERCitLOS1il '"

j
.édieo por concurso da A8Slli� Cirurgia do Tor�J';"""nei� a.

.

.Psi�opat�s do'·Distrito .'. . ,

",
Fo-rm

.. i�(l:pel'\ F.�éi11dirle Nâ�io�
."deral.·

nal de Medicina: Tisiologista e. ..-� ......; ---:'
_

•=t!:�7�a.:;côm.�:s;:��i:=;' Tisiocirut'gião do. Bosp�t8.1.'Ne-rêu

,'�' r..'Ramlla. Curso d; 'especialização .

.. Capital Federal.
P!!Jo S, N, T. �x-lnterno e .Ex- Dr:

.
José

.'

Medeiros Vi,eir,�\.,Jlx-interno' da Sànta Ca.a dé assistente de Cirurgia do Pro!,
...

,,:, ,,', '

lIi.ericórdia do Rio d� ·Janeiro. Ugo Pinheiro GlIimarães •. (Rio). ADVbGAD,()( .' ,"" .

Clfnit:a Médica - Doenças Ner Cons.: Felipe Schmidt, 88',

0,.-:
.. ,', ..

' -��
; ,:':'

• I� ,'� _'. .' .,_.�

'�.'.. -na, M. S. CAVAb-'
CANTI

Dr. Alvaro de
Carvalho"

Doenças de. Crianças
Consultório: Rua Traja

no a/n. EdU. São Jorge .�

10 andar. SIdas 14 e 15.
Residência: Rua Bri.ga

deiro Silva Paes, s/n - 30
andar, (chácara do Espa-
nha) •..) . . .

.'

Atende díãríamente -dits
14 hs. 'em diante.

. DR:.AL}'REDO
.. CHEREM

Cura0
-

Nedonal" de ,dgença.
.;

...ntaj.:.
'. .' ,

•x-diretor do Hospital Cclonta-
8ant'Ana.· '.' -. ";

.

. {.

Dr. RenatQ RanlOs da Silva-"
Advo'g.adô, :

Rua Santos' [)um�ónt; 12:�·Ap. '4-
: -. .

- ''''. I:' .•. ,_

, -. '-, �.
.

: . �. ."

.Caixa Postal 150 .. Itajaí �. Santa .Catarina·'
.

. � '.;, ,
..

Serviço Garantido 'o>

• .'
1"

.

:"". �

� 7,-

'CO?dÉRCIO'& TRANSPORTES C; RAMaS s, A�
.

.,...... Poste de Serviço '�SSO" -

TelefoneManual '-,- 44

Estreito :..... Flória:ftópol�
.'

'.
.

-'.

,,�:

'Viagem eem seguran�a" .'�

e.' rapidez. ',
.

só NOS CONFORTAVEIS ·1\HCRO-ONIBUS DO

,' .. -RI?IDO' «SOL-BRASILEIRO», .

Ftoríanépolía - ltajai - Joinville -'- Curitil a ;
'AgeA'nCl�a - Rua Deodero e�quj:na' da �

. • Rua Tenente Silveíra

, ESCR ITÓRIO DE
ADVOCACIA'.'

DO SOLlCITAJ)OR WAL'
DIR CAMPOS

AUTOMÓV.EIS .

CAMINH6ES
CAJ;:1INhtONETAS

FIUZP LIMA &' lRMÃOS�.
Cor-s. Mafra, :.37
."

Florianópolis

.

'

,) ,�

..
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Vida Social Coluna
"ANIVERS:ÁR-IOS-: -

DR. ABELÀRDO LUZ

"

,

IAgenor A1f'red� Luiz, com "sentido'de lhe 's'er'franqüea-
36 anos, casado, pai de 8 da uma coluna necessária Tipos - DEUTSCHER ERSTLING - WIGA - ODA -

Ocorre, hoje, o aniversâ- filhos, 'todos menores, ex- ao seu pedido - quantos de- LANCE ALPHA - WELTWUNDE.R - ,CAPELA -

:rio natalício do nosso ilus- garçon do Bar Rosa, desta sejarem' ajuda-lo, nêssa e- GEMA - PRISCA. - CARMEN
,·tre conterrâneo dr. Abelar- Capital, está, há -4 meses, mergência, poderão enviar' Consultem outros pormenores-do Luz, delegado de policia .

tuberculoso, os seus donativos à esta re- FEDRIGO & CIA. 27 DE. SETEMBRO
.no Rio de Janeiro. C" " recebe do d

- .,

I '

Rua Coaselheíro Mafra, 88 _ Fone 1973 A data de hoje recerda-omerClallO, açao ou enVia- O'S a sua re- • ., •

O ilustre causidico será rAPC, mensalmente, 267 sidencia à rua Bernardjno Florianópolis nos que:
.alvo hoje de expresso - em 1624, os holandeses...., " . ivas cruzeiros para O' .seu sus- Vaz, 168, no distrito do Es-
:.manifestações de aprêço dos tento e tratamento, e, ainda, treito. EDITAL' IC.I·ne�DI·a'rl·o

foram repelidos nos arredo-
e amig dmí d res da Bahia pelo Capitão,S us os e a mira ores. manutenção da familia. Assim, agradece êle todo"O ESTADO" cumpri .Manuel Gonçalves ;- Muito embóra em trata- e qualquer auxilio que lhe

'menta o cordialmente JUIZO DE DIREITO DA
J,rl1.'z':

.

- em 1816, em Ituparaí,
.

-

, . mento, com especialista que enderecem os corações bon- " •"..AJOR DR·IDUAR""E PE [lI' �" .C.OU:.ARC á. ,DE,",PALHO,ç..á o Barão do Serro Largo der-_,m, ....1'

-,
.. e "pôs 'a ..

dh'l,pO'siçao o' dosas', através deste 'jor- tU p." �r Ás 5,,7 e �J3·i horas Cd'DRA PIRES' SESC o pobre ho.... em ape- nal. EDITAL DE ,ta PRAÇA -h' rotou um orpo e corrren-
, 111 . IIVIPERIAL ti d dívísã d AdréA data de hoje assinala o lou para "O ESTADO"· no "O ESTADO" 5ú,Ó() COM O PRAZO DE 20 DIAS Ás 7%, horas

mos a ivisao e res

,;;aniversário natalício do rios-
'

O Doutor José Tavares da Artigas;
Sessões Chies.' G80 prezado conterrâneo, ma- Cunha Melo, Juiz de Direito - em 1818, no Rio ran-
Betty GRÃBLE e Danjor Dr. Duarte Pedra Pires, R ,ri h da Comarca de Palhoça, Es- de do Norte, nasceu Luiz

",1' 'brilhante oficial da Policia egressou O �en or tado de Santa Catarina, na DAIL�!/R. Gonzaga de Brito Guerra,
'Militar do Estado e advoga-

H L f
fórma da lei, etc...

'

A CEGONHA DEJ.\.'!:ORA-SE
Barão do Assú, que foi Mi-

-do orce1-O a er Faz saber aos que o pre- nistro do Supremo Tribu-.

Nesse ensêj o, os seus amí- .

�
. .

t dit 1 d la P
Censura: LIVRE. nal :sen e e 1 a e raça, No programa:

'

.:goos e admiradores prestarão RIO, 26 (V.A.) - Ao re- solver problemas primor- com O' prazo de (20) vinte - em 1822, nasceu em
.

Esporte na téla 104. Nac..esignifícatívas homenagens gressar, ontem, dos Estados diais que afligem o nosso dias virem ou dele conhe- Porto Alegre, Rio Grande
U 'd' .

I Noticiario Universal. .Ior--ao aniversariante, às quais m os, o ministro da Fa- povo e dificu tam o nosso cimento tiverem que no dia do Sul, Manuel da Cunha
nos associamos, jubilosa- zenda fêz breves declara- progresso". (17)' dezessete do mes de

nal. Galvão.. engenheiro notável,
,. Preços:<rnente. ções à imprensa, frisando "Acredito que a colabora- outubro próximo vindouro falecendo. no Rio de Janei-

.

t
-

.

- ... Cr$ 5,00 e 3,20 d M:SRA. ANTONIO P. PEREI- que a orren açao da nossa çao mais intima - conti- ás (10) dez horas, a frente 1'0 em 27 e arço de 1872;
RA politica financeira abriu as

I
nuou - entre os interêsses do Edificio da Prefeitura

ODEON
- em 1851, as forças de

t f· d b
' , Ás 734, horas C"

..

Transcorre, hoje, o aní- por as para' a con lança e am os os paises tera bre- Municipal a Praça 7 de Se- axias miciam a passagem
.

t
.'

Brasil t
'

id Programa Duplo espeta- d R' N'versário natalício da exma. nor e-americana no rasu, vemen e uma rapi a expan- tembro o porteiro dos audi- o 10 egro ;
daí "b cular.

esra. d. Cacilda Pereira, dig- aIO, om resultado das são. Qualquer outra politi- torios trará a publico o pre-
- em 1855, O' Imperador

.na espôsa dó sr. Antônio negociações que mantive na- ca· ou outro caminho seria gão de venda e arrematação
1) - Marcha da Vida. D. Pedro II, fazendo-se a-

I ' 2)· - COMPLOT' PARA.Padua Pereira, Sub-diretor que e pais, e a eleição do um êrro criminoso para as a quem mais der e maior companhar do Presidente
B '1 ASSASSINAR HOOSE- ,.Industrial da Penitenciária rasi para os postos má- nossas duas nações, que tem lanço oferecer sobre a res- do Conselho, Marques de

-do Estado e Vereador à Câ- ximos de presidente dos go- tudo para se compreende- pectiva avaliação de......
VELT Paraná, do Ministro do Im-

.mara Municipal, eleito sob a vernadores de 50 países nas rem. Esta é a disposição do (Cr$ 8.000,00) oito mil cru- 3) - EU BURLEI A LEI .pérto, Visconde de Bom Re-
"Imp, até 18 anos", .

:iegenda do P.S.D.
_

organizações financeiras govêrno e do povo dos Esta-. zeiros o seguinte: Uma par- tiro e dos camaristas de ser-
Precos:À ilustre dama, as nossas mais importante do mundo". dos Unidos. D.epois de me te do terreno descrito na 2a - viço visitou durante oito

:xespeitosas homenagens. "Volto convencido - pros- �resentar ao presidente Verba situado no distrito de Cr$ 5,00 e 3,20 .horas as enfermarias publi-
FAZEM ANOS, HOJE: seguiu - da crescente coo- Getúlio Vargas falarei, à Garopaba com 182 metros

ROXY
cas do Rio de Janeiro, onde

SENHORES: peração

economico-finaIlcei-1
imprensar- Volto ímpress io- de frente e 287 metros de

Ás 7% horas, 'eram tratados os coléricos;
Espetacular programa du-.

