
menos".
No capítulo relativo à a-P. ALEGRE, 12 (V.A,) -

t 'b
'_

d t ' .

rI Ulçao ·e no as, Q- para ..
,Em avião da FAB, que: ater-

rizou àf? 11 horas, no Aéro- grafo )Ínico do artigo 46 fi..

porto Salgádo Filho, chegou
cou assim redigido: "Não
será permitida a apl'oximaho-je, a esta capital, acom-
cão ou arredondamento daspanhado de comitiva, o sr, �otas". O capítulo sôbl'e as'Alvaro de Souza Lima,' tio
provas parciais, 110 artigotular da Viação e Obras PÚ-'
55, ficou assim. redigido:,blicas.

..

"P d' f 't '
.

Integram ·a eomitiva' mi-
o era ser eI a a revIsão:

das provas escritas quando'nii;>terial, entre olj.tras auto-

ridades, o diretor da Divi- houver êrro manifesto. vi;
.

. .. ,.'tit
são de Administração do sando a maior objetividade.

CabelJA e a 'Qu8SI-1 .Ia C-Ie· 'na verificação do rendime�'
A CONSTRUÇÃO DA RODOVIA FEDERAL ---: BR-59: II Ia... !v.��; :��i�o�: ;a��e�:� to da escola e jUlgamentq

.

,

. das provas".ARARANGUÁ - FLORIANÓPOI.IS - JOINVILLE Artur de Souza LIma, con- �"'_"'A.""_w"""",,,,,,,,,,"'.,,.."'....,.T..." .......T.JtaLimito-me aquí a transCl'ever o ofício
. dirigido ao RIO, 12 (V.A,) - O sr. atrazo, que o governo só te- vidado especial do Departa-Exmo, Sr, Dr, Diretor do D. N, E. R., do seguinte teor: Benjamin Cabello, falando' ve u� remédio; fazer ces- mento Nacional de Obras e O RISODA CIDADE ..•"Of. nO IOll - Florianópolis, 21 de novembro de 1951, à reportagem sôbre as ocor- sal' a ajuda, -pois a economia Saneamento e capitães Ma

- Senhor En�ellheiro - So}icito� a -'(..8.,. considerar na rencias no Rio Grande do estadual não podia suportar cio e Francisco, da Fôrçallrogl'amação das obras federais de estradas de roda- Sul, declarou: por mais tempo elsa enor- Aérea Brasileira,.

-gero. e obras de art.es especia-is;.:,.p.a:ra. o·-Esta;do�de;San-ta , '._ me sobrecarga em seu orça- No Aéroporto de São João
.... ,'" C,tarina" o seguinte: BR-59 - ,ARARANGUA - FI..O-' _ "O que hOUVE\! no Rio men'to, Dirigiu-se,' então; à ° sr: Souza Lima f�i recep-: R�ANÓPOUS � JQINVll,J.E: �'S.6;g�i:fitris\.ml:u-e'·:' na Grande do Sul nãó :'foi pro- COFAP�pedindo a sua in- cionado pelo gen, Ernestoexeoução da obra. em'- pru;e17êu(j,1a- ,se-j.am;: a�elas; simul- priámente uma alta·, mas a- terfe1'encia" no"assunto,"Cl'ue,· ,Dorpeles, 'governador .do Estâneamente, e isto seria medida de grande alO3!ll'ee; ..' a penas a cessação<-deettm subo' ehtão,.e.·determinou o peque- tado; 81'S. Victor Gráeff,cWlstrução dos seguihtes ,trechos: - �igU�v..'Jlijucas, sidio. O govemo ga.ítono es- no aumento que tanta eeleu- presiden)e Q_a AssembléiaItajaí-Tijucas, ltajaí-JoinvilIe-, ,,-lQinviUe-"Itájaí ,e9PI�- tava pagandt'l ao"'·;'.;lnostituto' -ma-<· levantou;'. -

.

Legislãtiva; lIdo Meneghetrianópolis-Araranguá e ainda as obras de artes espe- de Carnes diferenças de ta- Disse ain.da o sr. Benja- ti, 'prefeito da capital; Ardais que são de' vital importância pata a 'econônüa .

do
.

xas cohradas pelo

estabele.-IIDin
Cabello que não faltará mando Temperani Pereira,Eshl.do: - PONTE SÔBRE O R.º ITAJAí-Açú - Es- cimento, E tal su.bsidio se carne à população gaúcha, I presidente .da Câmara detu(los - PI'ojetos - Co'nstruç�o, - PONTE SôBRE O e-leVtJtE:·tanto, pois .at.ingiU a IX!'ia ii. entI.'e.:safra, este ano,

I
Vel'eadOl'es e .o'utraª autol'i-.

RIO'."D'UNlt :- "Estudos � Projeto - Con�tÍ'ução. Em ,280 milhões de cruzeiros, se.rá tão abundante <}'uan�o dades estaduais e m.un,i'CÍ.;::;e tratando de -obras .cujo.caráter essencÍal e U1:gente ca- sendo que 100 miIliões já em à safra. .�. ..

__ pàis.

t1fiR�=:.
1ft EtTn�-) Df ��T4 r,

L ru:J i-"":" �J, .�

. . ., ��;lSUiN·,tJSC?mals antigoD!a- � I �i, 1§'6
.

'Sl/n 1';
rio de S. Catarina � I �a �,�:.�,� .._!�

� i
. I{IO�--12" CV·.A�i --�

Ano XXXIX { I'ricia realizada pela Cas
. � Moeda nos Bonus de Gu

N. ·11.471 � concluiu .pela falsific
.. dos. titules, vendidos aos

� �
.�_"'.'-.-""''''''.'''-••a''''''-J'''•••a••''''''''-'':-''� gociantes em larga esc

O laudo pericial foi ent
gue à Caixa de Amort izaç
• A essa providencia
guír-se-á o recolhimento

V·
._

. O'b
.

