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a avras e paz ,
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, 10 governador Êugen�ô' d:iraWõ-_ ��

guerra I mão aos adversários - Uma secretaria e

'ldluóes e felD8ÇD8S teitas pel o
�

( Prefeitura para a oposição :
'.

atu�1 ·'·"""·ê""A' "

RIO, 12 (V.A.) - .� reg- fPSD e a Prefeitura da c-a"
· i "

'". ,It_t,t ;;�TII I;o�;, J:��n�:n:::u:"!�,,:���e';IPi'�!l:�v�;�!te à p�siçã� Direitos' dos funcionários" r tagertl voltou a abordar, on- do governo eJtadua.l nos '

�lUNICtPro DE lNDAIAL - 22 'I
tem

C\_
6 senador Lima Carn-

i �uadros políticos, nacionais, ·d f d·d'· p,e,I..f)s. pro-"',.pries•
, pos, do P.S.T.

, �lllformou:. . e en I os
.
....

SMe
,'.. "Declarou-nos o procer I - O PST apoia o gover- '

-,' 308 -- Luiz Cipriano - Sub-Delegado .de Polícia -

nortista que o seu Estado, 'no do presidente Vargas, el
- . .

id
..

'bl.·'·· l)i�pensa�o.em 19-�;51. 3D9 - Gu:�vo,Lauth - ?elega:ljá em completa calma e per- o.gover�a-dor Eugenio de serv ores pu ICOS-<19 de PQhCIS - DIspensado em L-�-51. 310 - Professor feita ordem vai se íntegran- Barros e do P.S.T.
,

'Zeno }1Qser - Grupo Eseo�ar Raulino R�1"l1 - Dispens�- do no seu ritmo normal. I
.

. Florianópolis, 8 de outu- conhecimento daquele do-

'do.em :6,-4-51..311 - �rofessol�� Elsa �l; -:- �scola �1- .

� O governador se em-"Z R-S. • Se _
bro de 1951.

.
"

"cumento à. m:�eros� c�a�-belra das Cobras -:- DiSp_;usad" em 4-1-01. 312 - Joao: penha; agora, em recuperar allt • ti Ilmo, Sr, D�letol do O se de f�nC10nan(}S publIco.s
Baav;l1tul'6t � AdJl.nüQ (ffi Promotor - E�ol1erado em'

o tempo perdido, dedicando- nader J'arl-Is 'iESTADO':' ,.

estaduais de Santa Catari-
:;?q-�-ol. 313 - !,aulo Gros::!I_:mbacher -- �I�cal de Fa-

se a um trabalho intenso de ti
<,

Anexo � presente" C?r:l� na, uma v�z. (lue 0. mesmo
�a - Rem:ovldG em 30-4�ó)1. ,3]_4 - Elpídío Jesus da recuperação econômica. -

i 88D1eS do requer-imento q,ue dirigi versa matéría, de interesse
ltssa - Escrivão 'tie Coletoria - Removido em 22-6-51. Quanto às diretivas poli-

-

.-.,:ao Exmo, Sr. Governador, coletivo.
-3-15 --:- Moci6_ Nietkorn - Inspetor-�sc�lar - Removido ticas disse: ; RIO, 12 (V.A.) - O s�'/ídeste Estado, ,e solicito-lhe Sou de opinião que an
,-ei1l ;tf31-51. 316 --;- W_aiter Hamén ._:_ J'uiz de Paz - Exo- .'

O sr Eugênio de Bar- G9mes de Oltveira, por nM a fineza de fazê-la divulga- tes de mim, já devia a Asso-
.' :neI'a�o e� 2tb6�1;1. 317 - Alvi� 'Ran� Ju�ior r: Juiz d.e ro;'-que s�ube eoúquiatar a t�r sido. convoca�o p�10 pre- da por essa F�lha qt:e díri- ci�ção dos Servidor�s PÚ
Paz =: Exon.el:40 em 36-6-?1...)18 ---':' LUIZ Gonzaga SI- simpatia popular, está sln- sidente do Senado, nao con:- ge V. S.; movido slmples- blicos ter -encaminhado
"m�S -Ea,�nvao <cle., Coletoria '- Exonerado em 26-7�51. ceramente empenhado em pareceu ao encontro �os h· mente pela intenção de dar idêntico protesto, _assim eo-

,'3.19 -:' Pr:c)'l'tS!;�H: J03;0 Boaventura - Grupo Escohl;_r Ray- pacificar a familia política deres e expriri1iu maIS tar-
,.

mo considero cOlilpetil'.. lhe
111;1.0 J10m -- DIspensa.d? em 3-7-51

..
320 - Pl'OI�SSOl'a marallhense. Não guai'da' de, o seu desagrado pelo fa- '1-l'ent·-ladA provocar a mais urgente e

Dtlma W'<?1ff�- !G:rull0 Escolar Raulll10 _Horn - Dlspen- ódios nem tem recaiques. A to, pois é ele o con�andante LI '" .
. V iinpresc�ndivel reforma des� �sada <em ,o-'7-tll.

.' , .,,' prova disso está em qu� ofe- da bancada peteblsta do

p. ,

' I sa, p�ça atrofiada que .é: omSTiU'lO DE APIUNA
receu uma ;;ecretana ao MonÍ'oe. eron tatual Estatuto' dos FuncIO-

:'321 � José Fístai"ol Júnior - Juiz de Paz - Dis-
BUENOS AIRES, 12 (U. jnários Públicos Civis des-

péns:&ao -em 26-6.511.322 - Walter Braatz - Juiz de Paz 1...... P.) _ O Congresso argen-
te Estado.

'. .,Dispensado em '26-'6-51. '. '.

til�o reunido para corlCedel' Mas, a Asso.claçao, ate
MUNICÍPIO DE ITAIóPOUS - 23 M�STRE WANDERLEY JÚNIOR APLAU-

a li�ença solicitada por Pe- agora, apenas.se preocupou
S�e _

rón, pura se aprese�1tal' às com o Monte�lO, e de forma
�3 - .Rioaudo "Kuiawski - 10 Suplente Delegado, DInO NA CAMA-ªA ele1 'ões, decidiu qüe o pre-

jbas�ante
cunosa...

N

"",
de P-elic:iR, -_ Dispen-sa,(fo em '5-5-51. 324 ..:... 'Professor ,/ ' side�te comece a gozar de Smto-me p1'01lenso a nao·o Americ:0 ,da Silva -- G�upo Es_colar - Dispensado �m RIO 12 (V 1\) - O sr. discurso tivera do deputado 1" d '" 'admitir que a CESPE t�-. .,

K k' -. ," .

I' C F' lcença na a�a que,' esco- ....
·

20 ..6-51. '325 - Professara' Irmã Eva OSOWS 1 -::-- hrupo Wanderley Júnior ,voltou -a

I
Agnpa de astro 'arla� lhêr até O" .mês de abril de nha. feIto. e.'xI�enclas

ldênti-
. ES(l(HA!'.:-- Dispensada. em 20-S-H. 326 -. J;jlzira Stuart falar ontem, na, Câ�a��, _ !l�pois de !a�er, �. defes� 1952'f .

' éáS' �o Poder Judiciário, à
- Grupo Escolar � Dispensada em 20·6'-51. 327 - Wal- sôbre a política. de Santa do gove'tnador; no que ,fOl Afastado 21 oficiaiS- de ,:Mag!sJr.�p�" � '_, /demar 'É�nsio - Coletoria - Dispensado e� 26-7-51. Catarina e em resposta (lO apoiado pelo trabalhIst.a

P
.

' ,
,

No ent.retantQ, si a tant'J
,

S I R
' ,

d f lo eron '
,

1\fU"",'}('tPIO 'DE JTUPORANGA 2' -
revide que o fiCU primeiro I: al� o amos,_ o ora °Ir fa 'tU BUENOS 4II{ES, 12 m. se aventlll:OU, ll.ão deixaria

.. ,' 'L"', ' '. - a

jna l�lp�l�naçao POf. e e el a
P,) '___: TéIi.d� sid.o declara- de fazer,:".s.e;._curIOSO, conhe-

Séde � d? dl�loma .do deputado Ne- d; "rebeldia" o ,es.tar im- cer da o�mIao daqueles. dou-
'. ',328 - 'Braulio Paulo Guimarães - Juiz de Ptl.Z 'reu Ramos. ,E ,fez essa refe- I

l' d t' tos magIstrados acerca de, ,

d'
I. ' .

d p lCa 0110 recen ,e mOVlmen-.. ' .,'

'Exonerado, em 2-3-51. 329'7'" José Matos -;- 1° Suplente IU8UQUra '0.' OU"lr..enCla para',.num ��sto .e to subversivo de um grupô, ImpOSly�O tão .ilegal, anti-.; Delega-tl'6' ,de 'Polícia - mspensado em 27-3-51. 330
. .�

_

_ ,rara el�ganc\a pOh,tIca, dI-
de oficiais do I<�xército, o �stat�an�, e

..
eIvada de in-Sêbastnto Klettemberg - Juiz de Paz - Exonerado em tom novo. trecbA,!zer que;;agOrd, )a�res�ntava minifitro da Guerra resoI-' consbtuclOnahdade.29-3-51. 33'1 - Profe1'!sora Rerondina Feiber - Grupo Jj ,

'

;
V suas congratulaçoes aquele. d' < �� 'd d'" Cordialmente,

E I
' ,

P f 'D 1

R. S·
-

P' ,.
-, ',.. I'

, d' veu, .e accoI o com as IS-
.-sco ar·- DIspensada ém (i·6-51. 332 - 1'0 essora lÍl-

10- ao 8n.O s�� a4versano� 'P0 ltICO;.. '

�

e I osi 'ões do Oódigo Militar, SebastIao B. de Albuquer..
, ce Thiessen - GrJlpo Escolar - Dis.pensada f,jm 6-6-51. vez que o mais alto' orgao,' p .ç

que.
·333 - Canliido Salvador Re;..urigues - Coletor Es.tadual . S. PAULO; 12 ÇV.A.) - da justíca eleitoral denega-! afa:��r d� �eus �argos1 t14 (Cont. na 6a, pá ....
- Removiao ,ém 22-6,-51. 334 _:_._ Profes.sora Aurora Gou- Foi inaugurado, 'ontem, nu-

i
1'a seu pedido. C�l11t aeEs., 't, �ntel1�es't: d

'�- �

I t G E 1 A t 1 R'd () 7 -1 t h d E't d P
.. I E d··�· nen e. ·n le es es es ao OIS.ar - ru'po' ',sco ar n 'a v-eme - emOVI a em ij- -t> • vo rec o a S. l'a. a reSI- r lsse, entao, provocan- I "11' 1 'I U

33- 1'" fl lOS (O genera nawson eo - 'Pi'dfess.ora EIsa Teresa Costa - Grupo Escolar dente Dutra, que 19a esta do apla�lsos, que apesar de I

'tN E.I' A'...... t'Al D' 1 37 r::' 't I U' e' lÍ
.

d'
'.

l't' o capl a0 VIO naya..J.uOl1· verne .-'- _ lSpenSa( a Bm • -;)1. capl a ao nlO, IlCalH10 o ': suas n��rgenclas� po I lC�S" I
.

.

,

DISTRITO DE PERTMBÕ mesmo entre a Ponte das reconheclá que o sr. Nereu lOS d�3.6 -- João Godinbo dos Santos -.,,- 2° Suplente de Bandeiras e o marco zero tRamos eI'a, em verdade, um I ena (). 'na
'Sub-Delegado ,de Polícia - Di'spensado em 27-3-51.' 337 da citada, rod?vja. Trata-�e ,ilustre rep�esentante de. sua I O-N:·U- Frederic-o Starowski � Juiz (le Paz - Exonerado em de un�a A".el1ld� com maiS

I ter�a, Ne�eu Ram�s tmha, .

4-4-51. 338 - ;T:os� Carlos Ko�k - Juiz de Paz ---:- Exon�- de dOIS. qUIlometros de ex-; l'eaIS .serVIços prestados a O riso da ( � jade, ,.,cl'ado em 4-4-51. tensão, com duas pijltas de ,'Santa catarma. Nunca ne-'I R�O, ,12 (V.A.) - O sr.

MUNICíPIO'DE JAGUA1RUNA - 26 50 metros de largura cada gara também a s. exa., che- ,Cafe FIlho convocou os. lí-
Séde uma, com canteiros. no cel1-1 fe 'inconteste do PSD cata- deres do Senado para uma

339 - Elo)' ROBorio FranclsC1íl ,- .Juiz de Paz tro, onde foram plantadas ,rinense, int�1igenda e cul-Irelmião em seu gabinete,
'Exoner"ado em 8-3�5'1. 340 - Man<JeU ;Silveira GOlHart - árvores de 50 em 50 metros, Iturn. ontem, às 13,30 horas, a fim

�J�iz 4e Paz. - Exonerado 'e m8-3-51. r341 - 8e1so-8eh- t de��er e'sc�lhi,do. de coml.1l11 !�ldt� -

,JU,l.Z de paz,--.Exonerado em.'i3L3-51. 342
- :.0-1 acold_o, o Iep�e��nta:1te que

Is€ FIgUeiredo - JUlZ ��e Paz -_ EXfJ]').,e:ado en� 8-3-�1. I DEMITIÜ-SE O PRESID:'G'.NTTE DA
aquela Ca�a ll1GICa�a. par�'343 - Man�el Cruz - �ele�ado de, P<JI,lC�-a -, DI8P�PS..a- ,

'Ie. VE-:- a Deleg-��ao BrasIleIra a

do em 9-3-51. 344 -_ EwilaslO AIÜ'edo Sah!l:-IStnano -',2° I Ass.emblera da O.N.U., are-ISupleute d; Delegado de 'Políc.ia - DisPe1ls8!d,: :m Z-3-�i. I
NEZUELA aliz�r-s: no próximo m�s.34:5 - Jose Manoel Pratef.l.-- Delegà�o de P(')I"LeJa -:- DlS.,-

I.
em i'a1'J,s. Os p_resentes. nao

'pens.ado em 27-3-51. 346 "--� Antônio Firmino ;Canto' - i LIMA, 12 (U.P.) - A de-I talhes.. Frisa-se qu-e a situa- chegaram à solução deseja-
-