- João A. Horn, caixa do ra entre os Estados' Unidos nado com o vitorioso esfôr- -fundos correspondente a á- - em 1877, as águas de
.Banco Inco. e o Brasil. Através dessa ço dos Estados Unidos nes- rea de (26.117 m2) vinte e

plo. Rio Tubarão se avolumaram
_ Ivo Gandolfi, funcioná- cooperação poderemos re- ta conjuntura mundial". seis mil cento e dezessete 1) - EU BURLEI A LEI

e inundaram as margens,
Tio da firma Carlos Hoep- metros -quadrados, confron- 2) - OS MISERAVEIS

como consequencía de terri-
-cke S. A. Comércio e ln,dús- P 't

"".

T"
'.'

tando ao Norte com terras' "Imp. até 14 anos", veis chuvas;
<tria. agame'n . OS no esouro de José Ponciano Ribeiro, CII::É?�IOe 3,(2EO t' ito)

- em 1880, desabou sobre
- Celio Rolim, funcioná- Sul cOJU terras do espólio,

.

.

s retro JO'inville,' neste Estado,

N• I
'Ás 73": horas'

.

,

:.l'io público estadual. ,.' Leste com terras- que foram 74 grande • trovoada acompa-
.SENH·ORI·TA·.·

..

aCIAn° .

tt d' 'â "I' A grande obra imortal de nhada de abundante graní-., II arrema a as 'o' espo 10 por Victor .Hugo admiravelmen-'_ Inês Hermes. Ernesto Nauck e seus ir- ZO;Na Delegácia Fiscal o pa- ApO'sentados e Salário fa- te transportada á teJa.
,

MENINA �LBA 'gamento do funcionalismO', mília. mãos, .a Oeste com a estra-
OS MISERAVEIS

-em 1857, no Rio d,e Ja-
Comemora, hOJe, o seu a-

I referente a setemb' Dia 29 _ Pagament'o dos
da velha. O imovel acima

com:
neiro, faleceu Manoel Pinto

niversárjo natalício, a' inte- I processara' com'
ro,

. Bt'e -

b descrito, pertence ao espó- F d
. Ribeiro Perei.ra de Sampaio

t
.

Elb f'lh"
a segum e qu,e nao rece eram nos dias l' d A t' '.'

I
.

S
re erIch March - Char- U' ,

S T::ressan e m(lIllDa' a, 1 1- f tabela' . acima.
10 e n omo naClO da il-

1 L th R h 1
�'-lImstro do upremo ribu-

�nha do sr. Solon Vieira, 8.1-
•

va e s/mulher Maria Isabel
es Naug ou e oe e e

InaI;
.

'to funcionlÍrio do Tribunal
Outubro:

da S'l . f'
.

tO' programa: 1883 f 1 AI
"

'. .' Dia 26 - P?-gament9 dos Dias 1 e 2 - Pagamento
e iu�:::: � <:1 pos o a praça. ESPO'rte em Marcha, .- etm EI': � eceAu °t .-::R.egiQnal Eleitor�l., ,funcionários do Ministério das Peneionistas Militares e

. a açao, para paga- Arvore de Natal. Desenho.
mlran e IZIarlO n omo

Elba
..
oferecera as' suas I da Fazenda P der J d' ". Provisórias,'

mento das cu,stas do espó- Crf! 5,00 e. 3,20
' dos Santos� Barão de Angra,

'amiguinhas lauta mes 'd 1 .' O' U l.cla Iio. E para que chegue ao co-
l' 'nascido em. Lisboa a 15 de

. . a, e rio e Tribt:Uial de Contas.' . 'Dias 3 eA - Pagamento nhecimento de todos, man-
"Imp. até 14 ani)�·'. Novembro d.e 180".,''fmos doces e bebIdas;. Pia 27' _:_ 'Pagamento do.s das' Pensionistas Civis. ' ....

ENF:t!:RMO: f' ,. 'd d
.

M' D'
dei expedir .o presente edi- S" li d"

- �m I�05, ,fundeou à.
"'n'RANC' I'SCO LAMARQUE' u.n-C.I,o.n-.a,l'l.o.s . os emals 1- . las 5 a 10,- Pagamento tI" f·.J I 'OD 8'S" e b d N.1'

." nlste'rl'OS
a que sera ,a IxauO no

.

11-
. .....

'

'. arl'a o orte, d'e nO'sSOde todos os que não recebe-. .

. Eneontra-se recolhido aO' D' I'a<'1I<>'-' Pagam nt"d" ga,r do costume e extraidO'
N I

. Porto, u,m.a b. ivisão Naval
- e os os ram nos dias próprios. ..,

••a'Hospital de Caridade, onde
. .

'.

cópia do mesmo para ser ..

'

a..
.

Argentina, sob., .o c.omando.
'Se submeterá a: tratamento,

E�'·'1 I'
.

d' C'
.

- l}ublicado em jornal da ca- do Contra�almirímte Onofre
"O sr. FranCisco Lamarqu,e,

'" I,..,1 .,
... " e···., './Ú('

. :,.:I'IYO·•.'··I·etri'a"'8'
"i

pital d'e,.m;tior,. circulação.· A Comissao"O'rganizadora Betheb'er;)tendo:o 'p'av'io �a-'
:pagiÍladói"des.te ãiãrio.� �.' " D-ado e 'passado' nesta .cida� do Natal das Crianças na pitania "Nueve .•de Julio",

"O' EST,ADO" deseja-lhe de e comarca de Palhoça,' Paróquia de N. S. de Lour- ao fazer levantamentos
}pronto restabelecimento':' , de J,ira 'fa'dlvi' 4'1·.....Ã ..:.' ·aos (21)' vinte e um dias do des e S. Luiz, 'comunica aO' clandest,inCls.,de n,.oS5a cO'sta " ..

NASCIM'ÊrNTO:'
" .

, ""'" "�, , ..�� 'f<, <;� ���;(, '. m,es de setemhro do ,ano de bs>m povo de
, Florian6pQ}is ..softido -én'br.m�s' avai;i'its, em"Ach'à-se ·��::.i.êst�1!,�.des,d�. EDITAL DE

�ONVOC�-I:'
I) ,I!...:" A"Pre�I�çao e d'I.SCUS- mil novecentos e cinquento que n'os dias 4; 5, 6 e 7 de ltacorobí; ,

.

:sextá-feira última, com o. ÇAO DO. CONSELHO DE- sao do relatemo da dlr,eto- e um (1951): Eu Leontina' Outu-bro funcionarão, na -em 1940, foi assinado
mascimento 'de duas lindas LIBERATIVO ria. Tancredo, Escrivã O' datilo. Praça Lauro Müller, barra- o pactO' tripartite pela Ale-
:garotinha!!, que receberão De .ordem do sr. presiden-, lI) - Apreciação e dis- I grafei.· (As.) José Tavares quinhas para o Natal·das manha, ltalia e Japão.
<os 'nomes de SANDRA e

te e de a-cO'rdo com o que cussão das contas do exer- da Cunha Melo. Juiz de Di- Crümças da Doutrina, festa An�ré Ni!� Tadasc8
:NADIA, .o lar do sr. Eugênio dispõe o art. 49, alíneas. a e CICIO anterior.

'

r�ito. Está conforme: Eu a qual será tradiciO'nalmente
'Vianna Filho, do aUo co- b, dos estatutos desta socie-, III) - Eleição dos mem- Leontina Tancredo, Escrivã ,denominada "Sonho de Na-
''3llércio desta pra'ça e de sua dade, convoco os senhores bros da diretoria e dO' con-' o datilografei. tal". ras, será celehrado, na Ca-
-ex:ma ..espôsa, d. Yolanda de membros do Conselho Deli- selho fiscal pata o período Haverá fogos, schow, co- pela de S. Sebastião, sO'lene
,Almeida'Vianna. '

berativo, para uma reunião 1951-52. roação 'da rainha das bone- triduo, em louvor Ido Me-
na sede sO'cial, dia 30 do Florianópolis, 25 de Se-

.

cas e um bar bel11 organiza- nino Jesús.
corrente, domingo às 10,00 tembrO' de 1951. SABE DA ULTIMA? do. Neste triduo serão mordo-

)o'tas '. lell·,I·Ola'S' horas, afim-de se deliberar João .Gasparino da Silva, CHEGOU Comunicamos também aos mos crianças, especialmente
a respeito da seguinte secretário geral do Conse- M A R T I N I interessados' que nos dias 4, lconvidados.A Congregação N;. S. do ORDEM DO DIA lho Deliberativo. Vermouth de Fama Mundial 5 e 6 de Outubro, às 19 ho- A Comissão

Desterro e o Centro Social
'Stella Maris convocam seus

'membros para a eleição da

·diretoria, de acôrdo com os

'estatutos, para sexta-feira,
dia 28' 'do corrente mês, na

hora de costume, no salão
paroquial.

tompra-se
Uma casa residencial, si·

tuada no centro da cidade.
Tratar no' Largo Fagun·

·'des, n. 8.
11'1'''11,111111'

DO • •
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Gremio Social e Esperti"o"
'I., A·.'P, C. '. '.' :'.

4 o ES,!,ADO" Quinta.;�el ,t:a, .27. �e s.�:;,;.�e...Jll_:b_r_.o_.. _d_e_1_9_5_1 ·,_"··_c.__'_'-_''_"-_'''_--_-''_'-_.•.'1;

.líerrntada a c8ele�ão cataríucnse
lFP.R.AM' ;,bS "SE:GUINTE'S os'RESULTADOS· D·AS PE�E
JAS REALIZADAS; ANTE-ONTEM '·"·EM JOINVILLE, PELO

.

CA:MPEONATO .B�ASILE�IRO .. DE' BASQUETEBOL:
Cariocas 76 x Goianos, 23, Pôulistas 47 x fluminenses 37, Para,naen�
ses 61. x' Catarinens-es 34. Os mineiros, venceram por W-O. A seleção

gaucha chegou tarde. para o encontro

,
.

o
_••••_._ ...,.. _._•••_..._ ,..;. _ ;_..� -.-� & ."

" - '7'
..;. - ••� � _.._ _ _

.:. _.." -

,.'

CAMPE BRASILEI O DE BASQUETEBOL
Sensacionais. as'. rodadas de hoje \

_ .

O: munda feminino e as noi-
tadas de Basquete

TO
��nbl. Catarn a x Roj".

Grande do Sul ne-ta Capirs!
Às 19,80 horas -- Goiás' com inicio às 19,3& horas.

x Santa Catarma. .J)istrito F'ederal x "Para
Às 20,30 horas - Distrito na, nesta Car.itnl, com in íck Um f'ato.q..e tem chama ..lo o esporte. Alem diss i vem

Federal "x �1 in as Gerais.
.

as 20.30 horas, de parte a' atençã.D dos fre-I tr�tar u�_ aspeto f,l.�iJi.:).·.eNesta Capnal nào haverá. Estado <lo l:Uo x Mina; quentadores de n08::'0 Esta- arjstocrâ+ico a nossi murs

jogo. Gerais, em J o in ville, às 19 dio de basauete é o fato de nova
-

praça de desportos•.
horas. uma boa . parte, . ca.vez a Bravos á mulher floriano

maior :i:>art� da assts :cl.1ei::; .polttana pei·.; seu grande in

ser formada por elementos teresse P0l' tão san.tar es

'do belo sexo. Uma verdudei- porte COP.".0 �oe· se ...
• o bas ...