O Prese PerOD r8 i· bonus, que serão troca

laça0, .. ras
oicioD SOIS ativi .. ���"titulOS da divida pú

d!g�]oP!!�s�t� (U" DE'P.
Com respeito ás acusações levantadas no plenário' da vêz mais se acentua, f íco com a certeza de que V, S" P;) -" O presidente Peron

da Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de F'lo- I com a sua habitual solicitude levará na devida conta a reiniciou hoje suas ativida
,"innópolis, respeétivatnente pelos 81'S, Dep. Osvaldo Ro- ! presente solicitação. Aproveito a oportunidade para a- des. Pela primeira vez,
-drignes Cabral e Vereador Gercino Silva, ambos da Uni- 'presentar a V. 8, minhas cordiais saudações (as.) Eng? desde o falecimento de sua
ão Democrática Nacional, contra o titular desta pasta, Felix Schmiegelow - Diretor-Geral", esposa, o presidente cornpa-
que esta subscreve, êste Gabinete torna público o se- Pode o Dep. Cabral entender que nenhum dêstes receu à Casa Rosada, a fim
guinte: trechos deva ser atacado e, sim, exclusivamente o tre- de retomar a direção do go-

OFICINA MECANICA cho Biguaçú-Píjucas. vemo argentino. As ban dei-
De minha parte entendo, que a construção de qual- ras nã� estão roais a meio

O D, E, R_ está sendo reequipado com caminhões, quer um dêstes trechos' -� todos situados em !10s�() .�eI'- pau nos edifícios públicos,
motoniveladoras, 'carregadeiras, tratores, 'enfim, está ritór:o - deve merecer o nosso apôio, conquanto tarn- embora o luto oficial dure
sendo dotado de' equipamento mecânico o mais variado, bém seja de opinião, que é vital para a economia catari- até 26 do corrente .

com o fim de racionalizar os serviços, torná-los mais efi- nense, se construa, no menor espaça de tempo possível, �{as, a cidade depois des
dentes, rápidos e econômicos. as novas rodovias que facilitam o accesso aos nossos tas duas semanas de veló-

Nestas circunstâncias, nada mais lógico, que haja principais portos, que são: - no sul _' Imbituba e La- rio, recuperou seu aspecto
o máximo cuidado e zêlo na conservação dêste equipa- guna - e, - no norte - It::!j�1.Í e São Francisco, - por- normal. Uma cerimonia re
mente, que é caríssimo.

.

tos êstes, através dos quaes Santa Catarina exporta o ligiosa se realizou hoje de
Como o equipamento. se espalha par todo o territó- grosso de .sua produção. . manhã, na sede. da C, G. T.,

rio do Estado, houve necessidade, não de fechar uma ofi- Enfim, à Santa Catarina interessa que o Departa- na presença do presidente
eina; e sim de criar outras, enfim, houve e há necessida- mento Nacional de Estradas de Rodagem construa em Peron, diante do féretro de
de de descentralizar cada vez mais eis serviços, nosso território estradas com recursos federais. Eva Pernn, guardado por

Um exemplo bastará para deixar patente o que
•

(Centtnüa na 6a pá�. � quatro operários.
Quero dizer: suponhamos, que um dos tratores novos ••••••••�•••••�••••••••••�••�.�••��••��••••��••�••�
de 27,000 ks. esteja operando no Município de Chapecó. BA·IXA DO TRIGO, MAS NA-ONo correr do trabalho há um desarranjo na máquina e o

Encontra-se nesta Capi-trator precisa sofrer reparos em uma oficina, Seria en- .

PA-ODO QU ILO DE tal, chegado ontem, via aé-ião lógico e econômico transportar esta máquina de 20
.

_

.

•••
A.

t d 'd
.

_ rea, ten o SI o recepcrona-ue tantas toneladas através de todo o território catarinen-
d t' . . . . " RIO, 11 (U.R,) - Conti- lares, referentes, respecti- importa o orçava em orno do no aeroporto da Base Aé- ,

se para a oficina do Estreito, ou sena mais racional e, , _ t' t • tid de 7" de 116 dólares a toneladaA '
'" , , • nua sem SOlUcao aparen·e o men e, a uma par 1 a <) .

,

rea, por crescido número deeCOnOlTIlCO que o DER., 110 propno lV[UlllClPIO de Chape-, ,

t
>

S
'

d '1 t I d
.

ortada E' de se supôr que a .

dmi 1
'

.

. , . . , . Impasse en Te o ervlço e mI one a as, lmp .« .

.

c

amIgos, a mn'ae ores e cor-co, 'tivesse uma of'icin a mecânica eapecializada para fa-
'E

-

d T' Mo Ab il e õ tra de 85 mil atuâl COFAP tenha con si- rel igion ários, o nosso pre-zer êstes consertos?
,

xpan sao ,o ngo: os -

-; .ern .1'1 , u,.. "

derado essa circunstânciaS d
,. -'

'lt' 1 - '- inhos locais, e de Sao Paulo I' comprada em Junho,
. .zado conterrâneo, sr, Dep,ou e opimao que a u ima soiuçao se impoe, a

em razão de ter o referido, Apesar disso, o prêço do ao baixar o tabelamento Leoberto Leal, da bancadahem do bom e cada vez melhor andamento do serviço. R .' � .. 1 '�r' I·' demo i produtos de dos produtos de panificação .....essedista catarinense na.Não há. dúvida, que oficinas custam dinheiro 'e, justa- I �lVIÇO
.

elmt ea<;dMOt .1e�. �n paotrel '>

a St' ,.

e pasü>lariac"_ d D t dt ; "';"'t d
-' ,I�. -

1 a- " , � f" ,'. grr as quo as e Tl�O es-, Pa:s.·e 'ana con' mua o mes-
. .". � - am,ara os epu a os.,neII,e, pOlque o.c.-" a o nao tilSpOe (e l€CI,rSOs,.,Q ICIell-.,.

t
. r •

- _ ••••••• "'.: •.,d, • _.';; .". ,

't' t .