10 Suplente de Delegad9. de Polícia - Dís-pel',l',w.d(r,-e�n missão do presidente

da!
ção do presidente Suarez da, pelo que setá realizada

27-3-51. 347 - João Fernand<ês Goulart - 2° -S�plente iVenezuela, dr. Suarez. Fla- tornava-se, cada'dia mais di- nova reunião, Se dessa no

de Delegado de Polícia - Dísp�nsado em 27-3-51. �18 - ,merich, conhecida já muito ficil, pois. tinha aceítado a va reuniã,o nuo sair a esco-IProfesf;{)I:a lVlaria Gecy da. Silv;il'a - Grupo �:'t:�lar It�rde, on�e� ,ii nóite, prod:l- presidencia so� !:l condiçã_o lha, então � s� �a�é. Filh?, ,-Professora Clütilde Fl�a,nclsco :CtI,dho - RemovId0 '"de I
ZlU formldavel YeperCuss.ao de que se rea1,J.zas.sem elel-j valendo-se do' enterro ne

IGaropaba em.}9"p-51. 3�19 .:._. Pr9fe_sf;ora Naida Av�ia ',:-:::- e não obstal:te a 'h?ra a:a�- ções livres, antes. de dois a-, 'hiel'a}'Ql�ia, indicará, ,p.are- IGrupo Es.colar 'Marecha! L�z -:- DI$!pen,s.ada em 26:4c-DL 1 ç�da as emlssor�s l'�dlO. f_o,. nos. 'Fo:' outro _lado, sua.r,ez, ce, 0. sr. !'1arc0IJ.�es FIlho,
I350· - Professora AUl'ea Estellta' PeTr€u'a, - Es'coia do InIcas deram a 1l1f0Trnaçao FIamench, como che,fe

_

do

I que
e O vJce-presldente da

Riacho -- Dispemada em 6-6-51. 351 �. Julio Couti:nh.o ;�.b
..

oletil1s._.espe�i�is. A 'i1r!-tGove;.no, paréce te.r� in,sisti" quele �amo do �eg�sl.ah�70. I
� Coletor Estadual -

Removi.do.
de .,Lu,íz AlveS'. em Im,�n:a r.eaçao

fOi ue flllt'l!t'e-,: _.�o s,obr.,e
a convellle.n�la de

I
A 9amara cl�ev�:'a mdlC�r I30-4-51. 352 _ Ma'nod JuvenclO de Melo - Escola do' SH. " xeahzal uma polItica de tambem um d�pl.vado, pala

R;iacho .-:- Removíd.o em �3-:G.51. _353 -. Pro_1'é%SOra Ma-I A em�aixada da

venczue-lc�.�iIia.ç."ãO,. ao' �asso qi.w, o I

ate���r .3;0 c�n�.ite d� �ta- _

1� ,TanllIle Bonassis PUSC1l11 - Grupo J�scolar � Remo-
, .

'Colo'f),el PeIez Jlmenez pIe- m::t,�tJ. ?o o .uua, e.ntretctn-I\'i�. 35,4 -- Professor José Iv.iarti:nbo Lessa �- E�cola :1a nesta capital declarou à fel'irÍi( uma- solução de fOi'- to, depOIS de escol1udo o 1'C-

l'qçail ..� DispenBad�l e11113-7-G1. i imprensa ig;nçn'al' aindá de- ça, pres.entante do Senado. I

e atos de
Bene-f_j(iado

nalismo
todo o funcio
na Paraíba'

a
J, PESSOA, 12 (V.A,) - mo, e dando-lhe nova rees-

I
.

"', .

truturação, especialmente á
a � governador do Estado as-Imagistratu�a, qu� passou a

S1l10U decreto melhorando os receber muito melhores ven

vencimentos do, funciollaJis- cimentos .

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

- A Legião·Brasileira de
Assistêucia acaÓOl1 a

certando o passo. O sr.

leu A Gazeta de-'ontem?
- Não. Que é que a L('�
gião faz agora?

- Dá conselhos'., .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Sábado, 13 de Outubro .de 195'1. _J o ES'J'ATlO

l)oen.ta. BerTO,a•• mental.. Cliniea médica· d. adulto. •

Impotencili ·Sexualt �

eri.�ÇIl'''-
J.iI. 't'itààente, -ú' t_ CbnBult6rio � Rita Joio Pinto,
CoíÍ,lÍltall, ·da'� 15 •• 11 aora!J. 1. -- r.iM. '169.
t'O'rj.•: .::, 7iis. Consulte,: das 4 àe�, ho�a•.
a�,. Bua Santo. Saraiya.·I( Residência: Rua. Illtev�.. J6·

'_, "':'o·.• '''r·'.itoa·'D·Iô'"".....·I·U M·Dr.nRiél:I�·dTee1. 2al�·ra·','..a"'8� E.'XP.,relSD. 1
Joi.nvilensec l�a•.

·

.

TraR.llfllruhÇi·�, pa,ra eon_óle dI' �ura d".. Siilullites. Infr.·..
.. (I R .."�Da_�

Comunica fa seus clieaies e amigos _que rei- TraOSpn-rtAR .e uBfD3S. 8 a8.... lIe,'1"'\ -0-.'
. niciou a clínica nesta C{lpital. ." i RIO DE JANEIR6· "

,HORAR.tO DAS CONSULTAS
CONSULTÓRIO: .aU.1i Nunes MachadQ,

.

SÃO PAULO'(Pela< manh� - Hos.pita,l, de Carida.d�).·, (ConsultÓrl� Dr. OswaldQ Cabral) .:_ Das 15 às
, CURITIBA{À Jar-d:e ......, ConsuRó.J;'io Vis�onde de Ouro Preto,' n. 2. (Alto.

7 30 h' A1 ,. oras.,
.

.. C.I. BeU.!J Horizonte).
RESID11:NCIA: Ruà Bocaiuva. 135 _ Telé-

. FLORIANóPOLIS (VJ-ee-"".....»a••idência Felipe Schmidt 101. Tele!one - 1.660. fou'é'.M-714.· SER.vIÇOS DIRETOS EM CAMINHõES PRó-1"'RIOS/ ,

Agência em Florianópolis �

Rua' Alvaro de Carvalho, 2 - Fone, 1.677.

1
,
J

I
------------------------------

R-ADIOTERAPIA'
RAIOS X

DI. miNIO .ODESTO
lIeaft, ......... '•• I•••, •• c&rW•• -

'·:-àb. ;'WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
c't;

.

E.
DR. ANTÓNIO DIB MUSSI

Médleoa

Cirl1rei••Clinica Geral:Parto.
lentçó eompl.t" _' e,pecialisado da.' DOiilNCA8 DlI sÍlNSO-·

.
' '. " '. ,.

auti:� ao.tullo, m't�4ol1 4&' díqn.9ltico•• tratamento.
•

_LPOSCOPlA - RIS'rIRO' .;,_ S�LPINGO-GRAFIA - .•lITABO-
.

LISKO 'BASA,t .

aHl�knpt. por onda' 'earta....l.troeo••ulag.o aaie. UI••
.� • iJifta ·Vumelho.
,

'

CHllllt6rto: )tua Traja.o, II" 1.r af\d.r - adificio .0 aom
....

".Arie: 1)a. 9 .a 1! hora.......Dr.•uul.
, ( D.. li •• 18 .•"raa __ Dra. Ih.18i.
, Itetd•••â. - .alia Santo. DumOllt. 8. Apto. l.

. CLINICA
do

I

DR. GUERREIRO .DA FONSECA
",edafi'te efetive 'do HQspital de Caridade, d�. diveçaos

. InlJtitutoa .e Caixa.
�Q�

OUVIDOS.�NARlz-e GÁRGÀ..'ltÀ
T��.pt�o· t!. Op:e.."çõ�.

. BRONCOsa6PtA � :P:SOli'AGQSCOPIA
..tirada 11'. eo�o�1 extranho8 de Pulmõell e iijsofago.

•
r
!

,

RAros X
. J!kNIenu� .pàrelhQ paryr radidgrafiaa da Cabeça.,

!

--r ___

DR. I. LOBATO
, (I'orm.do pela Faculdade Na- FILHO.....1 ile .edicina dá Univêrai- Doenças do aparêllib respiratórIo
.... elo Bra.iI). TUB"ERCULOS•
•'dico' por coneuno da Auia-

Cirurgia do Tor!.t'-;
Macia a Plicopatas. 40 _l!iltritô: Formado pela Facu}dade Nacio-
....ral.

nal de :Medicina. Tiaioloeiata_ e
.as-Interno do HOlpHal Pai- \,

Tisiocirorgião dQ Hospital Ner.êu
••Utrillo •)lI[anicômio. Judiciário Ramo.. Curso de espeeializaçio
Ia Capi�l Federal. pelo S. N. T. Zx-'·ntern.o e Ex
Jb:-i.uterno da Santa Ca.a de

assistente de"Cirurgia do Prof.
....ric6rdi. do Rio de Janeiro.

Ugo Pinheiro Gllimariiea. (Ri.o).ClbÍiea Médica - ��nçal Ner- Comi.: Felipe Schmidt, 88.
,.....
clon.ultóril>l .difieie. Améli.
•• - Sala�.
".iclênci.: Avenida Rio Bran

,,144.
Oon.ultaa: Da. li à. 18

bora"1Tel.fone:

Couliult6rio: 1.1118.
DR. ARMANDO -V-A-...idhei.!, 1.181.

LERIO DE ASSIS

DR� A. SANTAELA

ConsultaI, diAriamente. dai 15

., 18 hora•.

Rua Dom Jaime C§,mara;
20 apto. 2.
Fone M. 802,

DR. NEWTON
IVAVlLA

.MEDICO
, Ooa Sery1ço8 de CUnica Infantil

,

DR. LINS NEVES O"ESTADO�

Diretor da Maternidade 'e roê-
AdrnJnlstraçloiico do Hospital Ik Caridade.

RedaçJ..o..-e Oficinas ..CLiNICAS DE �ENHORAS
rua Conselheiro Mafra.

CIRURGIA - PARTOS .

lSSISTENCIJ\ �o PAR,\O .' ,nO 160.
.,'

(' Tel. 1022 =.-:-:- Cx. Pos-
{)P!;RAÇOES OBSTÉTRICAS' 39tal, 1 .

Doenças glandulare., tiroide. Díretor : RUBENS A.
, )virioa. hipopiae. etc. .

RAMOS. '.,...

Díaturbtos nervosol.;- .I,teri
lídade -: Regim ...

t .

,
-c ,

�: .

,'"�o

Oru•• Souza -r--, Til, 8.11.

Represententes
A. S. LARA

I

't'·
}I.; .... � ,

I
._ �. .

,

f
:

Consultório: Rua Fernando lIa
tJt:ado; � Tel. 1,481.

lelid. R. 7 de Setembro - adit.

RuÂ Senador Dãntaa.
40'- 50 andar .

'[·
.
Tel':: 22-5924 ':'_ Rii> d.:::

Janeiro
_,...��-..,.._..�-,�-,

. RAÚL-,CASAMi\YOllDR'�: M. S. CAVAL.. Rua Felipe de. OHveh',
CANTI, nO 21 - gO.udar

'Clíniea ueluâl'Vamen..t. 11-· eri-:·· Tel.:. 2-'9873. - 810
..c,'

anças, Paufo
Rá� Saldanha Marinho, 1.. ASSINA'fURAS
Telefone CM.} '716-.

_ N4 Capital . "

•

-,-----""-'--..-"7'.----.""\
.

Aner •••.. Cr"'\.l'D.9,OO
Dr., Alvaro de' Se�estre .:Cr' 60-s-00

.,._TrUl1tl$tre .• ".�". S5,OO
.:NI) Interior

Ano •. , •• Ctl· 120,00
S�lIlest�. ., Ci, '1���() "

· Triin.ê'stre . Cr' '0;00
·

Anuncid&lnediantteOll
ttáto.
O� ori,i�t.". meAmo

não puJjljc.J.�()� do ti"
rão dêvól�idoã.

"
'

.

'A dire�ã(Ulil). ee res

PDll$abiliza 'Pelos . eo�
eeitos �mítidG8 Ile. ar....
tiros assinadoá•

Carvalho',
Doenças de Crillllçu
Consultêrío:: Rua Traja

no s/n., EdiL :SâG Jorge. .:_
1'0 8.f.ldar•. Salas 14 e i6.
Residêneía : Ru. Bri,a-,'

deíro Silvar P-a'�S) s/u _,80:
Iluda r,. ' CCh

..

a.'c.ar.
'a do

Espa_:j,.,-nha), I..
'

Atende diAriamente dai'
14 hs, em diante.

DR., AL}'REDO
.
� CHER"

"C'l!Ir.o Na!Íiollal 4l. 40'l1oa"
,

.entai...
.

:.x.diretor do Ho,pítál .Cololli.
.'

..nt·AIl..�·

DR� MA:RIO
WENDHAUSEN

E5C'�1::0llO DE 1":'_'<...-'""!""r'r�-_.

.A9VOCACtA
no SOLtCltADOll wAt;

DIR CAMPOS
Advo-eaci, elO geral

Funciona junt<t·aos-Iaati·
tutos e Cafxas de Aposenta·
doria. ACidentes do Tr.aba
lhb. Inventários; SódedA'dn
Na.tUJ;àtÍzaçÕes.

.

,)Escrltóri:O': R.ua Vito)'
Meireles; nO iS. - 29 a.ndar .

,Vulcanização
DE

Púeos e Camaras de Ar�'
serViçO;-GaranuJo

'

.,

Dr. Renato Ramos da Silva
_ Advogado

Rue, S ..nto, Dumont, 12 - Ap. 4

� CO:rd�RCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A:

-- Posto
.

d� Serviço "ESSO;"""'__
Telefone Manual - 44

Estreito, - :FlorianópoU'
'

Dr. Medeiros Vieira

[

f "
,

ADVOGADO
- CaIxa Postal 156 .. Ua,'al·· Santa Catarina
,. /

. '-

o"�

_l'Itil'.l@,.a:"dbricCiIlI A Cc.. ..1. CAPITAL- ihGm. � ·'$ii... t!o"lI
'll'illll_ta GntculI d••f.tU·'HUD IUQ.�:' Gompl'G!d Ni:TRIZ 111m
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.Viõe-DiárioVida Social I
ANIVERSARIoS:

])R. ARTUR COSTA FILHO
Ocorre, hoje, o aniversá- RITZ Cr$ 5,00 único.