'1'a' parada de modas tem-se quete. Faaemos os mais ar

podido assistir todas as noi- dentes vosos para que o

tes no Estádio Sant e,t C:l'ô.a.- rrx.r.do f"mi..- ino de F!c· ... in
riria. O ·fato. é deveras ali:', nópolis continue '\ presri- ..
picioso pois demonstra. o l.n- RI,·r· o Camjeonato Brasrlel
teresse sempre crescente' da 1" de Basquete, ·;(·mpare
brava mulher catarinensc.: ��.l�dà com sua graç i, c'tH:u

por este elemento 'plasmador ::<l a beleza e .tamoêlCíl. ,pm::

Desde que ·sê anunciou, proporção que se desenrola Recebemos- e agradecemos'. Eugênio dos Santos.
.

da grandeza da páfria que I q:;€, ..n'ao..� ln; 'sua torcida,

que Santa Catarina seria i.! o, certame. Agora que esta-. o seguinte Oficio:
, .

.

'I'esoureiro - Romeu de'· ....."... ,..
..

sede do XX. Campeón'ato mos nas finais é que iute-. . "Ilmo. Sr. Redator Espor- La Martiníére. .

��

Braslleiro dé Basquete' li 0-' rêsse se avoluma e par cer- tivo do "O ESTÁDO". Nes- DI.1aOs. Tesoureiro '. José
..0,.. O·OV·A:" Tr.·buna·I ·.·.de.pinião públIca teve sua "a� to·atrairá.·;ao Estãdio Santa' ta.

V
tenção �espér.tada p/irã este Catarina

. u;m�,.'· multídão "É com o máximo. prazer. Orador - Dr. Eurico Kle- .

passar dos diaS. e llSurgir.a maior do que a que ali foi que levámos ao. conhecimen- témb'é1"g- Couto. ..

.

- D'e·sport.·va'?'lnJ){\uttaém �a/(;)l;'�h fl'·n- assistir á exibi��Otdos ame;- to de V. S. que, em 15-8-51, Co��e14� Fiscal - Jorge ..
:

..

'c
.

,

.

.

..

d.a o íntere -se dospertcu ricanos, É"que; entrarão em foi fundado ..
nesta cidade o Hermínio da .Luz, Aldo :f3e:." Emsua. reunião realizada Amoldo .Suarez Cúileo:An

T'la:s 'vivo e i0 :õe tô.rn:�do" luta nesta fase
.

final. os' Grêmio Social e E-sp'ortivo laUnI.·no da .S. ilvàfJay�� �n�;t·.na. Ul{i�...
sexta-feira, � d'e- .. tonio .Me

..

rie

..

g
..
U7.Z0, João Pe'::"

.
� vaiar pro.pol '/l') (j lie 'ia maiores jog!idores do :SrasIl' "IAPC", que se destina. a tu.nes M�clel e .Orland:q pOJ.8 $t� l!provada a escolha dro Bma" M)1to11 Lehmkuhl.
,'\:I'!' iP;.do O. v"I\,')

.

�on I�O.. 'd{l�·.e. às nIelhores e.qu'lpe,j .. ca-I p:�tica de :��sporte.s"y.'.":\r�eu.
- Hyar).lnj�p.m.e.�� ...• ii' .• ':,

.

pela As.sémb!é.ilf. .(�eral, o :,Joã,o Edua:rqp' MOl;itz,., Jôãp
.

e "i.ortIstas I.')'ln'lg'<l: ·'·el'dd, rlOcas e. Rauhsta'l, cam- llloes SOCIaIS, recepço�s,. Departamento Soc.,jal sr. f(lávio':' F�:"rari; presi- 'Batista B'oriii.assis·'ie, Milton
a nossa cancha de Basque- peÕes' e 'vice�camp.p.õe� nu- etc.,

.

entre os funeionarios Harry Corr�a
.

� � Carmel.o dente da Fe.jer�(;âo Catari- Liberato.· Suplentes ...:._ .Joã{)
te. A iriâttgui'aéâo 'do Est:i':' cionais não há çlúvida, �lo do lnstitüt'o de Aposentado- P.riseó. nellse õe Futel>ol nomeou os Batista Suft, Herval Melim

-
.

dio Santa Catar'iria foi a no- lado dQs mineiros atrairão �ia e Pensões dos Comer,.
.

Departamento Feminino nO\lOS ll'embros do Tribunal e' Luiz Eugênio Beirão. "'0 .

ta máxima' di\ pas'Iada SE'- o interesse do meno." Ínte- ciário�. - Esmeralda Rosa e Sula- de Justiça· D�sportiva, que novo T. j. D. já er.trou ,em
mana floriànopóiitana. Por ressado do bonito

.

jogo .. , ,Na. mesma data, em AB- mita Trupp�L sãos .os seguintes: Efetivos:', atividade.
'

-:_.,

eerto não houve camada de Mais, sem dúvida a grande. semblêia, Geral,' foi' eleita e Departamento de Publici-
' .

nossa sociedade q,Hl não �e atração dos jogos finais 1Ie- empossada a primeira'Dire- dade - Wilson Andriani e r
sentisse orgulhosa ante o rá a extreia. de nosga dele-' toria que regerá os destinos José lIamilton Duarte Silva.

.

I
h.

·grande acontecimimto. De- ga'ção, uma vez que jogans}o do referido Grêmio para o "",Depa.l'tameuto Médico - :Re orço·" p.8.ra ....

0 Botai.uva
pois tivemos :'). retumbante. "em casa", como se diz, te- período de 1951/1952, fican- Dr. Alfredo Cherem e D-l'."

'b' 'd
.

. O 'Bocaiuva, que este ano cenb'o-médio Mafra, sem-êxito qne foi ,. e;:'lpt!tacular ra suas pOSSI Ih ade'! grau-. do assim constituida:, Eros Clovis M€rlin.
..

.
.

reapareceu fOfIl'a<Ío, na sua' dú.vida algum .. um. bom re--
...exibição do'! f!lmog,)s ces1o- demente. aumentadas. Deste Presidente de Hónra Aproveitamo'! a oportuni. .

. quasi totalidadE por ele- forço. .

.'

bolistas n'): :�·a:'l1ericanos, modo, observando aqui e ali Dr. Francisco. Câmara Neto. dade nara 'apresentar, os '
.

. . .. .

menbs. da nOllsa Marinha; Par·a o· confrpnto com o\()S ch:;tmadc.., "pa!}1açfls do o pensamento dos torcedores Presidente _:_ Milton Wal- nossos protestos de alta es-
.

,

d
. teve boa conduta no torneio Avai, quarta-feira próxima.basquete". Depois de todos .po emos estar certo .., de .. Q kyrio Liberato. tima e distinta. considera-

início, E'mhora os poucos o "onhe" boquense vem' seestel': preparativos ei-uos de- Estádio Santa Catarina fj- Vice-Presidente .:_ Alécio ção..

,

I treineos efetuad.:..s. Agora, a) preparando com afinco e ho-Íluute do f'ampe;.nato Bra- cara comp etamen·t:e lotado Nappi; Dalmiro Dua'tte. Silva
. ;

t'
. que soubemo.s.· o clube dD je realizara.' mais um rigoro ..sileiro. Pela primeira vez para aSSlS 11' aos espetáeu- Secretário Dalmiro Sec..J;:etário...

nós. os Catdri�"é'ns<ls, pocle- los' finais e- inédit;� . para Duarte Sil�a. Milton W. Llberato
sr. Agapito Ve.oso acaba de so coletivo.

.

,

t't
. - ,

. consE'guir o CfJllcurso do
mos apréciar este grande f.S- , nos, que cons 1 mrao ',as 1'1)- 19 Secl'etlário - Fulvi,o Presidente.

• _

;petaculo, ·ve.'_'mo� jog;;tl' as dadas do próximo fim. de
mail)res equ •. ::·' � nacionais' an.o e em qU'e surgirá o G:im-

.

de jola ao '!est.o er.tre as peão Brasileiro de Rasque
quais encomra�os craques .tebol de 1951.

q!U brÍlharam em torr,ei:.s
int�rnacionáis. D�::' o in te-
!'ê'l8e que vem de3p.�rtnl1rl(';
9 Campeon'ltn Brasileüo,
\nto aqui .:i, ,�o em J'oinvil-
1e E, �ste interesse vai au-
1e. "':, êste interesse vai au
meu ndo cada vez mais a

Vibra todo o Estado com cestobolisticas de todos os

QS jogos do Campeonato tempos?
Braeileiro dE' Basquetebol'

.

que estão sendo realizados. OS rocos DE HOJE
nesta Capital e na cidade Mais quatro prélíos serão
de Joinville,

I
efetuados 'hoje, tendo por

, O, grandioso e

sensacion�11local o. Gi�á�jo ?os. Esportes,certame e ') assunto pref'ert- em, Joínville. Sao os seguiu
do em todos os círculos es- t.es os encontros, de -confor

portívos. Os con1e.ntá�ioS l:nidape
com: a tabela dos

nao cessam e os palpites lOi!OS:
.

chovem. Quem vencerá a Às' i5.30 horas - Estado
mais emocionante parada 10 Rio x Rio Grande do SUl.

Às 16,30 horav - Paran'á
x São Paulo.

SENSACIO�AL.A RODA-
DA D EA::\iANHÃ São .Pau!o 'x Goiás, em

A rodada u':! manhã mar- Joinville, com início .. as' 21)
ca os seguíutes _irgos: ....oras,

. A
.

atraçâe d. Campeonato
Brasíleírs d�. Basquetebel

·Justiça·
.

MARTINI

Brasil, campeão sul..alll·eri
cano de Voleibol

Festival do Fluminense
Em beneficio da constru- rem. Haverá um completo

serviço de bar e ai:os-falan
tes, oferecimentos musicais�
leilões e sorteios de valiosa�
e finíssimas prendas.
Esportista: compaleça às

festas do tricolor dI? Prai-

ção da sua séde o Fluminen-
se, da Prainha, realizará.

Terminaram, domi'ngo, ne turmas do Brasil. O duplo nas' noites de 28, 29. 30 d"
Rio, os Campeonato SUl- triunfo das cores nacionais corrente e-lO de outubro.
1\mencauos de VOleil;)ol nos pl'imeiroR certames do grandio-sas barraquin'has,
'lVlaSCullno e Feminino, th- esporte da lede teve

gran-,
nas quais nada faltará para

unrando com reais mérit'ol> de repercu8são eD;! todo o alegria e divertinmento de
Vermouth de Fama Mundial em ambos os certames, as Continente. quantos a elas .corr.parece·

!