"-T."sm'D,r- '.. , . _ , . ,
. rangelro' para àS lllUU S·'. ,,'1 l'xà'm:r qlrnrra'O II ngo .' -

o".

1
v .<, J"" ",-' t'llmpnmen-tes para crIar Junto a cada resIdencla uma oflcma me- 1 t .',

'
.

_

d '.' ,

'
, . Desde que se 'erHlCOU

t '1', J t
'

" ,

I t '1' .1 f'
.

I ! 1lêl1S que nao a_ qUlll1am,
. _ . . ·a-o. COlc la men e,canlca comp e·n e especIa lzaua 01 que se reso veu

d'd
.

,

t t,' tao forte baIxa no produto .

.

d'" t
A

d t f"
.

d J ! na me I a preVIS a, o 1I- - • -. - - _ •• _ •• - - •• - -. -, _. ,
. ....-........r............-..-.............--.......�n�lrl' e ltnIClo, Lres es eas tO lcmas,!" sbell _o umal;m d'o- go nacional, O prêço dos

r_�. _�- _'h oea. ar•••� ... n

b�.s!co, lmpunbhla-se u:na 1'e-

·AdlD·,ssa-o aos corlnV! e, ·Otl ra em ages e ou ra em u ara0, e ii. em

IS-,
.

t
.

t

I
Vlsao das ta e as, favore-f"

.

1 moagen'os em em VIS a que O
.

O d mpos
.80, anexo a estas o lcmas, manter esco as, onde se for-·

f t d t· cas O • cendo a massa consumldo-1llarão não só mecânicos à altura das necessidades do
as ,u ur�s dcom�ra� e

d
rI-I

. ra, sem prejuizo dos indus-serviço, como ainda operadores, tratoristas, tOUl'napou- gto ImdPOAl' <: OI es Iart' o �n- '(0 S·IOdel"al trais, Estranha-se, por isso.•
•

,
" rQ o core o n ·el'l1aClO- "listas, etc" que saIbam manobrar com estas maqumas ·e

I d T' 'r d
..

que a COFAP não tenhatü'ar d.elas, o máximo rendimento, Sei que. obra de tal na. o ngo"
> I�p Ican o,

ainda considerado não_ só o- .

.

_ aSSIm na aquHllcao da ma- RIO 12 (V A) - Baixouvu lto, nao se faz em um dia, nem em semanas e meses, t"
'
,-

'

A

' •

"

novo nível de custo da maiel'la-pnm'(' por pre�os sen- para novas diligencias o in-mas como já saímos da idade do carro de boi, é preciso .

I
<

d 'd D ' téria-prima, como a situa-t b'
A

t t d' 't "'. 'bl' sIve mente 1'e UZI os, aI quérito instaurado ,e solici-
fI'

,que
.

am em nes'e se 01' a a mInIS raç",o pu Ica, acom- ..
h d

.

,
. ção -a

.
lÍ1va por que passapanhe o desenvolvimento da técnica, O mesmo aliás de- o empel1 o os mt�ressa- tado pelo ministro do Tra-

() 'povo brasileiro, , ,verá suceder no setor agl'ícola, E' um "slogan", hoje tão
dos em obtel�ell1 partIdas o balho para apurar a 1'es-

comum elltr,e n6s: ·"é preciso mecanizar a lavoura, pre- quanto possIVel elevad3;s, ponsabilidade criminal de
' ., _.__••_ w.".._cisamos dé tratares agrícolas, de equipamento agrícola q�e l?es repre�er:tam con- Aguinaldo Navarro Fonse:

de tôda a' sorte para aumentar a produção. Não é possÍ- sIdel��vel ecor:_omla. .

ca, acusà.do de haver reti- Em' p_. ;llagN;l ovel contin uarmos com os métodos arcaicos", Está tudo Ahas, ,o preço ?O Itngo l�ado ílo Banco do Bl'asil., (J I �
.fl�uíto bem, mas pel'g,unto: onde o Estado, a Nação dis-. estrangeIra, t�m caldo has- em 11 de janeiro de 1952; 11"0 SAuza L'-Dlapõem de técnicos capazes em núiílero sufiéiente para" tanta, n?s ulh�os �empos: 600

• �il ú�zeil'�s da conta ......
,
V

manobrar com estas máquinas?' .,. "0 fen:om�no e unlve�8al e', d�po�lto dlspolllvel ,da, CO-IComo querer que um colono, um lavrador, que m.lD- há qu·em mterprete como mlssao doo Imposto SmdIcal.
ca 'viu estas máquinas. saiba operar com as mesmas? uma manobrá' dos gran?�s .

Os 2? ?IaS ,de p:az,o dados
Quer me parecer pois,· haja necessidade, também neste países para fOl'ç�r a l'atlÍl- pelo JUIZ em seu ulbmo des

'. �etor, de instruir homens, que se afeiçoem ao manejo caç�o do novo Acorao Inte�'- i pacho, �ara ,o com�lem:nto•.

"r t··
,........ '" - .... ..

d·' --d "d
.

·�b

··'·lna-ClOnal
.'

em
. bases··mals·i-das dlligencIaS'- naa sao O...es as maqumas, que em caso e neceSSI a e sal am.