Tio natalício do dr. Artur As 4,30 7, e 8,45 horas "Imp. até 14 anos".
'Gosta Filho, advogado nu IMPERIAL RYrZ E IMPERIAL
Rio de Janeiro e ex-Secretá- Ás 7,45 horas amanhã:
rl� da V�ação e O?l'as Pú-

I
A Ramex apresenta : Jeane CRAIN e Willyamblícas neste ,Estado� Sara GARCIA _ David

ILUDIGAN.SR. JAIME MENDES SILVA e Malu GATICA. em:
Faz anos, hoje, o sr. Jai- .

em: O QUE A 'CARNE HE,RDAme Mendes, Fiscal da F�-
'zenda, .reaidents em Rio do'

REGRESSO A VIDA
RECREATIVO CLUBE- .' No programa:

ISu1.
Noticias da Semana. Nac, CON�ÓRDIASR. LUIZ OROFINO At líd d 'V P

, " .

rua I a es w arner a-,'
A 22 h d áb dPassa, hoje, o aniversario th' N ti "

' ..
� s oras e sa a or,

• e. o ICla110; "

.

CI b R t'.:natalício do sr. LUIZ Orofi-
p'.. I proxl�1o,. o : u e ecrea "',O:no, do comérciô local. � ..

1eços.? COneOl'dla, a rua
_ Chapeco,

FAZEM ANOS, HOJE: � �I $ 5,00, e 3,�O" nesta Capital, fará realizar'
SENHORES: Imp. ate 10 �lOS •

animada "soirée", a
.
que

- Altamir Almeida, sócio ODEO. comparecerão seus aS8ocia-
>da firma Alméida & Bastos. Ás 7,45 horas

dos.
- �Ugê11io E. da Silvei- ROXY

J�a, 10' sargento músico<. da Ás 4.e 7",45 horas Hospital de
.�Policía Militar. ,-Simultáneamente, 'U

-'l'omaz Lobo de FigÍJe- �1) - Um w?stern cheio,..- ".u·rl·da:do·Tedo. ,

I
de lutas e torCIdas. li

SENHORAS:
, •.

' T�RRA'MALDITA DA

Capitulina de Souza �) - Roy ROBERTS I; -IRMANDADE'DO SENHOR
>� > tI'ne I Geol'ge COOPERo

, JESUS,DOS PASSOS;verIa .
,

- Maria da Glória l\Iedei- em: O movimento de assisten-
ros Dutra, espôsa do sr.' FOGO CRIMINOSO cia aos indigentes ínterna-l'J,leitor Dutra. A historia intima de uma dos neste Hospital, durante

SENHORITA: qu:�dl'ilha de incendiários. o mês de setembro proxirr.o •

_ Lia Lopes Viana. 3) - Continuação
-

do passado, foi o seguintet:,
.

MENINO: mais �udacioso' do's sel'ia- Consultas, 953; Curativos,
dos 1.648; Ex. Laboratorio, 153;

O FIUio DO ZORRO Raio X, 80; Ondas Curtas,
com: 64; Raios Infra Vermelho,

George TURNER, e Peggy 42; Ultra Violeta, 35; Eie.
STEWART. trocal'diograma, 5; Radiam,
Ci��ndia Jornal. Nac., 5; Tubagem Duoderial, 1;
Cr$ 5,00 e 3,20 '- Radioterapia, 58; Ioni(.'1-
"Irn'p, até 10- anos". ções, 15; Aneste.sia pelo"
'IMPERIO (Estreito) gazes, 5; Eletrocoagulaç[\o,

I
Ás 745 horas' 13; Transfusão' de sangue,

SABE DA ULTIMA? _ Um sel'iado compÍeto fi u, 7; Inhalações c/penicilina,
CHEGOU ma só noite. 1;/ Injeções, 3.243; Opera-

M A R T I N I _' / I SELVAGEM NO PAIS lVIA- ções, 139 e Formulas avia-
Wennouth' de Fama Mundial, -RAVILHOSO daR, \ 2.742.'

- Geraldo, filhinho do dr,
'l\lanoel Pedro Silveira, ad
··-vogado.

MENINA:.
- Vânia-Maria, filhinha

'-do dr. Heitor Ferrari, enge
'nheiro do Serviço do Patri
'mônio da União. nêste :í!;R.
tado.

I
/

l.

l�rrit8riali;;OJ� �O

imóvel vendido. E ferimos essa batalha, porque saberqos,
por longes a110s de conhecimento-direto do assunto, que
o lançamento .territorial. é feito pelo valor dado ao imó-lvel. .

Vejamos um exemplo, para a mais fácil compreen- 13 DE OUTUBRO:,são de todos os interessados .. Uma gleba com a área de / ".�-
dez milhões (de m2) de terras, no valor, comumente lan-

_ 1711' Antônio de
>

•

.,]
-

tará t t 1 em,�ado, de CI$ 10.�OO,00 P?r mu ,1ao, es al,�, por an 0, �n-. Albuquerque, então Gov.,ç_r ..

<:�da, por cem n:l1 cruze�l'os. Cobdrado � .,.;mposto �er<�'lto- nado; de Minas Gerais, m'::i:rial, pela �axa VIgente ate ago,ra, e 1,1bl}?, pagara, o se�l chando' com destino ao �:".propr-íetárío, cada ano, u� mil cento e cincoenta cruzei-
de Janeiro recebeu a n(lti�

ros, E o que acontece ate o momento.
cia de terem os franceses

.
Mas, extraída a cisa, em caso de \:enda, pelo valor

se apoderado da Cidade no
.real, o imóvel ficará lançado a cem mil cruzeiros cada I dia 21 de Setembro;milhão. Esse é o valor de lançamento, - isto é, o vaI?!' i _ em 1822, uma Esqua-,real, que- se pretende, O ilustre deputado Nelson Brasil, i drilha Portuguesa reconhe
em honroso aparte, nos disse qu.e, testemunhava ser esse I

ceti alguns pontos fortifica
o valor real das terras em Curitibanos. Portanto, o va-

dos da Ilhal de Itaparica,101' para base Ido lançamento do imposto territor,ial, pas-
que se achava sob o comas

sará a ser um milhão de cruzeiros. A taxa reduzida (?!) do de Antônio de Souza Li
a 0,90%, como quer o projeto do executivo, ainda assim ] ma'
a quantia a ser paga pelo proprietário será elevada para ] � em 1832, 110 acampa
nove mil cruzeiros anuais. Um aumento de sete a oito

mento de Correntino, o Ge
v�s em um único ano!

.. " ..
' <,'" nera1 Labatut: recebeu. a

• E não venha o· caro a.rticul lsta con� a perfumaria rendicão do Coronel Joa..

de que o projeto referido �dmite: .: "na,s �erras _de cam-
I quim -Pinto -Madeira com

pos e exclusivamente destmadas a pecuapa, serao �t:n- 1.500 insurgentes cearen
didas, especialmente no lançamento, as :Stras condições ses. Pinto Madeira condena
Óe maior ou menor rendimento e aproveitamento." É uma do a morte 'foi executado na
clâusuta tão vaga que nada resolve, Que pretende o Go- 'Vila do Crato em 28 de No-
vemo com as palavras: -- "exclusivam�nte destinadas, á ! vembro de 1834;

.

pecuária't x - é um prêmio ou um castigo aos pecuarra-j
_ ·em 181)9, o Marechal

tas face aos agriculto.res? E, não esqueçamos, poucas I Conde d'Eu, em operações
são as terras exclusivamente de campos, em nosso Esta- contra o ditador do Para
do a maioria é de campos e matos, e exclusivamente de

guai, chegou 'com o grosso
matos, ou matos e Iachináis. Perfumaria, dizemos, por- de seu Exército a São Esta ..

. que são têrrnos vagos, imprecisos, em que. o arbitro dei- nislau;�aclo ao lançador não se sabe em que direção se dirigi- ----"- em 1944, nesta capital,
rã: .,:_ se para reduzir o lançamento, mediante as condi- faleceu o General de Brigi!,
cões de maior rendimento ou aproveitamento, ou de re- da-: Reformado do Exército,�luzi-Io nas hipóteses contrárias. E como 'verificar es- Otávio Valgas Neves, nas ..

se rendimento e aproveitamento, de cada gleba, se elas

ICidO em Sãc.Toeé, neste Es
são.milhares em cada municipio? Não existe escrita erga- tado, em 11 de Setembro :le
n izada entre os proprietários, Seria viável ir o exator a 11874.' ,

cada imóvel, vêr se é de campo; percorre-lo para cons- André Nilo 'I'adasco
.

tatar se e&.:J<,á aplicado exclusivamente á pecuária; obser-, --,,---,-__'_'_
...

_

va-Io um .ari��;�p�ra ver-lhe o ren'dimen to ? Convenhamos, Riso por tráz da's'empre o valor dó lançamento corresponderá ao valor da-
do ao ímovel, porque sempre assim foi feito, e porque é cortl·DII d�. ferro,a forma mais prática e fáéil.... U

Concluindo'; �e."o valor do 'lIHVHtI1}ento fôr elevado ao

nível"ãa atual valorização das terras;� é necessário, é im

prescindível que a taxa ou. percentagem que serve de ba
�e ao lançamento do imposto territoríal seja reduzida de
tal modo, que, em hipotese alguma, o agricultor ou o fa�
zendeiro tenha aumentada a quantia, a ser paga com o

impôsto territorial.
-

Não ha motivo para o ruralista pagar mais ímpôsto
sob o atual Governo', que vinha pagando sob o Governo
Aderbal Ramos da Silva.

Ainda 8 Impo$tu

.

-IDAD,ES
Um funcicnár ío do recen

seamento soviético pergunta
a um camponês de cabelos
grisalhos quantos anos êl.e
tem.
- Trinta e cinco - foi,.1).

resposta,
- Mas não pode ser! De

ve haver um engano de sua

parte.
,-

- 'Bem - disse- o velho
camponês � na realidade,
tenho 65 anos, mas o se

nhor pensa que nestes' últí
mos trinta anos a gente po
de dizer que viveu?

. '.
�QA ,Af'Gr.ch.1 P,,",,,,o,J-.;J,fZ,1 L· .tI.Lu �,
C:UIIIJl�& U;UCRAWA, PftOSEBRMI

"-�;�')'

( �e�I.s�ó. 'Y\.2 1) ,-

..

-

-. .

�"liIUII ti1�-_ '

·a

l'

, .

..

� I, -

'_

..'NOVA FASE - NOVA ADMIN/STRACAO

Já�a lUa 'VtSttcf. '.
.

.. Q;(} Novo
,�AN('Q A(:}ÚCOItA
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4 Florianópolis, Sábado, 13 de Outubro de 195J:. � o ESTADO··

--

x
O iogO·de amanhã, em continuação ao certame de profissionais

BOCAIUVA
,

.,

,

AInerico, o uníco artilheiro da; noítodo
com 2 lentos, f_qi e-xpulso, do

.

qràrnado '

=-Mereceu vencer o alvi-anil

o"O
� -

""...".,. _ ..-.-.....,.

�....;;.'

Não convenceu
. I

o malch
A ga rodada do animado

I
Postal Te't.?:ráfín x !3

Campeonato ela Segunda de Maio e fi rmeugo x A-

Divisão dt- A':la(1(l<�� é .da,;

Itlântico.
-

mais sensp.;J<Jnais,. cl.�vt'llc1o Aman�1à sf1_'�o disputados
arrastar granel! públ ico ao 9S seguintes jogos :

estádio da- 1".1<1 Hoca iuva, Delefaz x Iris.
Em meio à· chuva e. ao le�teve bem melhor que ;:> I ..

Os dois goals. fl):'am n�:, I val ,e Danda , vy.alctir, Bous hoje, à tarde. e amanhá pe- Caixa Econõmica x Ban-
forte vento sul, as equipes ataque. Como o Guaram, sínalados nos urrmorro s nu- e Nenern Un1ao 1'-- i.-eta, la manhã, g ú.
(lo Avaí e Clube Atlético! também ao alví-azul faltou ln utos dos dois .1)criodos. Américo, l'T i I t: n no e .\lo 1':1 Para hoje estão prog ra-

Guar�ny :'eali�aram,· qua;-
I
quem soubess� desempenhar R�esultado: i-\Vh: :2 x G�wra- cio

'. � mados os segr íntes encon- TocloS ao estádio da F. G.

t,'fell'a, a rroite, no esta- o papel de artilheire; excep- jl1l 0, sendo JL1S1:o o t riunfo GUARANI Isaías, L'os: c: .' F. Entrada f ranca.. �
dio .darua Bocaiuva, a roda- ção feita ao novo (;OVill11dan-1 QO alvi-azul. Fausto '; i'�rasm0: Z(!,.;d ",
da número quatro em dispu- te - Américo - que con- O "'centro-médio g,)OS te- Orlando � Jura: A Iemio ,

__..,......,.._,."......,...·.·....•...-..-....• ........_.....·.h_w.·.................w.-.-.-w

ta do Campeonato .Oitadin o seguiu assinalar do is g0als,: ve brilhante atuacào, sendo Frederico, Ari, J ,I :"B c
/

-

de :Profissi�nais. o último dos quais com 1'<1-: a nosso ver, o m(;lhor- ho- Lauro. FI mengo x Fluminense sen
.

o "onze" tricolor, aponta- ra perícia. O nov» defensor
'

mem no. gramado. Vem re- O jogo entre os quadros a
. r

., /

-

do como séria ameaça à vi- do alvi-celeste a oresenta-. cuperando a' sua :1ntiga for- de aspiz àn+c 1 d is mesmos -

de amanhã 'no Rt·o'tória dos avaianos, CO�1(i) no va-Re com muita !,)me·' de

lima
o louro "pivot" do. azul clubes 10J \:.�nr!(�" tamhem �açao

match com o Paula Ramos goal,' mas, eis ((IH'" de um e .branco, pMo' Avai' no' :::xl. t,,),t.:,s
não conseguiu voltar :a pro- [momento para outro, é ex- A arbi+vagern foi (",lntia- �e -PoIi_i'� Pauriu ho. para ,) Ftamengc p Flumiu euse,
duzir. o seu verdadeiro pulso do gramado, aos 20 da ao sr. i'kwt')ll Mongui- vencedor, (·�.b21i(it, a Ar-

os clássicos rivais do fAto
"train". Se o ataque falhou, minutos do segundo tempo. lhot, Bom o seI'. desempenho. .mando Iaz er o rent o ,:0 hon- bol carioca, vão se en�l-sob o aspécto técnico, a de-' Não assistimos bem c' lan- Os quadr o s atuararn as- r,�' do uLa;'" �.. trar mais �ma ;rez�dig-f'esa, por seu turno s .demons- Ci' mas uns dizem que o sim organizudos : Renda ,}. ,] fr[(qu inha: puta do Campeon, '9 Cario.
ti'ou qlre·náo estáem condi- I';:Z acertou, ')l!!l'Ü;:, n:10. AVAI _:_ B1'Ognolli, Bene- Cr$ 600,00. ca de Futê'bol. Jogo está
çt}es de arcar com a 1'e8-

marcado 'pá-l 'àmanhã, nft
. ]Jonsabilidade de umgral1-, ",,- - /' " .'0

iV.laraeanalc...� �_;:j(� espera

i���::�:íj;:�l��iht:� ,Ca'm' 'pe'O' O· 'a't' O� C'alar'l·nense� de
, Remo.

uma am�a�fçãQ ","o,de

de futuro e na linha média;
_

��i: ����:���l�:�n�b����;:: Ip ,

t· s· ·r 'o
,.