SABE DA ULTIMA?
CHEGOU

nha, cooperando para o seu

en�randec-imento !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Por AI Neto

r,

'As 1

companhias petrolife
"ras norte-americanas estão
resolvidas a: evitar quê' "0

. 1

.mundo sofra uma faltâ agu-
.

-da dé combustiveis em' con
',sequência da questão dope
'rtroleo no Iran.

Pata isso.tats companhias ros. .

., '.acabam de traçar o que cha- As companhias podem
"rnam de Plano de Aç-ão .Nu- tambem incorporar os agen
'mero Um. tes que têm no exterior em

Este plano' conta cem a um só organismo.
'�-aprovação do governo d�s Alem disso, as compa-
'Estados Unidos. nhias são autorizadas a usa-

Neste momento, a situação rem os depositos terminais
:;nó Iran já está produzindo
'um desequ ilibrio perigoso
:'no abastecimento de petro
Ieo das Nações Iivres.

Si, não se tomarem provi
-dencias enérgicas, uma cri
se de grandes proporções
,,�erá inevitavel.
.. '

A paralização dos campos
'petroliferos e das refinarias
:-no U:Jran está determinando
.ruma -perda para o comercio
� ao mundo livre de quasi
meio milhão de barris de
-cornbustiveis refinados e de
1.50' mil barris de oleo cru

jior'dia.
.

.Esta situação - dizem as

'companhias petroliferas no

-preambulo do Plano de
..Açii_o Numero UM -r-r- está
.af'etando desfavoravelmente
,'o' programa de mobilização
,�o m-u:nil'o livre. use
'.

A fim <de resolver o pro
l>lema, as companhias resol
"eram unir-se, e fazer subs
"tanúilis alterações e ajustes
"nos metodos de exploracão e

..d_,ist�ibuição que seguiam a-
" --té 'agora,.

,

A ,primeira. parte dó Pla
.no de Ação Numero Um au

-toriza a ação conjunta para
aumentar a produção de 0-

.Ieo cru em varias areas. ,.,-v:.....

J3a�i���, �:�:d:�oC��om��a� �:�::.�::I�':.I�:�:a:���!�i�����
'E' ;t" I d

.

I Q do,lo Creme Dental Kolynoa todos. gl O, n oneara,
.

raq, . a-. 08� dias !... Koiyno" dé8trol' .8'iar, Kuwait, Nova Guinea, baê�rlas que produzem 08 Acldos
. , bu�alS causadores das dolorosas.Saudi Arabia .e Venezuela. cJli"les. E Kolynos elllbeleza. 1'8 ,<" 'segun' d·a parte do. Planoo, dell-tjls. A partir de hoje, 'UI8 ' ,

.n.
,KOLYNOS diariamente!'d�. Ação . da,s 'coIllpanhias'

]>revê' <> ,aumen,to,da, refina- 'KO''LYNOS c.....t. ai .irI••

,pão de produtos petroliferos A.,.cla ••,.
".

.......- ....
�m todas ou em algumas das 1[.U'.P
:seguIntes l'egiões: I••••••••�••••••••••••

Argentina, Australi�,
. ilhas Bahrein, Belgi'ca, In- '.

<dias; O'ddentáfs "

Inglesas; ..
'. 'Canadã, Cololl1"Qia, Çüba; Ui- De ordelll,do Sr. Presiden-
-:namár�à;. Eg,ito, Fraijoça, te do I,Clube 15 de Outubro,
.Aiemanh�, Indonesia, Italia, .te.n.ho 11 ,grata satisfação �e
.Japão, Ku:�:ait;' Holallda;:NQ-, �ón;vJdà�' O�,t presa�os con�o-·
:ruega, II).días' OC,identais cios: ,de,�onformldade co�
lIolándesas" Peru, Saudi, o dlS.posItlvo dos Arts'. 30,

,

Aral)i�" Espanha, Trieste, § 1° e 36, dós Estatutos �?-
.

. 'Trinldad, ,
Grã

.

Bretanha, ciais, para em AssembleIa

'Ur'uiua� ,e Vepezuela. �eraI, �leger o Conselho De-
O 'governo especificamen- ..

lIberatIvo e seus suplentes,
e autoriza ,as companhias no dia 3? �o. corrente, �do�

-a agh'em conjuntamente. mingo, pl'eclsamente as 9,30
"

Isto quer dizer que não hóras d� manhã.
ficam sujeit.as, na presente Florianópolis, 22 de' se-

emergencia, á Lei Anti- tembro de 1951.
'Trust nem a Lei da CQmis- Ademar Américo Madeira
-são Federal d.e Comercio. - 10 Secretá:r:io.

O Plano de Ação Numero
t

Um, tál como está aprovado
pelo governo norte-america
.no, permite a junção de
duas ou mais delas na com

pra, empréstimo, venda ou

troca de produtos petrolife-

e armazens, assim como os
.

barcos petroleiros e os oleo- I
dutos umas das outras, sem

que incorram nas leis. con
tra monopolios.

O objetivo final do PIano
de Ação Numero Um é pro
duzir a maior' quantidade
possível de petróleo e dis
tribui-lo da maneira mais e

ficiente.
Si tudo correr de acordo

com as previsões, esta ini
ciativa das companhias pe
troltf'eras evitará que a cri
se dos combustiveis se tor
ne alarmante.

DESANIMADO?
KOLYNOS!

PREGUIÇA E. FftAtUEZA
VA N'AD I O L

.
�

' ..

o ESTADO, Quinta-feira, 27 de' Setemb�� de. 1951

"

Banco
SÉDE - DISTRITO FEDERAL - RUA 1° DE M�RÇO N. 66

"

Tôdas as operaçêes bancárias.

Máxi�a garantia a 'seus depositantes

Nova tabeia de ju�os para.' as contas de depósitos

DEPOSl'I'OS POPULARES ••••••••••••••••••••••• II' •••••• 0'.' ••••

JUlC'> :1.;' uais, capitalizados, semestralmente. Retiradas livres. Li

mit,c �e o-s 10.000,00. Depósitos mínimos de o-s 50,00. .Cheques
do vaior mínimo de Cr$ 20,00. Não rendem juros os saldos infe- ..t";�""
riores a Cr$ 50,00, os saldos ,excedentes ao limite e as contas en- ;�;i
cerradas antes de 60 dias da data da abertura. ij •.)�J ;;i.';;-'" ....,

DEPóSiTOS LIMITADOS ..:__ Limite de Cr$ 100.000,00 .. . . . . . . • 4 lf2 %
- Limite de Cr$ 200.000,00 .. . . . . . . • 4%

�"1t/" .' '''"<'':, "

- l.Ji�ite d,e� C�.$ 500,000,00 ...

:
.... , 3 lf2 %

Juros anuais, capitalizados semestralmente. Retiradas livres. De- -""'�'I
PÓ&:it'JS mínimos de Cr$ 200,00. Cheques do valor mínimo de ... ,

Cr$ 50,00': N:ão' rendem juros os saldos inferiores a Cr$ 200,00, os

saldos excedentes aos limites �. as �ontas encerradas antes de 6,0
- l

dias da data da abertura.

DEPóSITOS SEM LIMITE ...........................

,. ;"
.

"

Juros anuais, capitalizados semestralmente. Retiradas livres. 1)e
p.ó"ito Inicial mínimo a parfir de Cr(1.0QO;00. .Não rendem juros

. os saldes inferiores a Cr$ 1.000,00, nem' as cqnta� encerradas an

'te.:; ele ,QQ, dias, dá 'data da abertura. M:elhores'-.t��as de juros para
..i

. ",
I

_'
�

•

• ',. _,' ,"
.' .- ,�' •• � .: ":. I" �\r;.' •

• :.;
•

'.

as contas de depósitos não inferiores a Cr$ '1.000.000,00. "I ,

.

'�i.'_
.'

. I .
.

>
•

'. .�.... �.' � I ..... l.

>ljEPó�lTOS DE AVISO PRÉV�O., ,"�

Reí irada mediante aviso prévio de 60 dias
',:;. 0,' .....•. r ; •

Retirada mediante aviso jirêvro de 90,,dias..

"i.:-- .• i " .• • 1.,%
'. %%

.Ju rns anuais, capitalizados, semestralmente. -Depõsíto inicial mí-.
nir:k' a partír de Gr$,l.eoo,oo. Sem limite'us' depósitos posteriores
e a8 JeÜradas. Não rendem jures os saldos' inf�riores a ••.•..••

. Cr$ 1.000,00.
DEPóSITOS A PRAZO FIXO

P!.'.I.· 1,2 meses ....... � - -
-

- .

POi' 12 ',uleses, com retirada mensal da renda ,' .

JU1'üS anua.is. Depósito mínimo de Cr$ ,1.00'0',00. Melhores tax�s
de juras para 9S depósitos 'por prazo: superifJr a 12 meses.

LETRAS A:PRt:MIO
De

:

rn'azo de H('l_!leses ........•.....•..• , ..........•....••••

JlJ�"j!,> amúús. Depósito mínimo tie Cr$ 1:00'0';00. Letras! nomilia
tivM. (om os juros incluídas, �elad�s proporcionalmente. Méllt�-,

: .... ,
.

.

res taxas de juros para as letras de prazo superior a 12 meses.
'

.

ü BANCO DO BRASIL S. A. tem 280 A�ências no país, além 'de duas'
no extaliOl, palIa tôdas as operações bancárias, inclusive o recebimento de

depó�ito-s.
!\o ESTADO DE SANTA CATARINA,' estão em funcionamento as

Agências nas seguintes cidade$: Blumenau, ,FLORIANÓPOLIS, Jainvile, Joa- ,

çaba, M:-,fra, Rio do Sul e Tubarão.

5% ..

.i":' I· .. i

R·ls·o' PO,r t...t...'.áz" da. ---: Vam,os andando -:- dis-"
.

'

I: se o policial. -

.
Você está Icor'l-Ioa do -:re',rro prêso por preferir traiçoei-

V ras eXPressões contra os

,
nossos homl;lns de Governo.

Qualquer semelhança é O infeliz rumeno indig-
mera coincidência

I nado.Um infeliz rUmeno descia - Os homens. de Gover-
A fraqueza atrasa a vida JllJrqye rouba aos tropeços por uma rua no! - gritou êle. _ Ora

as fôrças para ° trabalho. murmurando: bolas! Nemsequer
VANADIOL - Aqueles sujos, safados, cionei!

. bandidos, ladrões, infames; - De fato,'Qum-enta os glóbulos sangmneos e VITALIZA ° saQgue en-
f

' .

I'
.

I
'

'
.