" �
.

também repará-las, é, é curial, que isto 'não poderá ser
. vantaj?s�s, No Brasll, as basta�t� _para os trabal�os'Conseguido com uma oficina central. Si tivéssemos re- duas ul.tlmas-compl'as do de �altóno, devendo ou�o,s

cursos suficientes, sel'ia ideal, criar dezenas de oficinas cereal fôram feitaa na base pedidas de prazo ser SOIlCI
oe escolas de apl'endizágem mecânica, disseminadas por I de 106 d?lal'es por tonélad,a tados. ao, �el���do encane-

,

todo o território do Estado, mas como não os temos, de- e, porterlOl'mente, de 98 do- gado do mquellto,
vemos ir por pal�tes, _....&-."....;.._...,...............<I'............_...J'..T........T.."'VP"r.".."r..T..."r.................T�..oJ'ItlI.

Acho que assim expliquei, tornei bem daro. o que
está sucedendo,

•

�() CENTAV08

DIRETOR

Rul,ens' de
Arruda Ramos

GERENTE
. pomingos F�
de Aquino

Edição de hoje - 8 pags. Florianópolis, Quarta-feira, IH de Agôsto de 1952
----------------------------------------- •.�----------------------------------------

.

Nota de Gabinete do Secretário da
Públicas ,e Agricultura

SOS lIioasiais .

. RIO, 12 (V,A,) - o mi
nistI�o ·da Éducação baixou
portaria alterando dispositi
vos da portaria TI, 501, de I!)
de maio último, O parágra ..

fo 10 do arHgo 20; do capí
tulo referente ao exame de
admissão ao curso ginasial
passou a tel' a seguinte Te

dação: "A prova escrita da
português terá caráter eli�
minatório, exigindo-se do
candidato a média 4 pelo

- Não adianta! O tele.
fône d'O ESTADO �stá
�udo hl,i, mais de uma

semana. Parece até c(}i-
, sa do Govêmo: não li.
ga!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OBSTADO

ORA. \VLADYSLAVA \\7. MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica' Geral-Paztoa
Serviço 'completo e especializado das DOENÇ�S DB SENHO

I( AS. '-"Im mod.ernos. método s 'de, diagnósticos e tr.atamento.
'

-pLPO;;;COPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - MIITABO-
. ; ,

LISMO BASAL

R.p.,dibter�pi�, por ondai curras-Elereoccagulaeêo .Raio. Ultn,
• ',,,I,,,),,, e .Infra .vermelho,., ..

{�:�ÍlIJ!tó_tlo:,' R.ua Traj�nl:i. n. 1, ,1° andar

::O.{116

:Jdificio do lIon-

lIorárlo: DaB 9 às 12 �oru - Dr. Muas!.

Das Ui às 18 -'horaa - Dra. MUlllli.

Residê��i'a ,�Avenida Trompowski, 84
---------'-,.....'...-.--------_._---

DR� A .. , SANTAELA-
,i"rm"lfdo pela FácllJd.ade Nacional de Medicina da Unlveui·

hh -do .Br.a�l).,<
Mé�hco PQr.,.c6'ric�rKO <ia Assistência S' Psicopata. do Diltrito

'ede,ral.
'

$:{�interri() do H<Japltal' Pai,Qui{.triCo e ManicômIo Judiciári" da'

ealli.tai Federal;
�:i-inteí-no da, Santa Casa de Misericórdia do Rio de Jalleiro.

cttnica Médica 2: Doenças Nervosa•.

C"n,ÍJltMlo,: Édiflcio AméÚa Neto - Sal. e.

Reiildênefa: Rua' Bocaíuva, �34..
ConsultaB:' Das 11) às 18 'horu.

Telefone:
{}onllult6rio: 1.268.

Residência: 1.&81> .•

Clínica Geral - PEDIATIUA

Rua U d'e Maio, 16 - ltajai
. PUERICULTURA - PEDIATRIA - CLINICA GERAL

Consnltórlo e Residência - 'Rua Bulcão Viana n. 7 (Large 11

IM .aio) - Florianópolil!.

DR. 1., LOBArfO F1LHO
Doenças do aparelho .respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA .E· J;tADIOSCOPIA DOS PULMõES

o ESiTADO
AOML'\ISTRA(.·AO

lIledaçáo e Oficinas, à rua Conselh,eüu_,MaJ.z"+. , ... 1_.

Tet, 1022 _ Cx. "oatal, Ia!.!.

Diretor: IWBÉN's A. RAMOSl.�

Gerente: DOMiNGOS F. DE ií:�U.1NÓ.
Representantes:

Repreaentaçóes A. S, Lara, Ltda.e.

Rua Senador Dantas, 40 - fi" .anõar.

Tel.: 22,6924 -- Rio de Janeiro,

Repre.ior Ltda.

Rua Fetrpe de .Oliveira, n. 21 - 6" ,8""•••

Te l.: 32·9873 ._- São Paulo.

ASS,INATURAS
Nf Capital

...... , .. ,. , .. ' Cr$ 170.&1l.··;
... ' ... ' .. ' .. ' Cr$ 90.(h� ..

I····_

Ano

Semestre

OR. ALFREDO CHEREM,i

No Int.erior

Anu .... ,
.. ". . ,... Cr$ 20-0,(111'·,

Semestre .. ' , , , , '. CI'$ 11 O.tlO",

,
Anúncios mediantes contráto.

'0'8 originais, mesmo não publicados" ntlv ...,._.

devolvidos.

A direçso não se responsabiliza f)�'''. ""...�__

emitidos nos arti�08 assinados.