I
/ .

A
.

Esportiva .à trente.TLi·ea de�locado da zaga pa- repara IVO opa a a sensaClona compe-
1'a a linha média c"Omo mar- tI

- o' d '''' 15 d N.OVoP.mbro I c�r1ame ·paranaensecador tlo ponta direita po- çao t. e _

Ide ser de grande utilidade,
Inecessitàndo d,e tfeino'),�ori1 Como j,{ dIvulgamos, a ea e a harmonia,-do -ionjun- O RiachnelO, V2m (';om Cl!RITIBA, 11 (V.A,)· - ! carezinho, 5.

.

.�
.

ma�r intensidaqe,. No ata- Feddação Aquática de �an- to. -.

.
-

''', visto promete rehapilitar-se I A OItava rodada �o retur- 2° lugar - ContI��a,. 6. JIIi'
que, Lauro, ainda buscando! ta Catarina marcou para' o Depois de amanhã serão dos anteriores insu�essos, I

no c�n,s�a ?OS segum tes e�: 3� Iuga,r .-- Ferrovlano; 15.

a' re�abintilção; Fredericoldia 151de noveulbro próxi., encerradas as inscrições Abstemo-nos de comentar !c�ntIos., CA, MA. x COrI 4 lugal Monte Ale-
em sua nova p.osição é cava- mo, datá da Pl'ocla.mação' da pnra a grandiosa competi- s�bre os grêmioí< do mteriol' I tlba: em ,��nte Ale_�,re � gre� 10; .

_dor e luta C0111 niuito entu- República, as regatas em 'ção novembrina, _ VIstO descorrbGcermo� RS ,B.l?e;o lY!:0lglll�U _ �,Feno 5 lugar Agua Verde"
sÍasmo; . Jaime, sempre l'e- disputa, do Campeonato ca-I- Os três clubes' da Capital suas :possibi!iri;,des, atuais. I Vlal'I�, "no eS.���I? Belf�r� 11.

o .... ___cuado pouco realiza; Ale- tarinense de Remo. já se rnanifestaram favora- Entretal1to�' �!,'oemoa M'se_IDu�1te e Blloal1la x Jaca ,fi luga.1 Palestra Itá-

mão, coú:e.' e dribla muito H� mais de um mes qye tveis '. ,á particii1ação.· Dos gurar que llib QE'ixal'ào de 11'eZmhO' n? .Bat:
.1 lIa, 13.

1)em, mas falta nos· arxellla- os preparativos dos nossos' clubes do interior, o Cacho- 1'>21, vel'dadei"'H;: ameaças. ,A cla�sIfIc�çao, POl: pon- 7° lugar - Atlético, 15.
teso q pel'igo:l'ê'side, no cen- clubes de remo estão sendo feira "e Atlântico, de JoinviJ- A Federa<;iEl Aquá1.�'�a (\€'1

tos 'perdIdos e a seg�lllte: 8° lugar - Britânia; 18�
tro do ataque, pn'çle o nOV3- efetuados, com o intuito de le e América e Ipiranga, de Sa�ta Cata_;-Ína e;,�á �om�n -1° l?gar -: .ESPol'tIva J'a� 9° lugar - Morginau, 2�.
to Ari, desde que melhor a- se verem contemplados com Blumenau, virão de qual-, do todas �s pr0--V' J 'llCI";; llf

'

poi.ado pelos seus compu- o. pomposo. título de' cam- quer mhneira.�;'Resta saber ces�árias<no
o

�a'�r��' ��··jllj(� .....'-----.-_/.,_,--------------------..-

nheiros, póde transformar- p�ão barriga-verde•., . como se manifestarão os das l'egatR<\ Je lfJ de Novem-
se num artilheiro de 'gran- Diariamente o mõvim�n- clubes itajaieniés Almiran- bro.'

.

de médtos. Enfim, achamos to nos galpões é enorme'j te L�mego e lVlareilio Dias. Ao dr. H" :tor Fer (a,t" t.
que o coüjunto necessita de Todos querem competir pa- I au"entes na última disputa., p eSI'd"l1te rI" I' � '-.:(' "qlll'- " : " :." ,"�" '"

'

d
. I 10 I t ,tr 1· •

objetivida,de, melhor siste- ra glórIa do clube que de- o- Aldo I;llZ, está com fica um aT)'�;(, que' H.S. ate1'-1 Prossegue ca a vez n;als, .ugar SI' a. 'va mIra

ma de marcação e sobretu- fendem com amor e carinho. guarriições fqrtes e adestra .. -,ir so co�o Ó niio i!eí-:;<,,:á i:lte�',essante. ,O; co�c�rso m�- !
Cordelro, com 2.010 _yo,tos ..

do de compreensão 110S pas- Se dermos uma vista de 0- díssimús. O alv,i-rubro 3n- c:, atender: ,Il.' os prémio' t�hndo pelo slmpa�lco Am;- 2° :ugar - Srta:.Rlsolet&
ses e deslocações.

.

'.

lhos para as du'as baías, ve- seia o bI'-canl'peona,to � l)a- .'.. , t ". ,-'. � tl'e l'lca F. C., da PraIa de', Fo- Gonvea, eom 2.090 votos.
-

o

- ,las lega <ts S'"I<lp') • r. ,.-
. ;, 'o 1 S' T

•

O AvaÍ também não 'en· remos, de vez em quando, 1'a tanto vem "ubmet,Ell'.dc, ,o'R '. ', .. ',C d " l'�a- ra, para éleIção de sua raI- 3 ugar - rta. ereZl-
'" - hl t.s em S0,1 ..11,a e 1€.a 12.

o

h F tk ?SOeontróu o seu verdadeil'o jo- t1!!!::!. ou mais embarcações seus re'(\1a:do�:es a ;'epetidos ela li noite .dt mesm'o II iII, a- Il1ha. .

-

_

n a < 01' amp, com � . 1'0-

go, talvez motivado pe]i,)os movimentando os remos, ora �1saios�' r:t11 de eviL:?': prí)t�stos dit,l ."� tel'Cell'� �pura�ao,. ve-. tos.

ausencias de-�AdQ1fiiiho, lVJi- rapida, ora vagarosamente, O Martinelli constitui, _I;' rte dos I,ml.adul·es e clu: ! :nflcada no ultImo �ommgo, A quarta apuração será.

nela, JaÍl' e SauL A (l3fesa htjscando a perf�ição técni- como sempre acontece, f) J:CA, como ':e'�l sucedido ú]_! apresentou o segumte re- efetuada no dia 21 do cor-

........................................... maior obstáeuJo ás Pl'eten� t"mameríte, f;et1do liue os
sultado: rente.

sões de qualquer COllGOTl'en- dá 6ltima rc--r<ito n;r1,da ;fO

��d:se�efvl��l���Sa�y�������;!� f'.mn el1tr�i;'1_i(;S.

I TAT'U' NO ARCO
---"';'_�------. I .

r

.. '_
�.. � ...

Dolly pretendido pe�o Olaria S,g;r.do�<:?m'n�:�.�ll�. Ramo,_
Vere;nos o que'dirá o Fi-:da Rádio Tal'Jüio do Ri�, (I !além de ser uL1>ii.deradü co-

gl1eirense. I Olaria,�cabd de eoutralar o mo um do'l ma;ôl"E';'; atleTas
goal-keeper: '�';l' ') devendo que já poss'liLl o nosso Es�

SABE DA ULTIMA? o mesmo entrar em ação de· tado. Cumprimentamos o jo-
CHEG0U m,ing·o con,tra o Madul'e:1"8. vem gu�rda..-vala.s dei'€j�1..l1-

M A R T I N I 'I'atú f. catai'\ncr, sé, tcn'(1) do-lh{:) sucesso lia mêtrcPQ ...

Vermouth de Fama MUll.dial : há alguns :1<103 defendido le brasikir,{.
. '\

no certame. Par.i hoje pstá
marcado um bom jogo: Ban
gú x Botafogo, também no

Maracanã. os outros encon

tros terão hígar arílanhã,
e são os seguinte';' São tl'is
tovão X Améri<::a, Olaria x'

Madureira e Vati<:,'1 x B�:ll-
sucesso.

do

Concurso Rainha do América

cruzeiros
v

recebera�
os palmeirenses

S. 'PAULO, 11 (V.A.) -' cada um. Além desse "bi
Pelo :�"tupend� triunfo c;on-Icho." foi distrib�jda ainda
segUIdo dommgo u lbmo : maIS uma quantIa, pl'ove

con.tra o CotIii�ians, a dire- ;niente de �Jnla lista entre

tO:�'la do, PalmeIras reconhe- ,os conselheIros pela grande
cendo 'o esforço e a dedica- 'vitól"ia que roubou ao Co-
ção de todos os seus cra·�rintians a lideranca invic
ques, resolveu premiar ca-: ta e ainda almejada con
da jogador com a elevada' quista da taça A GAZETA
quantia de li mil cruzeiros ES;rOll'f-IVA.

-

Ao que se anuncia no

Rio, o Olaria deseja o cem

eurso do guardião Dolly do
Figlleir(/!llSe, desta Capital,
estando em entendimentos
com o ,antigo guardião do
Flamengo. ...

"
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.Dia do Comer·
\-
. � .

crane

f Credilo Muluo Predial I
o mais antigo Clube de Sorteios do �stado_d� .,i� SANTA CATARINA.

- -

Fez entrega de mais um prêmio em Ponta Gros
sa (Canasvieírus) à Exma. Snra, MARIA INACIA
DA LUZ.

INSCREVAM-SE!

Façam sua íns·crição hoje mesmo, procurem os

agentes mais próxil'nos, ou 'seu escritório na PRAÇA
15 DE NOVEMBRO, 20 - 2° andar (Altos Restau
rante Rosa).

C(}m Cr$ 10,00 apenas, Vv. Ss., estarão habili
tados a conCorrer ao sorteio à l;ealizar-se día 31 de
OUTUBRO, que está a)roximando-se.

I Cr$ 13 . .500,00 distribuidos em prê.mios todos os

meses.

Missa 2' aniversário
ALZIRA ANDRADE COELHO (ZIZI)

CUR'cSO BOSCO
(EXAMES DE Alll'IHSSÃO)

,Diario da �e'ropole

'_' Programas de festas comemorativas- à passagem do
�<"Dia do Comércio", organizado pelo grêmio e patrocinado

Comentávamos aqui n : da maneira mais fáe il. To-

:,peJo Síndicato dos Empregados do Comér-cio. respeito da burocracia que davia o mal de certos fun-

-Organ iàado pelo Grêmio e patrocinado pelo Sindica- crismávamos, por maldade, cionários é que êlcs não

-to dos Empregados do Comércio de Florianópolis, à testa
de "burocracia". E citávn- querem nada com o traba-

'�o. qual se e�contl'a o sr. Ivo Gandolfi, será levado a e_Imos �atos de papelada que lho e gostam de fazer as

:Jelto,? se�l1mt� programa de festas, que ora publicamos ,se exigem para cert?� casos partes andar "para fazer

Dia 2[) - as 29 horas � Apuração final para a es- I abs.urdamente. Díaíamos calo", e até mesmo nara ('01'-

,,,c?lh� da candidata a Rainha do Comércio de 1!)51. Local: ,mals:
- Se u_m vende�or rigir seus próprios enganos!

"Smd.lC�to dos Empregados do Comércio. I ambulante �Ulser negociar Êste fato da cobrança judi
Dia 28 - ás 8 horas - Missa em ação de graças na

qualquer COIsa correndo o cial dos 20 centavos veio re-

-Catedral Metropolitana. Bra9il todo, êle terá que ti- forçar o nosso comeu! ano

Ás 9 horas - Romaria dos Comerciários ao busto de
rar uma licença para cada de outro dia. E é i8S0 mes

'Carros Hoepcke, no qual será depositada uma corôa de município em que pisar, ou mo, a burocracia está de tal

flores, em homenagem póstuma ao pioneiro do Comércio seja mais de 1.200 Iic en- maneira em nosso país -- o

-de Fpolis. cas ... E bradávamos: Iegítémo campeão, segundo

. Ás.ll,h�ras .c: Visita ao Asilo de Mendicidade, para
"Ou acabamos com a buro-: nos afirmaram peSS()�H via-

,:a dístribu ição de brindes aos asilados. cracia ou a burocracia eu- jadas por todo o mundo -

DÜl 29 :__ Ás 20 horas _ Grandiosa e tradicional ba com o Brasil" aproveita- que descamba mesma pa ra ...

festa dançante, na sede social do Clube dos Atiradores da a frase patética usada burocracia! ...

"de Florianópolis (ex-Tiro Alemão). Entrega da f�ixa no combate da formiga saú-
'

-shnbõlica. Diploma e prêmio à Rainha eleita e suas prin-
va.

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

-eesas. Agora os jornais estão ex-

Dia 30 - Ás 6 horas Salva de 30 tiros, em ho- pIorando um fato quê vem

menagem ao fundador do- Sindicato dos Empregados do consubstanciar as nossas

"Comércio de Florianópolis, Emídio Cardoso Júnior. afirmativas.

Ás 7 horas - Grande pic-nic em Canasvieiras. Par- Há dez anos a justica per-

-tida Praça 15 de Novembro. Em Canasvieiras. haverá de tempo, gasta papel, se

.nma série de festejos, como jogos de volley-baÍl femini- tos etc., cujos gastos soma

no, disputado entre as equipes representantivas da Ca- dos_y deverão ir a mais de

-suo Amérisa e Farmacia Catarinense, pela pós se da Copa !lO mil cruzeiros, para' co

'"MJguel Daux e medalhas oferecidas pelo sr. Ivo Gan dol- brar uma diferença de

-fi; quebra-potes, cabo de guerra, jogo do travesseiro e pasmem! .� de vinte centa-

um magnifico "show", vos!