I
aCIDoras... o po lCla -

'rraquer.ido. É de gosto delicioso e)ode ser usad� em tod:!l'.: Uma pesada mão caíu mencionou, mas tOS
• as idades sôbre seus ombros. veu perfeitamente!

MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA,
, ...Não é sua culpa�
É a fraqueza que o deixa camada, paJi.do,
com moleza no corpo e olhas sem brilho.

,
.. _.;::t..:.

.

,

){;: �

'. . �t,'�1� :" M��- :\ �L� .

.

r-: , Rãpld�.�eDte•.1
•

� ! '. ','" ,'- .' ::' � ,

.:N:áo ±etiho' tempo e.,.creio
mJ�mo nem- rnereeer tempo
demasiado 'o' artigO"de "seu"
Sachet. Em todo/caso. quero
.deixar aqui-duasnotações à
sua brilhanteve lúcida críti
ca. A primeira 'no: que, se re
fere ao "meu pseudônimo".
Creio não ser bem isto que
o meu grande opositor quer•
por :y_ários motivos. E o me-

nor deles não é o estar 'eu

publicando (:)m outro' jornal
notas de leitura com as mi-

.

nhas ini-dáfs e encimando a
página o nome todo - de I

modo' que não sabe de quem
são quem não quer ou então
de má fé. Ademais mesmo

que fôsse pseudônimo mal
algum faria, porque afinal
sou eu mesmo que desde
sempre venho. escrevendo os

meus artigos. Posso assiná
los como bem entender, pois
sei que são sempre meus.

Quanto às minhas contra

dições só darei um exemplo
que aclara tudo. No início
de um de meus artigos eu

digo, mais ou menos que um

artista vale pelo que é, não
pelo que os jornais dizem
dele. No fim, estranho nem

esta prova insignificante,
que até pode ser comprada,
o senhor Musacchío

. apre
sentar. Onde a contradtção f
Onde? Tôdas as demais ex

[plícações que o senhor .Sa
chet dá são dêste calibre .

Sofismas. Despistamentos.
Curioso é que gostar to

dos têm o direito de 'gostar.
Agora, 'vá se dizer . franca
mente que não se gosta, lá.
nos vêm acima com quatro
pedras na mão. Porém caso

'desejasse me defender com

as armas dos outro") eu di
ria simplesmente que tenho

.

tanto direito de não gostar
quanto os outros de'gostar.
Êles escrevem ' laudatórias

páginãs, .achando I) homem
'o maior artista já apareci-

,

do, professor da Estola de
Retratos de Roma. etc. 'Eu
vou e não 'gost-o, não m� -im
pressionando. com êle 'dizér
ter pintado figurões. :tl��
uma hora, N-àda sabe de por
tuguês, 'de repente me"apa-

.

rece" falando e criticaI/-{l"9.
; Que pensar?

.

Não soú sumidade em pín
.

tura,'mas me 'int�resso, -leio,.

'gosto, diseuto,:e.sei o ltu�
Q'ira):q]':ler pe�s'oa' medi.âna
me�t�'"cuIta "n�o " �Q�ente
deveria, mas t,em op:rjgaç�í.')
,de sabéi-. ,A�,ê('!te; r�speit6'"
voltâi-eL <A,gOrâ não<tenh�i.;
t�mpQ;; nem�paciência.

.

"Fpolis., 25':9-951.
.

,

s. �.

.,

5%

2%

, ,

t·,
.........� .

,

1

Casa de D811Cie
,VENDE-SE ;;C,

Unta de secos'é .molhados
bem aregpez�da 'sito à rti�
Major" CO,sta nO 82.

, Ver e tratar no mesmo lo-:
cal.

FERIDAS, REVJlATISMO
III PLACAS SIFLLITICAB

Elixir de Nogueira
Mel'licaçio ..uXiUar ao tn

t&m�mto da ,UiIi.

PERDEU-SE I
!

Um óculos haro tartaru
ga gráu 3.
Pede-se a pessôa que en

contrar entregar a rua Vis-'
conde Ouro Preto, 4 •

I

I
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o . ESTADO, _ Qumta-f-eira,' 21 . de 8:etA,mJ.b.�o _de. ,19:51.._

,A situaçãa no�, Mara.nhão
Com o fim ex-clusivo de ,bnp.res.sionar o ministro da

Justiça, esperado, hoje,;' à t�r�e, os referidos elementos
acabam de incendiar,cêrca de 10 pequenas casas no bair
ro de .Caratatiua.

O policiamento da capital continua sendo, feito tão

somente por forças federais.
.

Até o momento, nenhuma'iprfsão foi efetuada.

TroPIJ da marinha para garantir 9 governador
BELEM, 26 (V.A.) _ Deixou Belem, com destino, ao

Maranhão, o navio auxiliar da Marinha de Guerra "Gar
cia Dávila", levando tropas navais para garantir o Palá-

'Icio dos Leões, sede. do governo maranhens-e. '

, . ,; "
,

.

, .

NA ASSEMBLEIA LEGISLlllyJA· '"

Votaram contra a emissão de apólices pró ginásio
Iagunense, os mesmos srs. deputados que votaram contra

o auxiliô de Cr$ 450.000,00 ao mesmo ginásio, isto é, os

srs, deputados Barros Lemos, Celso Ramos' Branco, Os
valdo B. Viana, Clodorico Moreira, Nelson Brasil, Coe

Ihó de Souza, Enedíno Ribeiro, F'rancíacc Mascarenhas,
Maruso Mac Donald, Horácio Rabelo, Frederico Kuerten,
Enory Teixeira Pinto, Cássio Medeiros, Vicente João
Schneider.

O deputado lagunense Osvaldo Rodrigues Cabral não
se encontrava no recinto na hora da votação. Teria sido

uma fuga estratégica? •.

Foi a impressão que o nobre parlamentar deixou, de
pois de ter votado contra o auxilio de Cr$ 450.000,00 ao

Teferido ginásio.
Interessante anotar que o brilhante deputado pela

União Democrática Nacional só esteve ausente na hora

<la votação, contra letra expressa do Regimento, (§ 3°

do art. 113), reaparecendo assim que foi anunciada a dis
'cussão do veto parcial do sr. governador, naturalmente

para dar seu voto a favor do m.esmo veto.

Rejeitado o veto
Foi apreciado o veto parcial do sr. Governador do

Estado, aposto ao projeto de lei que efetiva, automática
mente, os atuais auxiliares de Fiscalização que tenham
mais de 2 anos de efetivo exercício sem nota desaboná-
tória.

.

O de.putado Bulcão Viana, lider da situação, defen
deu o ponto de vista do govêrno.

b deputado Antonio Almeida rebateu, com brilhan-
te argumentação, o discurso do porta-voz do Executivo.

A votação secreta apresentou o seguinte resultado:

Rejeitando o veto: 20 votos. A favor: 18.
'

Portanto, .foí mantida a .Ieí da efetivação.

-. ",

t-s_.

totalmente NOVOS

rigo.rosamente TESTA.DOS

"

CONSTRUIDOS PARA TRABALHOS,' PESADOS,

A No.. Linha ceI." de Caminhões
latematiooal foi especialmente pia
_;.da para oíerecer-lhe . o modc:Jo

adequ.do 'q-'Ihe garanta não 56 o

8lÚimo, de ecenomia: e' e6ciencia,
..s, tunbem. cel'l'esp$fltla às suas

aecessi.dadcs de cap�c:i.de. de carga,

pr-OporciODalí�· maior du�abilHlade
e mCnoc c� de:' :operação e ma

ft1Itcnção.

LIRA T�NIS CLUB�
FÉSTEJOS DO JUBILEU

Dia 27 _ Quinta Feira _ "BOITE DA CÓLINA" _
das 21 à 1 Hora.

-Dia 29 _ Sáb'ado - "BOITE" _ Inicio ás 22 horas.
Reserva de mesas na Relojoaria Moritz a partir do dia
26 - Cr$ 30,00.

Dia 30 __:_ Domingo _ Tarde dansante para os fi
lhos dos Sócios, das 16 às 22 horas.

No periodo da manhã serão inaugurados os retra-
tos de diversos 'sócios Fundadores, às 11 horas. , , Quer: utilize, ,caminhões, de pequena

Dia 2 de Outubro -:- Terça F-eira _ Jantar de Con-
, .Oll grande tonelagem, V. S. eocOR

fraternização p'ára todos os Associados e continuação' da
, trará omodelo adeqUado4\), na Linha"L"Boite-da Colina. Inscrição para o Jantar na s.é�(l:'Q.j:,elu-

be com o Sr. Prancísco Prazeres. �
'. '�0�;:\/� .. , de �ões l�Ia�ern,ati9�· 'H'.

Dia 4' - QUin'ta Feifã _;' Concerto com a Orquestra,
regida pelo ma'es'tl'o Carmelo Prisco _ Palestra sôbre a

existencia do Lira, pelo -Dr, Henrique Rupp Junior. .ãs
29:' horas; Declamação pelO: poeta catarínense Manoel de
Menezes Filho e 'contimrãção, da."Boite da Colína, '

,

Dia 6'- Sábado c- 'às 22 horas _ GRANDIOSO
BA1LE.DE GALA - em comemoração ao 250 aniversário
do Lira e posse da Nová Diretoria _ Coroação da Rai-
nha do Lira.

"

.

(M �STUDO' ':A" R�f'RMA
.

":, :,'

, ' ,

AGRARIA
depende de uma série de fa

tores, como a preparação do
homem rural para, se valer
daqueles benefícios, a sua

.sultem proveitosos os esfor
ços do Governo em propi
ciar maiores vantagens ao

trabalhador rural,
organização e o seu enqua- Das Comissões Técnicas
dramento dentro de catego-I da Câmara dos Deputados,
rias que 'façam util e ben- uma das.mais importantes
fazeja a entidade a ser cria- é a de Economia, onde, jus
da.

.

.

.