Curso Na;ional de doenças, ment.....
Ex-diretor do Hospital Colônia Sarrt'Aua.

,Doenças nervosas e mentais.

Impotência Sexual.

Rua Tiradentes n. 9.

Consultas das Iii, às 19 ho ras.

FONE: M. 798.

Res.: Rua Santos Saraiva, 64' - Estreito.

,AOVOGADOS
DR. CLARNO' G. GALLET1'1

- ADVOGADO _

Rua Vitor Meirelles, 60: - Forte 1,.168 • .,.. FloriaMp9U",
I
I, ----------------------------------------------------

DR. RENATO RAMOS' DA
-, ADVOGADO -

Rua Santoll Dumont, 12. - Apt. t.

SILVA

"-------------------------------

DR. JOSÉ MEDEIROS' VIEIRA· \',
•

noa Servlço� de Clínica Infantil d" Assistência Municipal ., 868-

Borbl,o: 8 às 12. horas - DiÚiamente. .! pital de Cartdade
----�----�----.----.- - : CLINICA,MÉD.iCA DE; CRiANÇAS E ADULTOS

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA i _ Alerala _

DR. GUERREIRO DA FONSECA I CODllUltório: Rua Nunes Machad(), 7 - Consu ltaa daa 10 à. 12

Ellpecialistll do, Hospital
!
e das 15 às' 17 horas,

_'lfoderna Aparelhagem. , I Residência: Rfa Marechal G.filherme, l> -, Fone: 18& ..

Lâmpada de Fenda _ Refrator. - Vertometro etc. Raio X. (la- ;
f1ol!:rati'as <la C-abeça) '- Retirada de Corpo. Extranhoa do Pulmão'
Il.!)faillo.
\
Receita para uso de' Oculos .

. Conllultório _:_ Vi�córi(l'e de Ouro Preto n. 2' - (Alto. da Cata
"lo Horizonte).

,
I.

DR. 'JOSÉ, BA.HIA-S:-BITTENCOURT'- IIMeDICO
I
I

11,----------�-----------------------

DR. ARMANDO VALERIO .DE ASSlS .

l\1lmrco

Kealdên.cia -- Felipe Schínidt,. 101. - Tel. 1560.
,_ '-. .

.

DR. ANTÕ,NIO MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOLOGl..,

Orf.opedla
CO!llult6río: João Pinto, 18.

n .... lIHlS 17 diàriamente.
- ,

Menos a08 Sábado.,
Ru.: Bocaiuva 1&6.

'911., �:' 714.
,

'

"

�----.��------�--�--- ---------�----------

,
··DR,. ROLDAO CONSONI···',

. .9rJllri1a G�ral _;,. Alta, ,Ciruréia,::"': Mot�tiaa de Senhor..
.

'- Cirurlila dOIl Tu�ore. _
Da Faculdade' oe M'edil'ina oa ti�i��rllilí.ad� de' São Pa�I;).
'x-Aasilltentll de Giruri"ia .dos Professore. Aliplo Correia

_.

Neto ti Syll.a: Mato•.
Cirurgj'a do estómagl>, vesicula til 'V'laa biliarea, intestinu deI

...*,o til grosJlIO, tiroidé; rins, pró�'tata, bn:i-gll, útero" ovário. e trom
'

.... VAlricocele, bidt'océle" varizes ti 'hérnia.
Coutlltu: Da. :! àÍl 6·l!nraa, roa Felipa SChmidt, 21 (.obrado).

- Telefone: 1.698. "
.

.

RHldêDtla: AVllnída TTompowsky. 7 '_ Telefon. ,1.764. '

.",

, "--:",:""""�---.--.,,..,.,.,.._-
DR. MARIO \VENDHAUSEN

,

' ClíIUca m6lica de 'adoÍtdã e cJ1ançalO
C�II.Q.ltório - Rua Joito P.into, -11) '_ te I, M. 765.
'Conllultas: Das 4 às 6 horas.
ReBidt'ucía: Rua Este"tIIs Júnior, 46. Tel. ,8U.,

DR. 'rOLENTINO DE ·CARVALHO
Aperfeiçoamento,'em 'Pôrto Alegre, e 'Bueno. Ayre.

OUVIDOS' _ NARl\Z ....,. GARGANTA
"

•

Consult,ório '_ João Pinto. 18 - 'tO -andu'
,

Diariamente das 15 à$ is bora8

,

Cirurgia do Torax

ForrJ', ..do· pela Faculdade Nacional de Mediei,na, Tisio!ogi.ta e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramos
Curso de especialização pela S' �. T. Ex-intetno � Ex.auiBtente de

Cirurgia �" Prof. Ugo Pi-ihe iro Guimarães (Rio).
Cons ultório . Rua Felipe Schrzrídt n .. 88.

,

Diàrramente, das J
õ

às, 18 horas.

Res.: Rua São Jorge n. 30 .

DR. ALVARO DE' CARVALHO
Doenças de Crian'çaa

Co"SU!t<"IO: Rua. Trajano s/n. Edit. São Jorge - }O andar,
Salas 14 e lD.

l:"sidêl\o:la: Rua 'Brigadeiro 'Silva Paes, f!>/n. - 8° andar. (chi
cara 'lo Espanha),

Atende d iariarnen te da. 14 tis, cm diante.

�.�,--_._._- "_"---�-----_"-'_-----

CAVALCANTI'DR. M. s.

- A&VOGADO-

Cal'sa Postal 150 - Itajaí - Santa Catarina

�

DR. THEODOCIO MIGUEL ATHEIUNO
- ADVOGADO-

Rua Trajano n. t2, iQ andar. sala n. I

(Escr. Dr. Waldir Busch){
Telefone - 1.340.