Ás 1'7 horas - Regresso a Florianópolis, com um
Certa vez enganaram-se

.:grandio�o desfile pelas principais ruas de' nossa Capí- conosco no lançamento de

.tal, abr.ilhantado por fogos de a�\tificjo. .

uma transmissão '0 quando

.

Ás 20 horas - Retreta na Praça-Lê de Novembro, a-
demos por ela nossa casa -

"bi-ilhantada pela Banda de Música "Comercial", na exe- conseguida com 1 lágrimas,

cução de musica exclusivamente eatarinenses. suor e sangue - estava '8en

Assim, o Grêmio e o Sindicato dos Empregados do do posta' à venda em hilsta
-Comércio de Fpolis., dando sequencia ao seu programa pública. para a reparticão
social, proporcionarão -aos seus associados, em numero cobrar-se do seu próprio eH

:bastante elevado, magníficos divertimentos, os quais, pe-' gano que ia 1f, pouco mais

'la tradição e o brilhantismo que sempre os caracterizou, de mil \911Zei4-os� Erros de

prometem, neste ano, revestir-se de invulgar grandiosi- funcÍortií:rios );ão as coisas

,daú'e, para o gaudio dos integrantes do comércio florinnó- mais trabalhosas pare ... 'os

'pol itano. que nada têm com o assun-

to! outro dia aconteceu is-

, 13 Sábaclv - Farmácia

Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

14 Domingo - Farmácia

Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.
20 Sábado

.'

- Farmácia
Da Fé - Rua Felipe Sch
midt.

21 Domingo - Farmácia
Da Fé - Rua Felipe Schmi-
dt. "

27 Sábado -:- Farmácia
Moderna - Rua João Pinto.

28 Domingo '- Farmácia
Modterna - Rua João Pin-

A,família de ALZIRA ANDRADE COELHO convida to.

"aos parentes e pes·soas de suas relações para a missa de O serviço noturno SéIjá e

-20 aniversário que será rezada na 'Catedral Metropolita- fetuado pelaS-
-

Farmácias

na, ,no dia 17, às 7 horas, no altal' do Sagrado Coração de Sto. Antônio e Noturna si-

,Jesus.
- tuadas às ruas João Pinto

Desde já, agradece a todos que comparecerem a ês- e Trajano nO 17.

; se ato de fé cristã.

�inda a -burócracia
(Alvarus de Oliveira)

FAÇA UMA VISITA . A
FÁBRICA D-E MóVEIS ".

DE
';;

Rodrigues
& Santos

Mate�iais de Construção,
Beneficiamento em Geral,
Madeiras para todos os

Fins, Aberturas, Assoalhos,
Forro Paulista, etc., Madei
ras de Pinho, Lei e Qualida�
de.
Escritório, Depósito e

Oficinas - Rua 24 de Maio
nO 777 - Estreito - Floria

nópolis. '

to 'com um nosso conheci
do � _' Lançaram-no no im

pôsto de renda como ,'lUVO.

Êle protestou. Pois bem, te
ve de fazer prova com cer

tidão de casamento e nega

tiva de rbito da' espõsa pa

n{ consertar um êrro do
funcionário! Há -coisas que

o' bom senso manda resolver
i!
EDITAL
Em adiantamento ao Edi-

tal de 15 de setembro últi- \.

mo, publicado no Diário I
:

Oficial do Estado, datado
de 19-9-51, torno público a'

quem interessar possa, que
ésta repartição, até o dia
14 do corrente mês recebe-
l'á propóstas ,para a venda
de u�a limoüsine m�t'l'ca

"Plymouth" tipo 1936, com

motor nr. 375.222 CÔl" pre

ta, para cincQ passageiros,
as quais serão abertas no

dia 15 do corrente, ás 9 ho

ras, na presem;a dos senho
res concorrentes.
Reserva-se a ésta direção

o direito de rejeitar todas
as propós tas, caso sejam
coritra os interesses do Es�
tado.
Hospital 'Nerêu Ramos"

em FlorianóJ?olis, 8 de ou

tubro de 1951.
Dr. José de Lerner Rodri

gues - Diretor.

farmacias
de Pia0-fão

,

. ITerreno de grao-

V:r'�re�De-dsae sOeu
- ven�e�e !���!� lote

U • de terreno plano, na 2a qua
dra do Bairo de N. S. de Fá
tima no Estreito, medindo
12 metros de frente com 57
metros de fundos.
A tratar no Estreito à rua

Machado de Assis, n. 123..

. . ,

Por motivo de viagens, 2

AVl.samos aos cauthdatos para exames de admissão mesas de snooker comple-
"-ao Ginásio, que as matríclllas estarão abertas até o dia Itas. -

1

1.6 do corrente, na Liv1:<1ria Rosa. I Vêr e tratar com o sr.

- ,Osvaldo F. ,de M'(!}-o (filho) - Diretor. João Salum, em Biguaçú.

Parttcípaçae
Tenente ARY OLIVEIRA

e

LUC;INDA MARIA
ARAúJO OUVEIRA
participam aosparentes

e pessôas amigas o nas

cimento de seu primoge
nito RICARDO-JOSÉ, o

corrido na, Maternidade
"Carlos Corrêa", nesta

Capital, a 6 do corrente:

�fedra' Britada
/

A Penitenciária do Esta-
do vende qualquer quanti
dade de pedra brrtada, dos
diversos 'tipos, pelos seguin
tes preços:

N0 1 .,..... Cr$
NO 2 : Cr$

1"

210,.00
180,00
110,00
80,00
60,00

NO 3
NO 4
NO 5

.c.s
Cr$
Cr$

Participaçã-o
,HEZIO S. DE SOUZA

e

ANITA NARA A. DE
SOUZA

participam aos seus P·�1.
rentes e pessoas de suas te

lações, o nascimento, no dia
7 do corrente, na Materní
dade "Dr. Carlos Corrêa".
de seu filho SEHGW-llO
BERTO.
Fpol is., 10-10.::51.

t

FERIDAS, REUMATISlIQ
II PLACAS SIFlLITICAB

Elixir de Nogueira
Hedleaçlo auxiliar ao tJ'ao

tam.eato da l:lfiÍii1

Casa de negocia
V,ENDE-SE

Uma de secos e molhados
bem areguezada sito à rua

Major Costa nO 62 .

Ver e tratar no mesmo .lc
cal.

Alençã9
FORD F-3

Vende-se uma camínhonê
te FORD F-3 em .ótimo esta
do, motor lacrado.
Preço de ocasião.
Tratar à rua Felipe Seh

midt, 41 - Florianópolis.

Compre pelo ,me..

nor preço da cida
,�e o seu refrisera
dor NORGE,· mo
dilo .1951, com ga

rantia real de
)5 anos.

OSII 6ama &�i_a.
C�ixa postal, I"
Tel'efone, 1607

Rua Jeronimo
Coelho, 14

FLORIANOPGLIS
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� NA ASSfMBLEII� LEGISLATIVA N,omundo ,do<

-

'

'

-, "

.,-

,

' radIO e da TV
Discussão e Votação do Projeto de Lei nr. 86/51, Por AI Neto· Ao sr. Governador do 'ES-"·'ntYãO. (ass._) Wilfredõ. Eu- 'contrário de

_

revogá-lo, ��d- que autoriza a anulação de .dot�ção e abre crédito espe- .;(, O Professor Fernando'tádo foi e1lcaI?inhado o se- gê��io Currlín - Presjden- xa;-o se� ��ao.: p.?l' COI!Xn:" cial de Cr$ 592.000,00. Aprovado,
.

Tude de Souza foi eleito pa-guintê -requérhnento : E_xce- �e .. '

'

.

.' m�r,.por s.4'lJ'0�1�:..,_1ll�,.�h, Discussão e Votação do Projeto de Lei 111'.'/276/51,' raninfo" da. turma deste anoIentíssímo senhor .Irineu É o s�gull1te, o teor ao D;- : reito ql�e a?s f LlI�Cl,on':h .05 que autoriza a abertura de crédito especial, para repre- da Escola ,de Jornalfêmo \do.Bornhausen, Governador do creto.-lel;t '. 1.'112, d: 7-8-4b: I estaduais vinha sendo asse,
sentacão do sr. Comandante! da Polícia Militar. Aprova- Distrito Federal. Em certaEstado de Santa Catar-ina. "Artigoúnico -, FICa revo-I gurado. .' <(). .do.

-

,

-

..
�

,

�, . 'forma, a eleição. de Tude de· SEBASTIÃO BONNASsrS gado o � 3°, do art. 266,' do O Decreto-lei n. lAL., StH-
la Discussão e Votação do' Projeto de Lei nr. 161/51, Souza _ que tofpor unani-:DE·.ALBUQUÉRQUE, fun- Decreto-lei n. 572, de 28 de � gíu pela existência, pOJO r01'-

que autoriza _a abertura de crédito especial para auxílio Imidade -r-r- pode ser con�i�e,:._ ,

donádO, publico'
.

estadual, outubro de l,9�1 (E�ta�uto ça do § .3� do art. 266 d;) De-
à viticultura, Aprovado. Irada um triunfo do rádio,no exercício pleno .de suas dos Funcionar-lo$ PUb:I�OS! crc;9-!el b7�: "

b ."
, •

P Di�ci.lssão e Votação do �rc)jeto de Lei i1�.. 1�2/51: I já que ele é o, e�ucado� �ú-.f'uncões, em f�ée do que exí- Civis do Estado): �e acõrdo
I .Aque}e parágrafo lOI 1'11" que autoriza o Governador do Estado a mandar asfaltai i mero Um do racho brasileiro

,

.

ge o ofício-circular, de 10 com odecl'et,o-le;, fede_:'aln'_l te.lram�:e l'eJ:I:ado �m ",0 o piza da ponte d1e alvenaria,' sôbre o Rio do Peixe,

emj! contemporânedú. ?lde setembro-último, da Co- 5.439, de 30-4-43 " '. ,no;o Estatuto, .po:- .

COnEL-
Joaçaba. Arquivado. * Os Esta os Unidos esmissão de Estudos dos Se1'- ,Como pode assrm f'icar 19umte, ao funcionár!o esta-

P Discussão e Votação do Projeto de Lei nr. 125/51, tão construindo cinco noviços Públicos Estaduais, visto, preoc�pa-se a CES�E 'I' belec�do. ficou; em Estat,�!:o, que considera de -utilidade' pública a Associação Espí- vos transmissores -radíofocorrr'o.rnâximo acato e devi: em fazer .coora�<>_,.d_o funcío-, um direito .que, 120 antepor, ri1a'!"Be-l'ço",de .Jesus", de: F'polis. ,Aprovado., ":
' " n'i�os, t-res dos. quais no .ex-do respeito, vem, pelo pre- nal ismo estadual, selos esta- lhe havia sido negado de '

la Discussão e Votação' do Projeto de Lei nr. 36/51, terior. Segundo Edward VV.sente, requerer se digne V. �uais por documentos de seu início.. ,_ que dispõe sôbre o Plano Rodoviárlo Estadual. 'I'ransfor- Bá'rrett �_ Secretário deExcia determiiiar o p1'O- mteresse., ! Confundiu-ge lamentàvel-
mado em indicação, a qual. foi apro.vado._, ,-_ I' Estado Assistente para R�nunciamento do ," s�r. SuO'-

'

t: alega : "Não is�mtou,
I
mente a CESPE. quando a-

1a Discussão e
.. Votação do Projeto de LeI nr. 73/01, l lacões Públicas _ o objetiProcnddo];\ Fiscal do Está-' por isso, os _fllncionános do firmou': "Não se' .isentou,

q�Ie autoriza' a construção. de u,m.a ViI�"_ i\1�!it,ar �a '��-I vo' dos nossos transmi&sõre�do, b�0 Gomo da Consu:to- pagamento do �elo .�os 1'e-1 por-Isso, ,os_ funcionár-ios �o pital do Estado e casas l'eslden.el.als n.o.lliteuOl pala pI a-, é espalhar a verdade, pela ..ria Júrídica do Estado, sô- quenmentos, Iecm::;os ou pagamento,do selo nos 1e·
cas dos desta'Camentos da PolICIa: MIlItar. Aprovado. Imundo.

,

_,bre.� maté�ia vers'ada'· na- l1el'tidões". i querimetl.to:�f, recursos ou
.

.

Discu,Ssão e Vo,tacão da Redaçã'o do Projeto de. Lei I OS 110V'OS transmIssores
_,

,

E t d e te no I +'d-"
--

.,
'J

,

I' ,quele o:f:icio-éircular. e qu� ';]1 en e o r:quer �, 'P\' I cer�� oes ':, -,

"', ,nr. 54/517 que dispõe sôbre servidor público investido
que possivelmell.te serão' in-:.paR,'Ja a expor, tecendo con- entretanto, tex .a

f" ':.�S_ b, �ao. per�eb�u a CESPE de mandato Legislativo' municipa1. Distribuido em _Avul- corp0rados pela A- Voz -áá. sÍderacões a respeito. Qhegado a.-., uma m:�h� con-j que ao .lsençao <le. que trata. soo Aprovãdo. '.