. Itamente, a Reforma Agrária
O Congresso Nacional, a- vai ser estudada e debatida.

tento a estes reclamos, aca-ITão importante e urgente é
ba de tomar relevante pro- a matéria que aquele orgão

, vidência, que se consubstan- técnico do Palácio 'Piraden
cia no estudo da Reforma I tes vem de instituir uma

Agrária. É ela essencial e Sub-Comissão Especial pa
fundamentat para que re.. , ra tratar, com exclusívída-

\

de, e, sem prejuízo do anda- nosso homem do campo. ria deve transformar em me

mento dos demais assuntos A Comissão Especial quer I didas de cumprimento e e-

que lhe pertinem, do estudo efetivar um trabalho de I xecução obrigatórias. .

do' projeto que já ali se en- vastas proporções,' atento

1-
Este jornal. transmite ,� ,

. SABE DA ULTIMA?
contra. .,

'

sempre aos interesses e an- todas as entidades da elas- , CHEGOU
Sexta=féira última, a Sub- seios da classe rural. Daí, o se rural, especialmente às M A R T I N I

Comissão Especial realizou não desejar fazer um Código Associações Rurais, Coope- Vermouth de Fama Mundial
a -' sua primeira' reunião. de gabinete; distante da rea- rativas, Sociedades de Ex-
Constituem-na os senhores Iidade brasileira e à qual ploração Agrícola, Prefeitu-
Leoberto Leal, Benedito La- dificil seria a integração do ras Municipais e respectí-
go e Alberto Deodato. O pri- lavrador e ·criador. Manifes- vas Câmaras de Vereadores, sistentemente desejados, po
meiro, 'nosso coestaduano, tou-se, então, . o organismo bem como aos estudiosos e derão ser endereçados aos

foi, durante cinco anos, Se- especial, no sentido de levar aos que tenha msugestões, membros nomeados da Co
eretârío da Agnicultura de o seu chamamento até o e idéias, o apelo da Comis- missão, que os estudará e

Santa Catarina, fato este mais longíquo rincão da Pá- são Especial de Estudo do aproveitará.
que, certamente o credencía tría, para que' dalí viessem Projeto de Reforma Agrá- Mãos à obra portanto, pa
a desempenhar alí atividade as sugestões e as fórmulas ria. Os subsídios e as infor- ra que a Reforma Agráriao.
proveitosa e benéfica ao que a Leí.de Reforma Agrâ- mações, sempre uteis e in-I surja e sirva ao Brasil.

NOVAS tm.....x.......

NOVA Vi.ibilid.... exterior "

NOVA Co"'. Confo-V..ao

NOVA Ac•••ibllidade aO Moter'

NOVOS Motores. ela ...... '��
Diomante"

NOVOS Eixos .t,aseiro. Poro quo"
••r serviço

NOVOS 'Sist.ma. de' freio, hiclr4uli-"
co ou de ar

. Conc;�.sionQ"ios.nesta, cidade '

COMÉRCIO E-.TRANSP,QRTES-,

C. R'AMOS S:· .:",1.' .

Rua João Pinto, 9
flORIANcDPOLlS - Sonta Catarina

NOVAS A,�ç,a.s de aço espec"-l

;-

t, ..

ri

.':' ".

.

Assine "O ESTAD0"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO, Quinta-feira, 27 dé Setembro de 1951 .7

Di�'!ió' da, M�lr�p8Ie
Socorro medico e lei� aDti�bDlllaDa

Arma::�meida • Café Mill1i n. 28
, '(Alvar�s:''éIe Oliveira) ."

.
'Ê as�u�to que preeisaria

Há certas leis ti regula: ser hlestudádo.'Não é., pos� ,

mentoa que foram feít�s 0- sível que cóntinue a preva
Ihando-sé apenas o lado dó lecer tal .crttérío. A lei deve

Í.,,,, Interêsse de determinadas ser humana, e humanamente
classes. E quando êstes re- ,uma pessoa acidentada deve
:gul�meiltos se destinam ' à "receber os primeiros socor
saúde do povo, quando o, la-

.

1'08 até que a Aesístencla
do humano da questão en- chegue .. A lei assegura - ao
contra 'burocracia, em detrí- Pronto Socorro e deixa os
mente da massa, sofredora, médicos livres de tal. res
são dignos de serem modifi- ponsab iildads. Mas é um re

cados, mesmo que para isto gularnento absolutamente"
.as classes diretamente inte- anti-humano e francamente'
.ressadas incidam em mitio- isto não está de acôrdo com'
.res résporisahilidades. I a índole e li natureza d� bra-

O c?so do socorro médi- I sileiro que é prestativo, que \

co à ruaé um dêles,
. lê sol:Jre�a:neira humano! "

'

r,.MIagoe' 51-a '8 I-S U' r'ad'a'yma pess?a pode t�r sldJ' I, Comentando o caso com
•acidentada a porta de uma I alguem êste nos falou: _

farmácia e morrerá à espe-' "Não duvida se no fim apa-
Ta de Assistência, pois o f'ar- .recer uma,\conta da Assis
maceutico, não pode pres- tencia para, você, pagar" I
tar-lhe, socorros! É direito? �"" (

,
.

Talvez! É humano? Não!"
Estávamos em casa e ao " '. �;:' "

'lado, numa demolição, ope- FAyA -qM.A. VISITA A
.rárío que trabalhava sózí-

' FABRICA D� MÓVEIS
nho ria derrubada da pare-' DE

de, despencou e caíu ao so- ftod'r.-nue"s]0 desâcordado, Só nós vi- 1(,
.v

:

"

!:f, '

&;'San'os

Vende-se Uma ótima casa

'aésoçupàda, prt)çe� .de"" ká� '.

síãe, ,. 'sita á ' ruà tJêlíeianó'
Nunes Pi�es.' r ,'. � ,,',

-----.....-------------------'-- '--------_ ,Tratar a rua' Santos Du�
___-..,..-..,..__..,.- ....-;.....;.

..

mont 110 12 âpt.,3.
. .

., r _'_ ���', _""._; ,', ..
. ,�. ",.<, :., "

;,;;P:4Uarla, ·Brásll."
," .,�.

"

,'. v'
.

LOIDE'· AEREO
't.

'.

; •• O mais acertado
conselho é o uso da
l\:fagnésla Bisu�ada,
que neusrallsa, tA:
pídamente, ,a híper
acjde;t estomacal, e
age beneficamente
sõbre o ligado.

ALTERAÇÃO. HORARIO
(Custir Comando. com 50 poltronas indivi-'

duais)
,

.

_ Tarife com 25% Desconto _
Para o Sul: LAGUNA E PORTO ALEGRE,
QUARTAS E SABADOS ás 13 'llOras (deeo-

,

,
. lagem)' r

.

Para o Norte: CURITIBA _ SÃO PAULO E
RIO

QUINTAS E DOMINGOS ás 10,30 horas
(decolagem)

Combinado, com as linhaspara o norte do
país até Manaus

(ompre 'pelo jme
:"or >,::preço' ctil cida
"\ele ° seu' refrigera

i "do,r. NORG:Ei mo
.

.:d.�19:,1951, tiom sa
:::,. ranti'�,; r�.. f�de '

" "15: anos.

. "',

Agentes: Z.' L. STEINER & ÇIA. - Rua Al
varo de Carvalho, 1 _. Telefone: 1402.

• • I ('

mos e só a' nós .cabía soco�:;':'
zrer o pobre operário.' ,,'
Corrêrilos, ptó'cllrámo's l�

il ,vant�-)'?'En; fte��te:.há.uma
"casa de saude onde hdam

, diàriáfuente.ãlg��s médicos:
Pedimos .a presença 'de: um.

,

, dêles 'para' os pri�eii'ds 80-:
corrO',i:''A negativa foi 'Úr
minante.: Só' a ASSIstência
poderià prestar-lhe. ., �ocor-
1'OS. Chamamos a Assístên-
cia. Dp Pronto Socorro tele-"

, f"'::::::::=::::::;;.-'
fonaram de riovo "pará 110S� , ,ti, .:

sa casa afim de confirmar Matk,riais de Construção"
o chama'd_Ó.'.. pois costu-' Benefi4iamento em Geral,

-, -------i--'---...,.7-,,-- .,"ui!' r.-----,-,••-,.;-._,.---
----'------.....

mam 'lh'incar pelo -telefone, Ma.deil�s para: todos ;'ôs: '

até mesmo' com a Assístenv] Fins, Abertílras, Assoalhos,
cia PilJ:iliéa! E só dêpois de Forro }'aulista:',' etc., Madei
quasi': úma 'hora\ chegou'" a 'ras� deWinho" Lei e Q·ualida. ,

ambulância. sê o homem tí- de,: ; <, '

:ress� ,', d.� ,rllOrTer, ;morreria, I,". �s.crftório�" , Depósito', �e"
.

a mIngua de socorro, E se OÍlClll�S � 'Rua 24 de MaIO,'
isto �:c01ite�esse nós e$t�ría-l�n�'.77�i ., Eitre}t,ô 1"" Flo'�ia.'
mos envolVIdos no caso,.�.. ',noPQh�. " ,

'. , ,.« < ,.", 'I .

".- i'
, ...........�:_.-.�••

�.'"��e,.-a-..-..
...�� ,

It

Eltoservas: àlhuebtitias;.- I
Al'oalh'ados .':P2'rB ... S.ã,o- Paula I l�un.pon•• regulan� d'e Cr go. �"

,,,Procu'ramos, produtores dêsses, artigos p:;Lra re� I " - " ,

Presentá�los em todo Estado de São, Paulo' oli'tam-:
'

'S·O' ,'B1NflIS'CO' DO �'n,l, para NOV4, 10HI
bêm Rio, Minas e, Norte Paraná. Base :Jl corUl,ssão: ',;11·, R. li .... '.

.

'. �, '&). 1.: .'

"'.

Para mais detalhes escrever p/f a REPRESENTA-
.

: .�' 'InfCumoça•• ,eomo.·Agent••.
,

.' CASAMISCELAN� dis�.··
ç

-

S CO' RC
. . ..... .

C
. �k••D6p�Ii.- Cadof, f!oep':kt- S/A-:- 01- Te,ldoDe 10212 ...•(, End. tele,; .

"

.' .
.

.

.

... '.

oE·
.. 'ME. IAIS "TARZAN" -Tuà do armo,

." ,eao·'q'r.ncl.codoSul-Carlo,HoepckeS\ ..... CI..-;Telelone. 6 'M,'OOREMAC.K (bU!,do.rad,08,
Rádios R..,C.A..,r",437 � 4.0 -,.- SãoPâúlo.·" Victor, Válvula. eDisOOtt .'

,
"

__._-�"'":- �_'_. __, :_')__�_"..-------....- -.,__
'

'.' RUa COlÍaelheiro 'Ilafra. "'
"

SEUS INTERESSES- N(f
;'

Rio d� Jáneiro serio
bem defendídçs por

'ARLINDO AUGUSTO ALVES
. ': {\, '

':adyogado -.: , .."; �..
'
'.' , IAv, Rro:Bl'�n'�o:128 L.��:'l'fila;;l�mJ/. i, ',:, I .

-T,e_l_f._32_-_6_94_2__, _-_"_.�_.2_-,8 p'_�_5�,,,-',_','..,�__
,

':i.

Caixa postal, 239
Tetefo;ne�: 1601

'

"',",; '"i"":':/'" ":fI' ,: -: ",,:,"','Hi',.-'3'· :!
r. "! ,'RU'�I Jeron'i!itlo';' -i;,'"
.. ', 'Côe'lh;� "14""'" ','

, , t .. -

" 'FLORIAM2.�Otr��,,�__
. ;.' ..

�'
", ", ó B:o !,..r"h!!'·O
, ,

que 'o/.c:5
deve disc...: po.r..