IDA VOLTA
do RIO de SANTOS

\

Clínica exclasrvamente de crtancas
Rus �l\lclanha Mari,nl)o. 19, .- Telefone (M.'/ 716.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
OinÍ<'1! 1�édic8 _ 80en';&8 de crianças

, I'rltt.ament.o üe Bronquites ern adultos e crtançaa).
Consultório: Vit.c r Meireles. 18 -- la andar.

H "riH;": pa. I (1.36 às 11 ,30 e das 2,30 às 3,30 hora•.
Ke..idêncía: Avenida Rio Branco, 11>2 _' Fone 1.640.

,

,19/Agôsto 20/Agôst�
. 3.l./Ag-Ôs-to lo/Setembl'O
12/Setembro I3/Setembro ,

24/Sefembro 25jSetembro
7/0utuhro ,8./0utubto

).9/0utubi·o 20/0utubro
.3I/0u.utbl'o ·lo/Nov-embro
12/Novembro I3/Novembl'o
24./Novembro 25/Novembro.
'7/Qezembl'O 8/Dezembro
19/Dezembro 20/Dezêmbl�o

• ,.0 h,fll�áJ:-iO -d.e: :Fló�iru;'óp'�lis s�l'a �s 24 hOl'a� aas datas indicadas.

P�nl mai� inf'Ol'�ações d'il'Ú�m-se à
.

.,
.:'

"

EMPReSA NACIONAL DE NAVEGAÇAO-HOEPCRE
Rua Deodoro - Caix� Postal n. �2 -:- 'TélefoilE!: 1.212.

FLORIANóPOlilS

DR.
Ci rurgia gei-al

NEWTON ,D'AVILA
- Doenças d� Senhorae -, Proctoloarf.
EletricldlLde Médica

Coneultérto.; Rua Vi tor Meil eles n, 18 - Telelonfl 1-.607.
Con"ulta'�: As 11,30 horas e a tarde das 16 horas em diante.
Residência:' Rua Vidal Ramos,' - 'l'elefone 1.422.

rarma cia s

Navio-motor uCarl ,HoepcteJ', M�eDE���:ã�
. R"APIDEZ '_ CONFORTO _ SEGURANÇA I 15 _ Sexta-feira '- (Dl,,"

Santo) -' Farrnácía :F;s-pe---
rança - Rua Cons-elheir�"
Mafra.

16 - SáhfloGB - Fa,nnáei.a."
da Fé' - Ru:a Fe-lipe S.eh-·
niidt,
17 - Domingo _ Farmá--

, cia da Fé Rml Fe]ipe..�,
Sdimidt. ,

,

23 _ Sábado ._ 'F.àrmá-.
cia Moderna � Ru& J.aã'EH'
Pinto�

.,

_

.

24 - Domingo - Fahn:ã
da Modei:nà - Rua jl$'ão>'"

, P
__

into.
"

'

,

3D - Sáhaào - Farmá:"
.. '

cia Sánto Antônio-' -- R�-a",
-.João ,Pfrltõ.
Bl - Doming� _ Fâl::m-ã-'

'

cia Santo Antôl1'i� -' Ry�,
,Joâó Pin to.

. .•. .

." -"

O s'el'víço noturno ,gel'fI e-·
fetuad; :"pelas Farmãt:ias.
Santo .AntôniQ, Mooernll' e
N'otunia, situadas �s }'lias.,
João Pinto e Trajano n� 17.
A pl'esente tabela nã.�·"jpG

dei'a 'ser alteradá sem "pré- "c.

viru a:uto,ri:z:aião! d!êste De
partamento.

Viagem. �nt.re FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

Bscalas intermediárias em Itajaí e· Santos. se.Gdo neste último apenas

para o mOVImento de passageiros.
PRóXIMAS SAíDAS:

> •

,de Ji'POLIS•.
I

de ITAJAt f

í5iAgôsto
2H/Agôsto
7/Setembl'o
19.!Setembl'o
2/0utubró

1:4/0.utu·bl'o
26/0·utu.bro
7/Novembl'o
IH/Novembro .'

, 2/Dezembl'o
14jDezembi.'o

"

l-+- ---,.. ..:...- ____,..,:__ _

Sabão":

\?irgén1 Especialidade
\

da Via�. WITZE'L INDUSTBIAL---Jo'lbviUe'. (marca registratla),
,

,

Torna a r.oupa 'bra'nquissima' ,."
f
1

.

)

, 13/Agôsto
24/Agôsto
5/Setembi'o

17jS,etembl>O
30/Setem,bro

12/0utubro
24/O-u·tubro,

5/Novembl'O
17/N,ovembl'o
.,30/Novembro
lt/Dezembro

,I,
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o JltlJTAOO Flortanépolis, QuàJrta-ieirà, ià de ÁgÔstó de 1952
----�------------------------------�'

.-.- .... _.

Y!�� ê.?��;�a!INa _AsseDlbléia.· Legislativa
Sr. Silvino Russí Coração afeito ao bem, ca- Sociedade Amigos de BIu- I orador, e por isto votará Cr$ 50.000,00 ao Seminarro considera de ineonstitucíe-

Transcorre, nesta data, o valheiro de trato lhano, o menao contra o veto. Coração de Jesus da mesma nal pelo Supremo Tribunal

aniversário natalício do sr. !'alecimento do sr. Augusto Aproveitando sua preserr- Respondendo a um apar- cidade. O veto foi mantido. Federal.
.

'SH���.}) Russi, competente Tavares d'Amaral, sempre ca na tribuna, o ilustre re- te do deputado Coelho. de I

.