America, serão os mais po-É d� seguinte teor, o do- clusão', quando aSSIm se.Jro- , está garantida 11.b artig_o ,269 'Discussão e"'1latação da Redação Final do Projeto derosos jamais construidos.cumento em a'preço: "Se- nunciou, razão POl'�u: J:Jl.ga� Gpe relatou,.o que não sofre, :d�- Leí nr. 166/51, que dispõe sôbre o cargo de Inspetor, As i�Tadiações serão dirinhor Secretário: O Decreto- improcedente a eXl�encla e ',exces'são algu !lia, a)ém', eh Geral" do Ensino, do Quadro Unico do Estado. Aprova-l gidas principalmente para'lei n. 572. de 28' de outubro solicita o p.l'OnUnClamento 'expres:sa em "selÍ 1'espectivf' do. _'" .\ -

(

_

I QS países por detrás· da Cor-de 1941 '(antigo Estatuto daqueles orgãos. '

. ,§ 2°, (lá' medma forma corno Di5cu�Í5ão e Votação da-Redação Fina! do Projeto de; tina de Ferro" onde .o rá-dos -FunciQnários) estabe': Faz-se estranha, e ;se afI-'-:-fora estabelecida pelo arti· Lei 111'. \191/51, que autori�a a abertura, de .crédito esp�-! dio é controlado pelos- goleceu em��u art. 266, o se- gura ,pão ,merecer acato, a igo'266�dó Decreto:lei,.' 572,' eia� de '91.'$ 56.9�3,00 pára pagamento, a FIrma CumplI-,'vernos c?munistas eA Vo;;:;guinte: Tecomendação que encerra I depois de aquela exé,essão do �ntlUgo & Cla. Ltda. Aprovado. J,
,
da Amenc:_a, ao lado da BBC

, Art. 2,66 - Nenhum im- aqüele ofí�io-ciTcular, em

I fEita em sel( respectivo � 'bisê:ussão e Votaç,ão da Indicação nr. 311/51, res-'e de algumas outras emissó--""_llôsto ou "taxa grava'í>á ve1:-
seu item

....?, quan'do ?re,te�� :30 ter sid? revq_gada ,peln peito à Eg-col� Reunida "Professor João Duarte" em Pau-
! ras ela Europa livre, cons�"-cimento,. renílíneração ou' de. eoe�'�)l,lVamente mSlstll

I Decreto-leI n. 1.412, -de 7-8- lo Lopes. Api·ovaclo.
.. : títnem a única fonte de 'in.!gratificação do funCionário sejam selacl�s todas as

pe-,45. ..___, ,

Discussão e Vófãção da Indicação lU. 356/51, sôbre forrilaç,ões objetivas 'e ver-e o flitlário do extranumerá- �çõ�s �n�ammhadas a esta Não obstante, faz-se in-
a criacão de "Eseolas Reunidàs" em Rio dos Poços - mu- dadeiras para o povo, _Tio, bem com.Q atos ou títu- �omlssao.

, I coerente, a CE_SPE, quando. nidpi�' de C<�nóinhas, Aprovado. -

��) +, Nesta côluna, frequen7los r�lativos a sua vid-a fUIl-, Além" de p�.l'eeer-se." <_llf_0, ! em o item 2 daquele seu ofí- I Discussão e Võração da I11dicaçãó nr. 38G/51, sôbre 'temente lhes trago a opiniãodonaI. �
,

.

,',,'. " •. ',.�: ,�§.si'3' de�e,rn:-ma�� dlvl�ao I cio-circular de s�teml�ro de
nova redação ao ,art. 50 o.a lei nr. 277 de 18-6-49. Apro- de líderes intelectuais so-§ tO - Qs pl'oventos da

I
esteJa sen�o esta;belecIda 1951, comenta a ,lsençao por vado de acordo com o substitutivo. bre atelevísão. Hoje dou--d-isponibilidad,e e da apo- ,entre os tres P�d:res, que I força do desaparedwcnlo

, Discussão e Votação da Indicação ;ru:. L176/51, que lhes a opinião g€ HaTold E.sentadoria
.

não poderão,
. d:vem ser harmolllcos �ntre I do § 3° e, no-item 4 db ,rnes- pede providencias no sentido de ser é?Jis�rnido um pr�- Stassen, presidel!te da gran.:']o-ualmente, sofrer qual- SI, ao requ�ren�e se afIgUra! mo ofício-circular,

.

quer dio. pata o funcionamento da Cadeia"Pubhca e Delegacla ,de Universidade de Pensy}-
'"

.

'que de"ermmaçao semelhan- '. f
.

l' , 'Tquer desconto por :c..obrança ,: � ,L,
, , I coagn o ,U�CIO�� lSl1d ao de Políeia e111 Çh.ipecó 'Aprovarlo.

. i vania, em .,Filadelfia.
.
;,<�e impostJ ou taxa. ,t�, 81_ fosse emanada, deve:. ,pagamento llldev�do de se- 'Discuss'fro <e V�tação do u:'elegl'ama, sllgel'l_!ldo a a-, Stasse11,é também um dos ";� 2° �-, Não se inclui, pa� :tla se-�o do Chefe do Pode .. lIas, e afirma a obrigatorie- bertma àp inqL1éri,t� Xanxerê, sô))r:e expI�ra�ão, i1e- lideres do partido, republi-
_

1'a os efeitos dêste artigp; o Exec.�t�vo, a :�<:-em raque:� 'I dad�,. depois de re.latar que IraI de madeiras. Encsrminh,gldo ao InstItuto NaCIOI}al do cano, sendo que alguns no!':imno'sto de renda. .'.' Coml::;s_ao devd la" cao so

I
q arngo 26�, da leI �4H, não Pinho e à Diretoria ,de "'l'kl\'as e_ Çolonizaç:1o, de acordo, te-amel'ican,0s -creem que e--'8. 3° 0\'" nrãQ "'não mente, submeter a ,aprova· se'· faz �tcompanhado de pa- c:om o ·lJa.recer do deputq,é!o Ne180'n BrasiL : le chegará á p1'esidencia, do ';

:ol' -" Le >:cc: '.
'

,', 'ã ,dando conhecimento, -a ;.. <, ".' ,

"

!'com])reendeosreq_(le,I',l.m.fH,.l�..
,Ç 0: _

.

'1. IraglafoledI151do,comoa.l!ue- Discussão do P1'6jeto d.e Lei 111'.162/51, que orça:país.,Diz Stassen: 'i
-

. _.�:,.", decIRao a que chegara, con- 1 ·30 1 ,t "66 d I) ,

D
'

d E't d d S t C t
.

"
.. " d d

'

to;:; ou recursos, nem -::tsc(,�er-,.. .

",' ,.-, e, co <lr . ., _, o ,.eCl e- a Receita-e f�xa., a espesa ,,_o s 'a o e aJLa, a'arma
. "As.' posslb!ll�a ,e.s e. uca-

•

-. ,.",' '.'< ,1' clumdo que, de ',laneIro-, de to-lei 572. .' d 1('5';> d TV
-

1 t d
tldoe8 fo.necl,das P�I<1 qu<:>" -

1949 "t' b" d 1951 '_ ' _Pala o .exerClClO e v:", "

lClOnals
a �ao 1 1�11 a as.

'fquer fim. '-" ' a s:.� em,IO e
;-

,ou Em face do exp�sto" re- v,
_

e possuem mUlto,maIOres a�2. O decreto--Iei ri': Di12,' !ros _membros'�se�S:}l:essern quér, ai!,.1da,
....

com todo Si de· .- LIGACÃO CAPIVARI - ,JAnAGUÁ
- ,

I trativos do que qualquer ou-de 7 de agosto de 1945, '1;e- co�hllaÇ.o., por ,:en�Ulba, �m- vido aC'ato. e.;;.resP,eil,a; vo':- Em virtudé de emendas recebidas, o projeto de lei, I tro meio de expressão
.

do '

' '

,,\, .'" b.ol'a na ,sua malOl'la �c�,a.-.,' . 'dA '," �" t:d l'
.

G
' .

'J 'd SI' Pt"
vogou no entanto,- o para. ,

.. ', "

D'.·t
'

...
flaS pIOVI enCla:; Ui)- sen lOque prevê 'a, ligação e etnc.â -a_,plvan - a.l·agua ou,. pensamento. óI' es as e ou-",rafo' 3° do c'itado .,artigo, 1'�3.AS fOll:maddos em, ,lI et 1 �6�'6 ". de

�

acautel;i<do' seT 'um dil'ei- voltOtl o mesmo à Comissão de Jústiça, donde ontem,' tras raz;ões, todos os esfor- '_,
..,

.,
• ..,

na Isan.. o-se o a.l'.:::; , 'd··· Pl
,.

t d d � b'
.'

d f .+
ficando assim isentei' de. .;.. l D" to que, nesta 'en'locracla em veiu novamente a enano, a ravez e uma emen a DU, s- ços evem s,er elvOS para

'

"." e ,seus paragraros, c,-o e- . --.. -'.
.

,

B' ,
.

selo os requerImentos, 1'e-' ; - '. '; '. qae VIvemos i 'aSSIste a umà titutiva do dépútado Celso, Ramos. ranco. tornar possivel e proveItoso. . -" -', creto-leI n, o72,-aClma trans- .', 1'" . f'", "

'A'
-

b t't t' faI 'U o deptltado Bulcãt1 d ''''a-o a'e.
C,IUSOS ou· certIdoes:';', "

.'
'

, {. "numerosa c as"e pIO h,SIO- pOlando o su S--j U IVO, <o
.

. 'o uso a programa" .

3 O E t t 't,' d Cl'ltOS, opserva-se per eIta- wtl' baixando determÍna(-.õl'S ',!iana, Emseg'úidâ, o c!ep:titaclô Wllmar Dias,--€stranha que TV para o 'levantlJ.mento do
. novo ,s a u o os

't' l '

� 30 f
.

d't lo c, .' .':: •

Funcionários ,"(Lei 11. 249,
men ,8 qne o )3

_- ,.oI. 1 a(
,'no sentidô de a Comiss.Q_o de o sr. Governador do Estado tenha encaminhado à Casa, nível cultural das' populade 12 de jan�iro. d'e 19,19) pela �reocupaçao Ul11Ca. de Estúdos :dos SeTviços Públí- o projeto em :'_�p$cie SJJm antes ouvir o pronunciamento ções':.'t·

'

excluldos serem, das lsen·
cos Estaduais reconsiderár d,a Comissão Esp.ecial de,: Ener!!ia Elétrica, recente!TIen- .__..__....,. _

estabelece em seu ar 19O
ções feitas pelo . art. 266, I �

,

_

,.,269, o seguinte: 'sua� cO'l1clusões e tornaI' te aprovada e,.sancionada.' .' ""os requerimentos ou 1'e-
sem efeito aquele pouco fe-, 'Esti-anha mais, o, nohre orador, que o sr. GovernadorAi't. 269 - Nenhum im�

él rsos' nem as certidões ., .posto 'ou taxa grava!-:ffi, ven-
. _1' "'

1iz ofício-circular de setem-' na sua, mensagem, cOl1fe(:ise ter mandad,?_iFliciar os estu-
cimento, i-emuneração ou if��,�cidas para qualquer bro, _p. passado.

.

dos sobre a ple.iteada ligação, e, ao mesm��te:-np.?, �cla-,g·x·atl'f'j',caç. a'" (J, d,o funcionário ' Nestes termos, l:e não possuir técnicos para integrar a Comlssao spe-, Não tivemos sido redigido -

t l'
-

te o salário' do extrânumerá- Pede e espera deferimerl- cia! de Energia Elétriea. É, evidente a con rançao en 1'eaquele parágrafo 3°, e nií.o
to. os dOl'S f·atos. Coxlcluindo, o deputado'Wilmar, Dias acen-rio, bem como atos ou títn- . -

d Dlos relativos a sua vida fun-
tena razao e ser o ,ecre- '

Floria:�1ópolis, 8 de setem� tua que, de 'qualquer forma, apoiará o projeto, embora
,.eiol1aL

to-lei n. 1.412, de 7-8-45,
b1'0 de 1951. seja essa solução a mais Ql1erosa para os cofres públicos

�,' l0 - Os prove.ntos· da co� o seu artig_? �nico. , (a) Sebastião B. de AI., O projeto-é �provadó pOL-l.manimidade:� ,

., ,-

As'sim, pois, compreende- bu.q:[�erque, FARA DEFENDER-SE DO MANDATO DE SEGURAN-disponihilidade ,e .da apo- ,

f 't'
'

t
'

qsentadoria, não podetãQ)
se per el amen e'De o ue IS: ,. ÇA_pare'ce, ter este ecreto- el

Entrou em discussão o projeto de Resolução da Me-i!!u.almente, sofrer qualquer t d'
.

t t I- orna Q meX1S en e aque e
sa, abrindo ° nMito especial de Cr$ 10.0,.000,00 parp 0-desconto por cobrança de R 3°

"

I 'd' -

�'F
'

,:; , ,�'b que va � lzer, H'R,O '.

'a Uf· a e·'
,

Correr a despeza com o mandato de Segurança impretadoimposto -nu taxa. f" D t 'I
"

1412' r C1 z '
OI' 'o ecre 0- el!l' . '1'

-

pelo sr. Go.vernadol' contra a lei das substituições.I :3 2° - N�o se inclui-, pa- que estabeleceu a isenção, t tAl -

f' I'Ta os efeitos dêste artigo, o
em tela mas, SIm, o art. 266 exgo amen O '_.._I'eso.u_çao 01 aprovaca.

imposto de renda. do Decl:eto-Jei 572, que con-
4. Não se iseiitou, por tinuou_R vigol'ar,-então com FRAQUEZfA E ESGOTA.isso, os fUl1cib:qál!ÍOS do pa- uma. ún.ica excessiío, a re-, MENTO no velho e

'.

moço,gamento do selo "nos reque- za,da 'em seu parágrafo 20,- _ perturbações ",funcionaisl'lmentos, recürsos' ou certi- Partindo-se, agora, desta masculinas e· féo/nininas.dões. exposiçã<?, - a inexistência medo infundado vist.a e me.5. Em face do expostá" do § .30, 'por força do neú�)- moria fracas, mania de sui.
S?lic�to de.�, �xcia. as d:- to.Jei n. 1.41� - e an�lisa�- cidiQ; tiques nervosos (ca-I'VIdas prOVIdencIas no sentI- ,do-se, em confronto, o art. coetes), frieza, desaparecem

Ido de serem, doravante; se- 266 e seus parágrafos 10. e com um só vidro das Gotapladas ,todas as petiçges en- '2°; do Decreto-lei n. 572, e MendeÚnas. Adotadas nO'1! Icaminhadas .a _esta Comi�são o �rt. 269, e sens parágra- hospitais e rec'eitadas dia.pelas

repartlço.es SU,b_ordma- fos, ]0 e 2°, da lei n. 249, riamente por

c.'entena.s deJ'
-das a essa Secretaria, in- vamos constatai:, sem', es- médicos ilustres, MendeH,'elusive as declarações de panto, serem exatamente as "'nas firmo'u-se como o' mai<odependentes para a percep-, mesmas as suas redarDes. completo e,categoriz.ado re
ção de s�lário-faníília. Daí concluir-se que'. �ão vigorante do, sistema nervo-Valho-me do ensejo para tendo sido, em época algll- so e das energias vitais.
renovar a V. Excia. os pro- ma, revogado aquele Décl'e-' Sem contra-indicação. Nae�testos de estima e conside- to-lei n. '1.4i2, a lei 2M), ao drogarias e farmácias.