"

.... eservó.V" sua

��ema.WA
,TÀC _; CAT�I2INErtSE' ..

A_",�aliA_COr,fi!llJHlA

-: :, �;:
"

-'-.i

'Vende-se
Uma casa de madeira com

6 compartimentos. (Pintada
li. óleo.'

..

Preço Cr$ 35 ..000;00. Ver,
e tratar à run 3 de Malo,

,0"

"A· _,·'I"'. ·A····
.

"N:····"T' 1° �':"A'"','.�c ', ····.'.;i"'.,�... ·.·.,.·,:.. .'.,," ....,..... ,.,,-. 'pt,.",.. ,,_.:' A·'···,·····C�··
'"

O'.''�
.

-', ..

.' -. ,'.�', �
; ,

,
,

,

.

OS'� ':MÉLHORES ... ARTIGOS!' OS 'MF;NORES, ':paE.COS!· AS ,MAIORES FACILID�J)ES!
.".

.. ., .

RADIOS -. E;tECTROLAS·'�''''AMPLIFICADORES· '�."'TKANSMISSORES'�.·nISeOS. �. TOCA�D1SCOS .. AGULHAS'.
ENC,ERADEIRAS. -. GELADBmAS":';_ LIQtJÍDlFIÇADORES 2.." .BA'tÉnErRÁS _, VALyI.JLAS ALTOFALANTES � RE�··

,;'

c., �i' :,SrSTÉN€IAS '_''. CONDENSADORES" ',.
'....

:"
...{). ,inai� C6nipJeJ�.�_�!{iq�é d�'peç,as,pata· radio: '

•

, ,'..,c', ,j. $ Rua 7 de Setemhro, 21 e �21 À _
...

Flol"iánópslis,;-,_ r).,-, _,' '" ,_ ':. ',. I,' ,-" ,'o ",
"

"

,;.....

"

,.,,1

.. , '1"
"
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EfsenhDwir -e a prasldência'CoraçauDulmao'A REPULSA DO POVO
ela Itepúltlica artlflclals quase', .

. ',CONTRA OS ABUSOS DA EMPR�SA Á. V. BOM, ABRIGO

NOVA YO.R� 26. (U.P.) te dos exércitos atlânticos, - WAPSH8IrNfG8TlotNo,S22'! u: '

C�ntendo 373 assina-tura�; va o sr. Prefeito encampar, de Prêços que, em sessão- de:
'" t •

I d V ' d vo repudiando a noíte de ante-ontem, tor-.- O general Eisenhower "Sómente no caso em que .� . .; I '1 encabeçadas pe a o sr. 1- a voz o po, ," , ,u,
,

aent erá candidato à a existência do Pacto do P.) -,A Clen.cl� ja cleu tório Cechetto, Vereador do enérgica mas pacificamente, naram inexistente aquêles::ide�c�a dos Estados Atlântico ficasse em perigo quase_ a perfeição �omp,?t� P.T.B. à Câmara Municipal aquela atitude drástiéa:, ,con- ato,�nidos, no caso de julgar e que chegasse à eonclu!jão c?r�çao e. pulmoese artI��: desta Capital, de cuja .ban�' tra os interes�es, eeletívos, Cumpre, agora, fiscalizar':'
.

âríofoma d
'.

de que sómerite êle poderia ciais, desttnados a ...azer CH
d é líder foi encammha- de comum acordo com a 'o próprio passageiro aquela,necessarlO omar essa ecr-

I gue no organis- .ca a ,
-

'. . .

V' I E
�. -,

'dsão no 'ínterêsse da aliança salvá-lo, é que Eisenhower cu ar o san
.

, " ._ do ao sr. Prefeito MunicIpal Inspet.or'ia d� eicu os ,e. mpresa.: que nao .pe e eo-.

norte-atlântica, 'declarou ho- se decidiria a ser candida- mo human?, durante
..

cr Ih
dr. Paulo Fontes, ,o,m�o- 'I'rânaito púb.hc.o, que, bai- Jirar mais do que vinh� �en. ," d d E' t dto", precisou o sr. Kohler, cas operaçoes cardlacas e,

.

1 ue data vênia abaixo' xando PortariaIlegal, mere- do cobrado! denunciando.,Je o govern;l 01' 0'. s a o v

d 't' rIa q, '
.

"
,

"

, ... '
,

.

.

_: '.
'',' W'

.'
,

.

W lt J acrescentando queo general o orax.
. t n"ser''evemos: " ceu a repulsa , do proprro, em .. caso de transgressao, ',ar."do mconslU, sr. a er .

E '

que o ímportan ra
. .. .

t 'd d"
.

.

d Ido:K 'hl ' ,

"

. d' "na-o quer envolver em ques- spera-se ".- " �

"Exmó sr Dr Paulo de Governador do Município e au orr a e, para os eVI QS\.o er ao regressar e uma
ti

.

t 'd� 'o que ., .. ,.. ,

. - .

I
.

. ".'
"

, 'I t
� Iití , suas atuais ISS Imo mven o me .c "

T' F ntés
.

dos, membros da Comissão efeitos egais.y�a�-el:rJ:i de tr,esdsemanas, pe � /es po 1

�c�sún,rica razão pe- estará\.em condições de ser a�s� ';reieito '

Municipal a••••••_••••••�••••••E,ur.<!;p�, quan o te�e .

con unç.oes..., .. _ utilizado dentro de um ano,' ". .

".
,.versações. -"das mais fran-'lla �ual aI�da �ao f�z decla-

salvará milhares de Ylclas e da Capital. .'" A

V
_.

'.

1"":
.

'

,"'"
'.

" .,... .. "c"

Bt; f'cas" com o eomandante-ehe- raçoes a esse respeito.
, iti 'arv1' melhor .Os abaixos-essinadce vem,

,
81'''< er:�;{D.VD:;,�(, ·,�r,� ,Qr a'

.'

'""
" .;,,' e-

perrm Ira icar,
'. mui respeitosamente"a pre- ,

1'1 b' U •.

,................................................ i t�ata;nen�o a graves mOIeS-, sença de v, Excía., afim de
.

Revi"IIa.,. ,:4o� ",J,j U ',e,..�I; l'lart,Ias internas.
_. . 'solicitar enérgicas' e urgen- .

RIO, 26 ('V'.A.) _:_ As ne- acusados como
.

responsávelEssa revelação surg.u na
idencí s 'no sentidoCorifere:n�ia de Pesquisado. tes provII�ncla abusos 0- gociações que vem sendo le- pela orientação

.. daquele ?r-. ".
.

'h' de norma Izar os '

f
.

I . 1
-

deu orIgem a crIse'res- Cientificos, que se ac a
id Empresa "Auto vadas a e eito pe o genera gao, que .

. ".

id t L·l" b corri os na
Eatilac Leal, visando a 'en- entre as duas correntes de,·reum a nes a capI"a,_' �h)

V·
-

B Ab igo" com re�'..

d
.

� laça0 om r '

t f m'ula' capaz a'sso',cI·ados.os ausplClOS os serVleo�; ,l'l�
f
". mento de pre-

con rar uma or
. "

f'" d '" t d erenCla ao au
dI' chamado ca VaI' ser sub'stituidó 'emtarlOs o ICIalS os I!.':; a os

. �

ãQ tem e so UClOnar (:) -

. ço cUJa empresa n.,
so da Revista do Clube Mi- virtude de sua ttanMeterl'-Umdos:.

" . at�ndido, até o presente, às
.O aperfeu;oamenLo do l. 0-

'd d do povo local litar, vãó se processando, se- cia para uma das guaniI-
- -

'f' neceSSI a es .

b t' f t'
,-

d" terl'orraçao e dos pulmoes aro 1"
O t

. licitamos e gundo sou emos, sa IS a 0- çoes' o m .

ciais está sendo' eonduziJú tU rOSSlm, sOapo�I'o de V riamente. E o fatO' foi por êle 'mes...:
. .

d con amos com o .

O
..

t d G e mo' comtlnicado, durante a.medIante fundos vota os pc- .

fim de ue se abra mInIS ro a uerra,.'qu ._lo Congresso dos Estados Excla.:: ", �bl' como se sabe, reassumIU a
I
reulllao do Conselho de ��-UnI'dos conCOl'l'enClllJ,. pu Ic.ab.l.tnos presidência do Clube e ministração do Clllbe Mlh-.

t
�

't legaIS pOSSI 1 Ian-,
f'

.

I
SOBRE ENSINO SUPERIOR - VOTARAM CONTRA O O dr. Claude Bec�, espe- ramI e� .

t ,transferiu por trinta dias a tar; quando aquele o ICla �GUNENSE REJEITADO ... do aSSIm melhor aSSlS en-
. -

A bl"
, .

H b ,to d""
AUXILIO AO --GIN,ÁSIO LA -

cialista em CIrurgIa c'ardlO-
.

' ,
, . _ reahzaçao' da ssem ela que e o major um el =�DEPUTADO O CABRAL Cla que ate hOJe nao te,mos ,

,

A' d d d d' d
O VETO PARCIAL - O . vascular disse que o novo

.

1 t' qu'e estava convocada para n ra e, se espe lU e-
'

DA VOTAÇ-O
'

tido ,nos transportes co e 1-
,

h' d d'
SUMIU NA HORA ' A aparelho "será uma das ma- tratar do assunto, vem m�n-I seu.s comp�n elros e, lre-

Dirigiu ,os trabalhos, na sessão de ontem da Assem- iores contribuicões da medi- vos.
tendo contactos com os ge- tona. Com o seu afastamen-,

V I C lI' dOI'
. . Sensibilizadamente, agra-

b
.

t d I
�

t er ,..bléia Legislativa o deputado o ney o aço e
,

lVell'a. cina nos últimos ano::;. No nerais que haviam su SC1'1- o aque e pos o, o gen aI:.
decemos o apôio justo que

'1 L 1 t'
.

IExpediente caso particular da ciru!'gia to aquele pedido de convo- EstI ac e�. era, possI�eO expediente constou de: do coraç�,o" ele dai':í HOS Cl- por certo teremos de nosso

cação; mente, facII.lta.da ,.� sU,a, ta-nobre Governado,r da Capi-
d f-

_' Telegrama de Brusque; rurgiõ'es um campo seco o- Em indício de' que essas, refa,,,. e paCI Icaçao.
"

._
:.......... Telegrama de São Paulo, agradecendo as mani- peratório, o que lhes permi- tal.

.

negociações estão cami:-I -Durante aquela reumaa,.:C
.

Coqueiros, Fpolis, 7 ,de -

tfestações de pezar pela catástrofe de ampmas;
. tirá, n,plá primeira vez, o nhando com b.àm êxito foi o

'

que nao con. o.u com a pl'C-E d
.'--

Setembro de 1951.