Revogada a lei 22 Sôbre- o assunto falou o

:1mi;Cionário da Pen itenciária

I
pronto a servir ao próximo, presentante do PRP apre- Souza, o deputado Estivalet I. Foi aprovado o projeto de deputado Volney CoBaço de

do Estado e muito estimado consternou a quantos tive- sentou mais um projeto, con- Pires declara que depois do; le�.q..?;.::�v.0!�.�_l�� ..n.;.�2..:S}i":::�1:_a�"'ULrT�
.na sociedade local. mm conhecimento da in- siderando de utilidade pú- àcordão contra a lei 22, e j

w.- --:"'"'
_ _ ..' w_.. . .

_�s muitas manifestações fausta notícia. blica a Sociedade Amigos depois
.

de have-lo devida-

d' F"de regoaijo que, sem dúvida, Os seus funerais se rea- de Blumenau. mente est'u?�do, considera-o:Policia a' ronteira
·}lá-ne receber, na data de .izarão às 15 horas de hoje,

.

A propósito citou disposi- norma decisiva pura temas .

.boje, RS de O ESTADO. .s,aindo.o teretro do neeroté- tivos dos ·à�spectivo& esta-. dessa J1atureza.. ." r* &a
•

··e·:'!I"'S'e'"
..�."."

'

Viúva Adelaíde Lobo - rio do Hospital de Caridade tutos por onde se vê que é A sua critica não é con- :, ...,Q..: . 1,10 .' .... : :,,,,;','1.:, ,

Amaral -para o Cemitério de Itaco- grande o acerbo de .ativida- tra o aeordão. E' contra o Das últimas notícias que nos dá a imprensa, relatl-
Passa, hoje, o anive�'sá-rio 'robí, des uteis já ,executadas- pela uso unil�teral que dele f�z I vas aos resultados da investigações .p'l'o,cedi��s em, nd,�as

.jaatalicio da exma. sra, d. O ESTADO apresentá à entidade .em apreço, e que
.

.) sr, Irmeu Bornhausen. 'Iftollteitas pela Comissão Parla.rrlent�·l�.,',."�r Inquêríte
. Adelàide Lobo Amaral, viú- ma. Iamilia enlutadà a ex-', hl�Hf'icam, por si, a medida: Não havendo outros . ora- 'anunciam aos quatro' ventos que' o pol1ciàmento dessas
\8 do sr. Antônio Tavares essão do seu profundo 'pe- ora pleiteada. 'dores.,

. passo�l-s� ,à votação l"fronteiras será atr ibuidc ás
I
polícias estaduais ajuda-

do Amaral, saudoso vice- Vetos aprovados sendo o veto aprovado. por .das, neste caso, pelo Govêrno federal com auxílio em ar-:

-eonsul de Portugal neste --------------- De autoria do deputado 16 votos contra 14. mas, lanchas, construções de postos e, consequetemente•
. Estudo. Waldemar Grubba, foi apro- A seguir foi apreciado o vigiada. .

.

.

O ESTADO se associa, a"it! i..pa.ção vado, há tempos, o projeto veto aposto ao. projeto de lei Para a nossa policia alargam-se os horizontes, pois
respeitosamente, às muitas

TE. NEWTON E SRA. de lei ,�tI; concede o au.xílio que concede auxilio de sendo, como de fato o é, o elevado custo da aparelhagem
.hornenagens de que será al-

Participam anspareutes e
de Cr$ lo.O?O,oo.a SoeI.eda: " .__ . um dos maiores tropeços que tolhem as administrações

"';õ'á ilustre dama.·
.'

ssoas de suas relações, olde Evanzelica de Jaraguá
.

retardando-as e assim impedindo de manter em ritme
'''FAZEM ANOS, HO.JE: .

t d ". I
do Sul. O governador vetou

CI·ne."DI"a'rl·O
paralelo com o progresso da .reg ião o seu policiamento,

S J. "'.rt d
scimen o e seu prrmoge- '1' d t di id d

.

b h t
-

-

.
r.. arme Jj u ar o.

o, Roberto, ocorrido no
o a�xl 10, sen � o ve o lS- esta oportuní a e vem em oa ora razer a eooperaçae

- Sr. Luiz Hamilton Di- .

11 do corrente na Ma- cutido na sessao �e onte�. vantajosa, da União na criação de uma modalidade po-
· n.z.

nidade "Dr.- Carlos Cor- O ?eputado ES�Iva.let �l- Íicial, especial isada, que vai aliviar O Estado de um

- Menina Cléa Jení Bar- res Iider do Partido Social RITZ
grande onus que

'é

o referente ao policiamento da fron-
a". Às 5 - 7,45hs.

bosa Marçal, fiJha do sr.
Florianópolis, 12-8-52.

Democrático, diz que às ra-
Allan LADD Lorena

teira e o qual compreende o serviço de vigilância e ma-

· Joi{o Mal'çal.. ..-.._._ __.._ wa'. zões do acordão que derru- nutenção da ordem desde Deonízio Cerqueira até Mond_llÍ •
- Sr. Luiz Fernando Gu i-

V ti
bou a Lei 11. 22, não devem YOU�G .

Que estejam aleta os governantes para que nã.o
·rnllrães. • en a..·se valer RÓ para o Legislativo. em_:

EM ARMAS

.

deixem escapar esta oportunidade. Num momento como

- Sta. Maria de Lourdes .. Valem. principalmente, pa-
IRMAOS

C' I di
este em que se cogita no âmbito federal da ímprescíndí-

Bott, filha do sr. Mário BoU, 1 rádio PHILIPS. ra O Executivo. o qual, en-
No programa: me an u.