D·'
.',

d"Ireltos " 05-'4
_ ." ,_<

F'-
,

..

-. '

,.
'

, UnC'IOna'IOS/

;? Domingo ___: F-armáêia
Stp. Agostinho - Rua Con-

.

seIheiro' Mafra.
7 Sexta-feira

c

(Fel'iado)
- Farmácia Esperança -
Rua Co.nselheiro Mafra,

8 Sábado - Farmácia Da.
Fé - Rua Felipe Sclrmidt.

9 Domingo - Farmácia.
Da Fé .:_ Rua Felip� Sc1l
midt.

15 Sábado - Far�ácia.
I Moderna - Rua João P-in--
Ita.

�

- I 16 Domingo - Farmácia-

PREGUIÇA E FRAt;lUEZA - I Mode!n,a - �ua João Pi'?t�.
\ Y I 22 gabado ---J Farmacla

. V A ,N A ,O I O L <.

I ��Ot Antônio - Rua João

/ MOÇAS DESA...�IMADASJ

I 1�3°:Oomingo - Fa'rmácia
HOMENS SEM ENERGIA.' Sto, Antônio - Rua 'João

...Não é sua c�]pa� '"IPinto, '

.

,

É q fraqueza que o dei�� camada, p8li.do, 29 �ábado - Farmá�ia."

b 'lI Catannense -- ;Rua TraJa-com IU�leza no corpo e olhos sem n 10,

I np.
'

,-

A fraqueta ,atrasa a vidaj pr)rql1e "üuua
�O Domingo" _ Farmáci�

"

a� fôrças para o trahalho., I Catarinense - Rua Traja-
. VANADIOI, '

I
no .

. aúme,nt.a 08 glóhulos san.gUin;;- e VITALIZA 'o s-aFlgue -en. O -serviço· noturno ,s�l'á,.'. . . ,.
, efetuado pelas FarmaclasfraqU€.í'ldo. É de gosto deli.CIOSO e-..pode s�r usado em

tüdS.! Sto. AntôniO.
e Noturna si�,

811 idàde� 'tuadas às ruas João Pinto
,

. ,

e Trajano nO 17.
.

",

,

Farmacias
. de Plantão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J··n

•••

Dia 29.grande f�sta Uausante na sede do ,Clube dos Atiradores de
florianópolis( .; Dia 30 Pie Mie em Canasvieiras

lima dieta allm81Uar bem orieIHâ.· pai_ticipá(ãó'da é ;,fUDdall�ltal ;wa 8 .IiSM. 11$ageni�L. ViillÚl� �ilhõ,
v81vim8uto Dormal da crlaD·ça

.

_:: ;.
-�----......_----

,JOSUES f RJ&AHf1ROS
ELflRICOS DAKO

e

Volanda Almeida Vianna
participam a-os .,seul):
parentes e amigos '0
nasclmentc a, Z5�9..g.5.1.,
de suas filhaé Sandra e

,

Os hábitos adquiridos na

I
pertar o a��;ite da crian-

primeira infância perduram ça..
.

a vida inteira. POi' essa 1'a-, Se você ceder índiscrimí
zão, a Semana da Criança nadarnente aos capricboq. a-
dêste ano adotou como. te- límentares de seu filho,

eS-l"
.

l
. I. " PJ ."*

'

.'. ,"'"

ma: "a formação de_ hábitos tará privando-o de eleí:nen-
"

_',
� " s

sadios na infância", Na fe- tos importantes para o seu f"4 -J...�-8' V,o.-.l...'i)Í'il existência· moderna, desenvolvimento físico nor- �� , '''�
muitos país se esquecem, de mal. É muito fácil recorrer

"

"

'

que I) per-iodo de formação' ao clássico arroz-feijão�fri-' Ven.(]e.se a casa sita à

1do c�l'atel' come,ç"a
logo _9.ue ltu�'as, que quase t�da _

a Praça Getúlio Vargas nO Z'1.
'

a criança vem ao mundo; t criança come sem hesitação. Tratar com Sa.nti�� na

que as impressões recebidas Mas, uma vez/habituados a ;:e.�$a.c'iQ do
_ I��e' : nestaj.nos nriméiros' anos perrna- êsses alimentos, dificilrrién- {.;a{fltál.

necem no subconsciente por te êle se habituará a outros
tôda a ,vida �_ que a idade que lhe são índispensâweis.
pré-escolar, dos dois aos Durante esta Semana da
sê-is anos, é a mais f'avorá- Cr-iança, analise a dieta ali
vel para lançar as bases da mental' de seu filhinho. No
Doa educação do indivíduo. caso de alguma dúvida, con-
A dieta alimentar é um suite o pediatra ou as auto

dos princípios fundamen�' ridades de saúde locais. Ê
tais papa o desenvolvimen-j Ies terão prazer em auxiliá
tG da-crianca - e a dieta é, la a estudar um regime que
tamb�m u� hábito que 'P&-[ esteja dentro de seu orça
de ser adquírido. A -ertança mento e .que seja o melhor
cuja alímentacão é bem o-.l tllctieado para. o seu f illre.,
rientada jamais oferecerá j

.

Jll'()1)lemas para' ingerir os I'
.

alimentos .indíspensãveia ao'
VINAGRE DE PU�O VI.

seu organismo, como "ege-' NHOtais, frutas, carne, leite, 1
'etc ...
A criança, do mesmo mo- S A L'A'D A(1.0 que o adulto, tem capri- "'" '

chos no que se refere aos

alimentos. Um dia, ela acha INOFENSIVO - AGRA·
dia, seguinte, elas servem DAVEL - SABOROSO
apenas para serem atiradas NOS BONS ARMAZENS
ao chão ... Enfrentar êssàs DIS'l'RIBUIDORES: - IN
excentricidades da cria.nça- 'l'ERMEDIÁRIA CA'l'ARI
de modo a fazê-las parecer NENSE LTDA. - FLORIA-
destituídas de importância; NóPOLIS
é parte importante da for:' TEL. 1251.

mação do hábito da boa a-'
Iimentação.

Se, de um momento para- .

'

outro, a criança jecuaar as','M'EN'INAameixas, a cenoura ou mes�
,

,_

,mo o leite, não a obrigue a' Precisa-se de uma MENI- PEN5A"Oingerí-los à força pois, des- NADE 14 OU 15 ANOS
_

..

sa manelra, você estaria para cuidar de crianças. Pensa0 ,famlll�r aluga

jcontribuindo para, desenvol-
Tratar na rua Saldanha: quar�os para cas�� e rapaz

.,,_.---

ver nela uma ,resistênci'a Marinho número 30. ! solteiro Av. Hercl!lO Luz, 2.
não só contra esses alimen- .

'.

. f -------------

t t b
. • e v .

os, mas am em contra vo- _.----------r---------------
cê própria e c.ontra a vida .

em geral. Em lugar disso, A VIUVA CRISTINA
l)ol1lia de lado êsses alimen- JORGE BERDOLOGON
tos por algum tempo. Subs
titua-os por outras de va

lor nutritivo equivalente.
IvIas o leite, perguntará á
mãezinha, como pode ser a

bandonado? Não, não há
necessidade de abandona-lo;
dê-os sob a forma de pudins,
puré e sopas capazes de des-

..

lfite:iI'�me.n.te 8'sma..tt,à.do em poroelana
ou exeteate pintura -e. {-'tiM.

�

, Ap._es,ª,�,_�o ��}�() �reyo tem excelentes
caI·&ct�ti8tl(!a� ,;_m�eani��s :/e elétríces.

-

_

�/S '-4�rc9.�· ··i;'[��:r�·Ç98 pARP de qtlalida
deJ�u:flf!�\r�I., são dO tip'{) de. resls-tênéia
ete-tr-.Lc$.. 6iJlál}.tHb�, pN:11SMlá em matetlal ai
ta����q _)sQla�'le CfJID. gt'a.nde concentração
Oa.I6tjl'}��. '

;:
--------�-------------�

. �
-'---,--�-- ---�-��---�---

"-

..

Vende"'se VENDE-SE ••

_ U:{)1 ouarto, completo, pa-
1'3$ casal.

Por motive <te viagem,
unia casa de constnlçâQ no..

va, curo 7 comedes e uma

garage. Ver e tratar à Rlfa
São, Jorse, 46 - Nesta.

>

IlI1.C1 M.lit<Õ/lJD;;';q,�.,��,i; i.�·'_J•••� ,..' �NES" �:m'f�l'.�I;xt'" f'tt.�S. :.
C::llftl'tlU ,�-..

7ULcMIIÃ. Pl!9Sf;II.8A5 _.,.-�.�.� f"f.Md tI
. '.. _.,

..

(
Ttatal' à Avenida He'rcÍ

IiI) Luz, 5&.
/

,
....;

--.,_.-_._--------.------'-��-,---ALUGA-SE
Uma grande casa, ten.do

anexa pastagens e terrenos
para .planbações: sito à rua

José Mendes.
Tratar com Orlaudo Dá

miani: Largo Benjamin
Constant, 1, ou Dionizio Ja
miani: Francisco TolentÍJ!o \

I
I

I
I

PERDEU-SE
Um relógio de moça, ba

nhado à ouro, nas imedia

ções d� Mercado Público.
Pede-se a pessôa que en

controu, entregar nesta re

"dação, -que será bem grati
ficada.

'i ransport•• tegulare. de c ga I • , ! :

SÃO '�B4NCfS'CO· DO SUL para NO'4 YORI,
- Info 'mQ�õn oomo.·A06nt••

P'lu, .Dópofía- Carlol Heep .ke S/A - 01-- f'TeleJelDe 1.217 ( 2nd: teler. �
8.0 {PrIllDci.codo Sul-Carlol Hoepcke SA -CI-'fet.lone t MOORBMACI

PIEIIDLIIR
!1�IRI[all

CONTRA CASPA, J
QUEDA BOS CA· ,I
BElOS E DEMAIS

/-.

AfECCO� DO
{

COURO CABELUDO. t

'\

A VIUVA OLGA JOR
DANON

\. participa aos parentes
e pessoas de suas rela

ções o contrato de casa-::
menta de sua filha Ca

liopy, com o sr.. Gean'
Jordanon.

partic.ipa aos parente,s
e pessoas de suas rela
ções o' contrato de casa

mento de seu filho Gean
com a srta. Caliopy
JOl'ge Bel'dologon.

Caliopy e Gean
cot1fírmam

.:r.(>N·�O, ,t?i'���R
: R,t���L.h(;Ç,�"

Fpolis., 5-10-51Fpolis., -5-10-51.

R,AO'
OS MELHORES ARTIGOS!' OS MENORES PREÇOS!. AS lVIAIORES FA'CILIDADES!

RADIOS ELECTROLAS _. Al\fPLIFICADORES - TRANSMISSOR.ES - DISCOS '- TOCA-DISCOS AGULHAS.
ENCERADEIRAS - GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOFALANTES - REc.

SISTENCIAS CONDENSADORES,
O mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 ",de Setembro, 21 e 21 A - FIorianó .?oIis

_ .........� .•. � -

I'
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Iden'ificado\
um dos mo�

"Ulti.mamente, tentou-se implantar um regim&1
de inamovibilidade para os professores pnmarIOS,.
com. o objetivo de impedir que o Estado, no intel'esse�
publico, pudesse deslocar tais servidores, quandô,
fa-Itassem ao cumprimento de seu dever".

Êssas palanas, proferiu-as na 'Câmal'a Fedel'ai:
o nosSo ilustre representante, Mestre Wanderley Jú-

Descontentamento no
, Ainda ô' hnpósto Territerial RI aSSEMBLElft LEGISlftTlYI

UdenistaArraial Por 'Walte�' Tenorio éavalcàn:ti.,
deputado pera P.S.D.

CENTRO CATARINENSE no RIO - VILA M'1'ITITAIC,
- APROVADO O CRÉDrrO DE 25 MU..HõF.8i PARA

UG.\ÇÃOCAPIVARI - JARAGUA -ORDE1VHDO DIA;

Confórtne noticiamos, em r 'À.s'l1,30 horas; t;_Pils' aque
primeira mão, o Govêrno do lia S9lenidade, o dr. Pauio
Êstado nomeou o nosso pre-' Taváres se dirigitl ao 1?e
zado conterrâneo, sanital'is- partamento de Saúde Pú�i
ta dr. Paulo Tavares da ca, acompanhado dos seus

_Cunha Mello, para o eleva- auxiliares ,e" em ,chegando
do cargo de Diretor do De- ao "halW daquele edifício,

, partaménto de Saúde PÚ- foi recebido' sob enttlsiásti
bHea do Estado, em substi- cas palmas' dos funcioná-.
tuição ao dr, Aujo!' Avila rios, seildo, então, abraçado
dii,'i':t-uz, a quem fôra

conce-j por todos,.feito
o. que se diri

dida exoneração. giu ao seu gabinete para os
, Às 11 horas' de ontem, no I primeiros despachos,

gabinete do' dr."'-Secretário! No próximo sáQ_ado, se
da Interior e Justiça, Edu- � gundo estamos informados,
cação e Saúde, se verificou

Ias
funcionários do DSP ho

a solenidade da po'sse do no-' menagearão o seu novo dil'e-
,
vo diretor, presentes vários i tal' com uma chul'l'ascada
funcionários daquêle setor! que se realizará em um dos
de saúde pública. i pontos mais pitorescos des-
'Após a assinatura dó têl'- ta Capital.