I d t d G
"-:- ,Mensagem. do sr. Governador do sta o encamI-

uS,o ..de,:.sE;u.s.,m.,.'eios �.ai3 va- que oco,l'l'eu ontem,,' O fato, s,ença o mInIS. ro a uer-
,

.

Q d ,'.' (as.) Vitório Cechetto enhando projeto de lei que modifica c�rrell'a no ua 1'0 liosos, IstO e, as r;na03 e os embora' possa parecer um I Ia e. que, por ISSO mesmo�Unico do Estado; olhos".' mais 372 assinaturas".
episódio de mera rotina,' foi presidida pelo general

-.- Oficio do, oBr. Governador, prestando informações.. O dr. John Gibbon, cllefe
Está aí, para quem duvi-

uma simples coincidência,: Carnauba, tratou a direto-C dar de que.estamos com a
.

d t t
solicitadas p,ela asa; .

. . . . �
do Departam�nto de Cirnr..

razão, coibindo os abusos' não deixa, entretanto, de ser
i
na e ou .ros as�u� os, en-

.
'.
- Oficio do sr. Prefeito Mumclpal se Indalal, so- gia do Colégio Médie6 lJe significativo. Vem, mesmo, tre os q?aIS a eleJçao .de u�bre queiJl1.a .de rOÇas;

.

,
Jefférson. Filadelfh, di;i:;:e que aquela. Emprêsa forç�- confirmar, de certo modo, novo dIretor dn: CooperatI-,

- Oficio do .!itular da Secretaria de Ed�cação e Saú-
que foram resolvid,);;;

quase,,O'e'cnlbl·,do· à os prognósticos a resp�ito va, capitão �taglbe N�vaes�dt? dr. Jqão. J()se. de S,ouza Cabral, comulllcando haver todos ,os 'problemas técnicos ., do resultado que estarIam Tomou tambem conheclmen
reassl.i'1ni1° .0 ca.rg<:. . ' : .

�dificeis d�ic,oraçã,o � d.os pul'
"

P 'It' "ir·la alcançando as negociações to o Conselho ?e uma men

... ,..... Sobre enSlDO superIor' 'mões artificiais, e a.::i.:��s.(;l'n- ", ..eu eoc .

realizadas pelo general Es- s�8'�m subscrI�� por _�i50FOI prImeIrO orador �a tarde, o deputado Francisco tou que é de se esperal; qUe
.

Devidamente escoltado tilac. SOCIOS que servem no m*
.

.l\Iascarenhas.
o novo' aparelho 'pOS�'â vii"::! por duas praças do destac�� E o fato é o seguinte: vai !ior do país, hipotecando 80

" .Inicia.lmente, disse que ia discorrer sôbre tema de
ser" utiIizad� em' seres l::u- mento�JlI.gÚ��'al:de.J�ajaí,· foi ser substituido o diretor da lidariedàde à atual diretoalta.)mp9rtância, para '0, Estado e por isto pedia a ateu- manos, ;'em futuro muito apresentado à Delégaêià'�e- Revista,. um dos elementos rüi. ' ;11,

ção dos 'nobres p'ares.· proximo�'.' 'gión;al" d�c' fi?�iêia-�.e, em se-
'

................
A seguir salientou a significação da fundação da

, guida, encaminhado à Pe-Faculda!ie de Medicina, aproveitando para dizer das di- nitenciária do Estado, paraficuldades vencidas. quando da fundação da Faculdade SABE.DA ULTIMA?

I
cumprir pena a que foi con-de Direito, e outras para a manutenção da Fac. de Odon-

, CHEGOU denado pelo Dr. Juiz de Di-tologia.
.

I
M A R T I N I reito daquela Comarca, oO nobre representante de São Francisco do Sul deu Vermouth de/F,ama Mundial' senténciado' Luiz Borba.'a impressão de ter escrito o seu discurso num momento ....de peuca inspiração,.pois, apezar da ênfase com que pro- Em estudo a' reforma agra' 'I"acurou le-Io, não revelou a eloquência de outras vezes. Foi

assim como que um trabalho 'forçado. CRIADA A SUB-COMISSÃO ESPECIAL PARA ESTU-O tema, do fato; é de alta relevancia para o setor cul- DO DO PROJETO DE REFORMA AGRAR,IA _ ENTREturà:l de Santa Catarina e merece apoio, por isto, o tele- OS SEUS COMPONENTES ESTA O DEPUTADO CAgrama que o ilustre orador encaminhou à Casa, no sen- TARINENSE LEOBERTO LEAL _ A CO�ABORAÇÃOtido de solicitar ao Chefe da Nação apoio à oficialização DAS CLASSES RURAISda Faculdade de Farmácia e Odontologia. Talvez nada interessa I Certo, porem ,que o su-O telegrama foi aprovado. tanto a este país quanto o cesso do empreendimentoAuxilio ao Ginásio Lagunense desenvolvimento do seu vas- Contilllla na tia. p�g.Ao ser anunciada a segunda d.iscussão do projeto de tp interior, com o conse-]I;li que concede o auxilio de Cr$ 450.000,00 ao Ginásio quente aproveitamento das
* Nem sempre as pro-Lag se de B l-V' 'f t t' * * vidências das autori-: ',' unen, o p. .u cao Iana manI es ou-se con ra por suas reservas e do seu po-, .motivo de ordem financeira, salientando, ,ent_retan'to, que tencial de produção. Não é dades pelo bem que pretende forma alguma é contra o amparo ao ensino, pois, como d h' I d

_ dem à coletividade conse
professor da Faculdade de Direito, conhece muito bem'

e oJte.do cdamol'd a naçhao guem o 'alvo cem por cento..

d'f' ld d
.

"

", no I sen I o e se ar ao . 0- I h' -as enormes I ICU a es com"que, entre' nos, lutam todos d I d
sso porque a, na execuçaoI

.
.

': mem o .campo, avra or e d d'd I' d d' I'
os estllbe eClmentoS}�e ensmo.

. .

d
".

d'
_

d 'd
e me I as, a go e ISp 1-,

S· 'b t"d '.". $'
.

I
'.

. ena or, con Icoes e VI a
t -,

I d.... u me I oo:a<,;\\(I:&.os, pe 'O.,.sIstema nO",mInal,. o' proJ'eto Ih :t d'
cen e, que nao e eva o, afói 'àprQ:v,.;â:a@,b6nt,'rao'votodosdeputadósBarrosLemos, ,qu�

,

e pelrhmI aSm pro UZlr sério como seria de esperar.,

, ','::, "

...-". maIS e me oro empre se O
.

'

Cel,s.<r'Rà.mo� Br;.!,�c,o, FrederICO Kuerten, Osvaldo Bulcão serVIço que a Inspeto-; .i�Xjáljà�;O$V'aldo Cabral, JÚlio Coelho de Souza, Francisco disse e sempre se salientou, ria de Veículos e Trânsito
';�::;;M�SÇ.�l'énhas,� Enédino Ribeiro; Horácio Rebelo,.,:�Nelson nos quatro cantos do país, Público vinha executando,'Brasil; Clodotico .Moreira" cáfuso:M�c Do�'aldl;:eássio Me- que a agricultura era ,o cer- para a colocação de pontosdeiros, João Schneidel' e E�ory Teix�'ira:,pin't�; Votaram, ne da nacionalidade e que, de-parada, dentro das Il,ora favor, portanto, unidas e coesas,' as bancadas;do Par- de uma agricultura racional mas estabelecidas pelo Cód.tido Social Democrático e do Partido Trabalhista Brasi- dependia a grandeza do Bra- Nacional de Trânsito, deter-. "lei'rb.

'

siL Verdade. E, verdade qüe minou a retirada dêsses
Ap,ólices 'Pr!) Giiiásio"'Lagunense aos poucos, os homens de pontos de entroncamentosAo ser· discutido o t'rojeto de lei que autoriza a emis- Governo vão. tratando de'.de rua!'!.

. .,são de aIiólkes 'no. valor. de' Cr$ 2AOO.QQ.Ô,o�· pró Ginásio ;tr.ansmudar �m realidade. Até: aí, muito bem; A lei
. L�untlnse, o depiltlido,:,)3i,;az ,,t-lyes apresentQu em�ndà ;R�:�te, muit� rece.�te", O' foL cumprida, à. risca" ..Sé.Rl'ob,tigaI!-do R'qUete educandáti<> i a' manter 50 'matriculas proJeto que vIsa cna1' O' ferir direitos. Mas, porque

'", •.. " grà�l,1i�as. A C0!lli��iio ele �Educaçã6, 'apreciando a iemen-- Serv�ço de Assistência' So� ·há 'e�ceções? Porque,' éntão,da� opinoU pelO redução a '25 o nú�ero de matriculas �-;a.- cial �ural!,' �os. moldeS' dos I
ainda existe um '. ponto.d�:.tUltas ai'. �lunos realmente necessitados.' que Ja funCIOnam para os parada,. em CapoeIras, freno,."

,O parecer da"Com�ssão .de Educação e Saúde é a- trabalhadores do comércio e 'te'à 'Vila Sãó João, que ,é
prov,ado,,' .

,

. .', da indústria, nos cent.rOf�. ui'-, entropcàmento de rua? Não,
"

:0. de'p�tado Bulcão Viana emit.iu voto· contrário, es- �banos.".Qu.e,t"este "S.e-rviço, será.().·c�sQ de 'o. sr. Inspetor,• I,

triqado em l;azões dé' ordem financeira e ainda pO�'que levar ao h�abalhâdor rural' d� Veículos veÍ'ificàr a EX-
,entendeu ser tal auxilio um privilegio. .

"
as vantagens e os oehefÍciO'� CEÇ�O, faZelúTo cumprir á'

"

(Cont. na ca pág. de que já goza o da cidade. jlei.�: ..

O ESTADO, Quinta-fei ra; 27 de Setembro de 1951

NA' aSSEMBLEIA LEGISLATiva

..
, "

l·r� ',,�
'_f. I

Pelo Decreto n. 410, publicado ant.e-ontem, fo!
criada a Comissão Municipal de Preços do MunicípiO"
de Florianópolis.

, •
Foi êsse um jeito de o· govêrno assoprar para,

riba da Prefeitura a peninha da carne.
, O Matadouro, que antigamente nos .f{lrnecia ()

bife, está, como todos sabemos, no vizinho distrito d
Estreito. l

Se a moda pega, teremos, amánhã, ao invés da, .

solução do angustioso probÍema isto: um decreto M
govêrno municipal criando ,�, Comissão de Preços do"
Distrito do Estreito.

Antes, porém, poderia o govêrno do EstadO' man
dar mensagem ao Legislativo p,ropondo á seguinte
lei:

'.

Árt. l() - Fica instituido em todo o territórill,

, ,dO' Esta'do' o direito, 'de desápertar

'Art.
para a 'esq,lerda.

2° :_,_ Revogam-se' as dis,pos-iÇges em cO'n-

tr�rio.·
.

J .....

� '_Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