'

'

mo de posse, o titt�lar da- .-------..........-

quela pasta, dr. João José •

��p��u:P?:�i:�� :�s:��:: llfrede e8m.o� Telegrama JJD
tisfução em vêr o dr, Pau- Encontra-se nesta Capl- B n F NAlalslo Tavares de Mello, na: di- ! ta.l, desde ont:n::' o nos,so P ..,. . • U (I
reção da Saúde Pública e' p.lezado co�tl�l�an��. edIs:
.que, da sua abnegação e ex-

tmto COrIe_IglOn�IlO, SI. O sr, dep, Francisco Ne- t Esqueceu-se, no entanto, de que a inamovibili-
periência, ml,lito espera o Alfr:d.o Campos, Dll'etor-Se- ves, recebeu o seguinte te-

.

ores dade a qu,e se refere, visava aos professores nomea-
Estado. A seguü', o empos-

cretano da Empresa Força legrama, procedente de M�lito se tem reclamr,da e dos, pOl! con'.:urso. Esse concurso lhes dava �reitos.sado solicitou fôsse o sr,
e Lu�, de Blume�,au, Join"ille: nada se tem obtido em rela- E o govêrno, depois, anulava os direitos, transferip.-Secretáfw interprete dos I O llust,re catarmense, que "Deputado Francisco Ne- ção às :audições de rádi.o. do os nomeados das zonas da pJ:eferência pessoal do>

seus agradecimentos ao sr.
na l:gIslatura .

passada, I ves Dificuldades de �odo o candidato para a de castigo, escolhida pela poEtiea-
Governador do Estado. I C�lmprIU, ,�0::1 p�'?bIdade, al-! Assem?léi� L�gislativa gep.ero, in«lusive as que de- gem de sub-diretorias distritais, interessados na, va-tIvez e eflCIenCIa, o manda- Flonanopolls: "

correm da falta de ouvid.OB ga aberta com a remoção e preenchida até por semi-
•• I to "de de�uta�o à, �ssel1:l- Atravez brilhante Correio, aas repartições fisralisndú- analfabetos, Esqueceü-se de dizer que um dos p1'i-E O Es"ondftrJ)o bIela ��gIslatn.'a, eleIto P;- do S,u� ve�ho acomp�nhalldü

.

ras,' mormente a Diretoris meiros atos do govêrno atual foi anular o, concursO';
, .

\I ,(i �. ; I? PartIdo Soc!al Df;ill1ocra- atuaça-o Ilustre amIgo l1E:S-jl Regimial dos Correios e Te- de ingresso e remoção de professores, procedido le-Ha dIas regIstamos o

ape-I' tIco,
teve enseJo de prestar "a', Assembléia vg o'ld> 1 f D' t '_, g'almente.]

" ',;. ", ,,�'" ' .�" egra os, e ai Ire I)l'la uéo que no� cheg.oll no sel:1b- a, ,S/anta Cata�'ll1a e, a Blu- verdade�ra trincheira �arn ObJ'as Públicas. �squeceu-se de dizer que o atual govêrno foido de seI' atenado enOlme menau, os maIS aSSInalados defesa, ll1ÜH'eSSes coletl"os I N' dI"
'

entre todos os govêrnos cata\J:inenses, em apenas al-, ,�.
. , �, , ", em uma e as Ja p:to-buraco a rua Nereu Ramos, serVIços, que lhe valeram a, e dos que com acerto o ele- J l' "j'" gnns meses,-o que maior número de remoção de pro-d' ,. , d' . .

- ','" curoU oca ISM' e I' entül-on e, a nOIte, malan lO"! se estIma, a admlraçao e o geram pt Um grande a"l'�(")" '
, fessores "'ssinou!.

' '.'
�

,<" c"

!
cal' os motores ar1'l'aeellOS -,leunem, provocando alga- respeIto dos coestaduanos. (as,) Joao Ezequiel". e a lic '.lh ,',' Estamos publicando as relações dos rémovídos ..'

zarra e atos qu�"' a 1110ral NeS,ta ,C�pita� onde o' _

'

I' cor::eti:�s. es o" (te\ Idos
das quais ressalta' inequívoca, essa verdade.condel�a.. '

c
- ,

. ,ti.'Quxeram Interesses- Uga.- •••••"................
.' Esqueceu-se, ainda, de dizer que a lei aprovada

, ,'Tal.f�tg� �ti,e era já paiil dos, � administração:'da Fôr-
•

,Mas ontem os .r",dl,(l�. f)�:. pela maiüria pessedista é a mesma que {I seu parti-a ,PolICIa .. , C.I�11 tomar em ça e Luz, da qual é Di'l'e- Bombardfalo Re'�I' vmtes da aV�l1lda Mcll'�_O do, a U.D,N., apresentou em passada�. legislaturas.cop.sjderação, determinando I tOl' Secretário, o sr. Alfredo I li G 'Ramos consegUIram __,_IOea!I- Esqueceu-se, finalmente" de dizeI' ,que os pro-'policiamento à.q�e!e ,lo,C�I,·tCanrPbs'tein sí�,?,�um.pri- . D!:a Bél?8 sal' um dos motores: (l (t3'3
fessol'es que faltam ao seu dever não merecem remo-enqtlanto a PIei,eltuI.a· nao menta,.c'o ,pelo seu "asto CI'I'- U. nl'V obras do LiCeu Il1'1m�ri[\l, - ,

t f'" I
' -

v • V -

çao, pOIS que essa apenas rall erIna um mau e e-decidisse atel'I'al' o "esco'11- cuIa de- anll'go.S· e .co'l·'I'ell'gI'o- Às 11 horas dê hOJ' e 1'ea- E aqLfeles que h::t'); �am
mento de uma' escola para outra, com evidente pl'e-,deriJ'o", continúa a Ine"epe,l' ,na'I.'joS...· 'lizam-se, .na Base Aérea ali por perto tiveram uma ' , ., � -

- .,

JlllZO para o ensm,o ..s�rias�crític�s d.os q.ue _1'e-1 O seu regresso àquela ci- desta -Capital, bombardeio esperança: às lA e 'mela, 'Para o faltoso, a rei indica o remédio, Ê o mes-sldem naquelas Imedmçoes,' dade, se dará à tarde de real,

parã::-CUjO.
s

.

�exercícíos

lmaiS
ou me��s,. o cC:]I:;tnit�'r I

mo que o govêrno vem usando: demissão! O erro;porquanto não' podem per" hoje.' recebemos atencIOso, convi· do novo edIÍlclO estew" fi,,- está em que, para o sr. Irineu B-ornhausen, o profes-mitir que. no coração da ci- O ESTADO, cumprimen- te.
'

calisando as obr�, Ql;("ll Sal' que vot�u no P.S.D.� cometeu falta gravíssima!!!dade, onde mais intensivo ta-o, cordialmente:' Ás 10 horas, do Mira-Mal' sabe si ele não )10r�ria a ,�
deveria ser o policiamento, partirá -condUçã.o para os, falta de um filtro no mo .. tOl·
uma "caverna", permaneça que, convidados, irão àque-,! que tão importante pa!w!
oferecendo aos malandros Vend 8

'

Ia Base. í desempenha nos tl'f1bdhos 'fl..
local para as suas libertina' e- tl uma I seu car�o, e pl'ovidenciaD:ci:'
gens. ..

A
� Perderam e os rádio ou-

,."crêmos que, desta feita, casa B' R I
vintes o seu tempo: o mo-

teremos considerado o as· Sita à Rua Uruguai nO 5(,. '. � tOl' antes e depois da visita
sunto por quem de direito ... Tratar com o sr. Aurelio Vende-se o Bar Silo ,Tor- cOI1,tinuou a interferir na"
E é o que 'esperam QS que Sabino, na firma Hnepeke, ge, sito no Mercado Público re($epções até que, batidas
residem àquela viu públi-I secção Auto-Shell, ou na I nO 14, as áez�ssete horas, voltou [l
ca. . .

',! Rua Uruguai 48. Tratar no mesmo local. ;, calma .à Van;ov;a.

Segundo estamos inf'or- o-partido, o mesmo f'a zcndo
()-anônirrio- WW, volta a defender, - e é um direito

mados há certos descontou- o sr, Ignacio Camargo, ��\?-
que lhe assiste, _ o Governo, no caso

- dos imposto de Mais urna sessão ordinária realizou, ontem" a Assem-·' 'I'tamentos no Diretório local e retárto do Diretoria Dis-
transmissão de propriedade imóveis e territorial, os bléia Legislativa, sob a presidencia do deputado. \�olneYf

da UDN. O CeI. José Atana- tritaI.
I quais, entendemos, se tomarão nociv�s aos lavrador�s e Collaço de Oliveira.

sio de Lemos, fundado!' do fazendeiros, pelo aumento despropositado da quantia a EXPEDIENTE
partido Brtgadeh-ista nes- Outros ele,m�nt?s an:ea- ser paga, principalmente pelo imposto territorial, que, O expediente careceu de lmportancia... '

ta cidade, exonerou-se do çam tom�l' idênticas .�tI:U� evendo ser pago todos os anos, mais pesa sabre o pro- 'CENTRO CATARINENSE' DO RIO
Diretorio. Nesse sentido des em VIrtude. ?a orienta-

prietário rural.
"

Entrando à discussão o projet�dê� Iei que c.oncede?
enviou ao Si'. Irineu

_

1301'" ção dada à pohlica, no Mu- .

Mas W. W,:, das sombras agradáveis do seu anoní- auxél io do Centro Catarinense do Rio, o. deputado Ylmar
nhausen um volumoso expe- nicípio. P.ara so�uclOnar as inato, lança mais algumas farpas contra nós.' Engana-se Corrêa justificou a medida, dizendo ter-se sentido Vel{a-�
diente dando conta de sua dIvergenclas esta sendo a-

o caro articulista: _ não estamos zangados. Nernaceita- do quando visitara a sede do mesmo pela pobreza das,
atitu,4�� g'uarda�a' ,a. presença d� mos nossa candidatura por ambição política. Sim, 'premi- instalacões, ,,E;m>Yfiin:1 as coisas nã� tCeI.. A],lstIh�no Ramos, ,ate

...

dos pela insistência de amigos. Eles n_0s fizeram _ver que M;{nifeilt(,')u-se contra, entrçtant-a,.'à emenda apresen--an.dam -muito boas. O- sr, 20 ele outubro,
" > a terra á qual tudo devemos, desde ha 331anos nao man- tada pelo d:�pütado Cabral, porque-a: mesma altera subs-;

Erotid�s, Lemos, abandonou (Do "Correio Lageano")," dava um representante á Assembléia ,Legislativa e, es- tancialmente .o projeto original: A emenda é defendida,
.iI'••"�•••••'"••••••••••••�••••••••"•••• ,tando aqL:ele mun icipio, Curitiban��, é:n fase de grande pelo deputado Balcão Viana, mas, rejeitada, em seguidà.,

,> :' " "�,;_<, "=' :�: .desenvolvimento, mais que nunca precisava, na Casa .do pelo plenárjo, �tle,\:;tproya, assim" o projeto..' '

:(, Povo de Santa Catarlna, ·de alguém vindo daquela COIÚU-;" 'VILA MILITAR
'na, que lhe defendesse os -interesses. E um voto -unani- Autor do projeto de lei que autoriza a construcão-
me, de congratulações, dado pela.Câmara ,9,e, Vereadores, Je uma Vila Militar nesta capital, e casas residenciais
pelos serviços que entendem vimos prestando àquele "la interior, aestinadas âos soldados' da Policia l\-1ilitar.
município, como de resto, igual manifestação, honrosa a deputado Bahia Bíttencourt teceu comentários qEle jus
recebidade Campos Novos, provam que para aqui vieinos, tif icam a iniciativa, acentuando, -entre outras cousas .que
para' trabalhar e não por ambições de resto descabidas, muitos desses soldados, quando servindo noe destaca--,
O carocartieulísta também não tem, razão quando acha -nentos, 'se vêm obrigados a residir :nas proprias cadeias
contradição entre' elogiarmos o Governo Nereu Ramos,' ,1VIS, na maior parte destituídss- de qualquer conforto;
pelas suas grandes l'ealizações, e dizermos que a lavou- 3endo a Policia Militar reserva do Exercito, não é eq,ui--
rae

a. pecu.
âr

..
ia

.8.0.
frem os efeitos danosos das geadas, das

I'
tativo esse tr

..
atamento que �s seus_ compon�l'ltes.

recebem..

secas, das erosões, e das dificuldades de transporte, pe Depois de outras conslderações, ° brilhante parla-.
simos estradas de ferro etc. Os homens do campo, sem mentar de Itajaí pede o apoio dos seus pares-para (J' pro-,
hospitais, ...:.:.,. dissemos.: Í\{as nada tem a ver uma coisa. [eto, inclusive o substitutivo apresentado peld (��l2:?tadG<.
com a outra. Dos fenômenos naturais a culpa não cabr Francisco Mascarenhas. ,

'a, nenÍluni governo, As. estradas de ferro, e a navegação O projeto foi aprovado.
de cab,?tagem_: não, dependiam do Governo Nereu Ramos.

v� ORDEM DO DIAE se ainda nao temos as estradas de -rodagem em quan- V ... ';;->
'd ,.' t de lei r" 10"9/::'1 Gll'e C01}.�e.te au--. .'

d 1 '. b
.

f t' d ". oc&cao o plOje o 1.,. J <J , J.. , � ü.tIdade e quahda e,ta que torne arato o 're e os gene-
'1' 'C' t C t

.'

na '''af,.l't''l' da R€pu�l"'ll'ca
'

•• , •

"

>{liO ao en '1'0 ,a annense v p .. ,�, .J.
.

••ros de pnnteIra ne�essldade, mnguem pode negar O-qU}l' 'A_' d
'

,

to fez pelas estl'�as de Santa Catarina aquele Governo, prova o.

reformando aos pou'cos até então existentes, e constituin- "
..
-•••- •., -••ft � -. ;;��.�!::..-!!. �:. �!;:... _

do mÜltas outras. Hospitais 110 campo, será o ideal, mâs
estamos ainda muito longe de atingi-lo: •

E se a sihlação da lavoura, �omo quer o articulista,
P. a. da pecual'ia, nãG são tão más como disse'mos, - en

tão somente ao atual Govel'no poderíamos culpar pela
falta de leite, de rrra1!teíga, de carne, e pelos preços "ele
vados' quê' pagamos pelos ..gênei·os de primeira. necessida
de,

1-.:?' �. r
..

) rI r/c'
:./ � ""'; . __,

, '

1- -

FiOI'iattópolis, Sábad�'d;-Outubro de "1951.

\

4SSUlDiu, oatem, _

O' dr. -Paul8: ,Tavares
NO "HALI!t DO DEPARTAl\lENTO DE SAúDE plJ·
SLleA FOI O NOVO 'DIRETOR RECEBIDO. SOB PAL--

l\fAS, PELOS FUNCIONÁRIOS

Sempre se entendeu qU,e> os ataques anôniIllos não
merecem resposta. Mas 'o articulista se mantem em tom,
elevado, escreve bem, apraz-nos responder-lhe. Lembro
lhe, apenas, que, no anonimato, como na emboscada, o

atRcante, das sombras, desafia o agredido e só este apre
senta o peito a descoberto. Eu o faço, sem temor.

Combatémos a POl;iarià nO 38, qe agosto ultimo, a'
qual ameaça os exatores, de sel�em responsabilizados. ca
so extraiam "cisas", por menos do que o /exato valo�' do

(Continúa na 3a página).

niul' .

"
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