I veio necessidade da criação de uma polícia de fronteira

:P :ofessor e funcionário da Mobilia quarto: tret.anto, continua a encami- Jornal. Nac. I' e quando se comenta e cogita de uma conferência entre
Preços: 7,00 __:. 3,50

:Balsa de Valores. 1 cama ohar à Casa, prqjetos de- los govêm.os da União e dos três Estados sulinos, é t�m-
/' Imp. até 10 anos ;. ..

f- Sta. Ilsa Damiani, fi- 1 penteadeira c/banqueta leis em flagrante desrespei- ROXY • i'PO de se·tomar a dIanteIra azendo, por 110ssa conta, um
.1ha do sr. Prof. Anacleto 1 camiseiro to àquele acol'dão.

- I

I
levantamento completo quanto a extencão qu� se faz ne-

Damiani. 1 guarda roupa. Cita o caso de um pedidQ
Às 7,45hs.

GI'
cessário vigiar, populações existentes: 'condições d�s

- Sr. Perey Kajetz. Mobilia sala jantar: de crédito especial, no qual Bing CROSBY ona
vias de aeesso inclusiv·e fluviais, custo de material de

- Sr. Niverth José De- 1 mesa elástica o Chefe do Governo uede a
SWANSON COl1s.tl'líção, preço do custo de vida, possibilidades de

bra:lsi. 6 cadeiras necessária autorização pél ra
em:

PASTE-
assistência méclica e hospitalar, enfim uma série de pro-

- Sta. Maria Helena-'1'0_ 1 balcão ser pago pelo exce.sso de ar-
�O TEMPO DO blemas que devem ser objetos de aprp-fundados estudos

�\
41escato. 1 cristaleira. t"ecadação, sem qualquer

I..ÃO afim de que o nosso Delegado. quando -rôr à conferên-
- Sr. Bráulio Jacques Rua Feliciano Nunes Pi· prova da real existencia da

No programa: Cine Jor- ciU que se espera, esteja em condições de expôl' e argu-

. ..D;af'. s. n. 12. verba indicada.
na!. Nac. mental' com segunrança por estar, como deve, perfeita-

'1
. l)l'.eço'·.· "u,20 _..;. 3,50 .

. Viúva Telesilia H. de -..,.-q""_r,,;tto�...............,.....� � mente ao par do caso e estudar, e poder conseguir atra-

Aluda-s'd ·.sala Sôbre a matéria, o nobre Tmp ... lIté 14 anos vés' de dados estatísticos positivos- tudo que a uos-sa po-
6 � parlamentar expend.e il)cisi·

ODEQN lícia necessita para a organização e mailutenção de ama

f ·vos argumentos para mos·
Não haverá sessão Cine- polícia de fronteira que esteja a altura de assegurar um

de reulp traI' que a lei só p invocada matografica para Mudança serviço perfeito e paralelo ou superior ao mantido nas

b d· I L de Aparelhos. mesmas regiões pelos nossos vizinhos.
ALUGA-.SE ÓTIMA cA- pa.ra R

•. �l' o serva a .pe.o e-
RITZ .. h-'"

1 t d'
-- .�man a Deante da publicidade que a Imprensa do Pais vem

A DE FRENTÉ, SITA A gls.a I�O, qmm o o aevI� seI'
Ann TODD '- Nerman d

UA 24 DE 'MAIO N. 165,
maIs amda pelo Executlvo. dan o ao caso, não será justificáv�l qualquer cochilo,

O ESTREITO PRóPRIA Acentua que o sr. Gover- WOOLAND morment� pará nós que tanto nec:essitamos da ajuda fe-

ARA ESCRI.TóRIO CO.- (nadOr não podia basear o
em:. deral empreendimento de tal vulto, e a coordenação dos

, .

t
_ AS CARTAS' DE MADE- .dados que falámo" é tal'efa fILie deve seI' com,eçucla J-a'.r.ÉRCIO' ETC.

.' .

've o nas razoes em que fj �

V�R É TRATAR NO LO- f�z, porque uma vez que in-
LEINE A propósito das declarações da Comissão Parlamen

AL. cIde no mesmo erro, lhe faJ-
IMPERIAL tal' de Inquérito, queremos Ealientar aquela que afirma

.... ...,...,..,.....,..,.., - _................!_.:...,......... ta autoridade para incrimi- Às 7,45LhS. L l'
que "os soldados brasileiros estão armados com fuzis

A8A.IIl8C:wL.l.lO.A �.- nar o erro dos' outros. Gene KEL Y - es Ie pre-históricos". De há muito que temos advertido todoS"
aldora dOI w.......... Em aparte, o de}?utado

CARON - OSCal" LEVANT os responsáveis para esse aspecto, sem' que tenhamos si-

etorf Vii DIaet. Celso Ramos Branco mani•
.:__ Nina FOC:A: do leva.do em consideração a nao ser· quando se an'i-

a••
·

Co ...,...,
.

festa-se de acôrdo com o
em: piam os milindres de suceptibilidades políticas que não

SIN_FONIA DE PARIS
.

foram visadas, mas que confirmam a velhíssima sente:q-
No programa: O 'Esporte ça que diz que "os poderosos não gostam de ouvir ve-

I:a Tela. Nac, '.

Idades".
'.

Preços: 8,qo - 4,00 •

S. SURI
1mp. até 14' anos.

IMPERIO
Às 7,45hs. '.

Programa Duplo i�
.

��::;:7ACroADE '�Missa de 6- mês
James STEWA;RT - Ju

ve ALLYSON
em:

SANGUE

.. _·__ . .EeD'eira B.a.n.deira.
'FALECIMENTO

SI'. Augusto Taval'és
D'Amaral

Faleceu, .à tarde de ou

-tem, no Hospital de Carida
·de, onde se achava em tra

';1;amento, o sr. Augusto Ta

vares" d'Amaral, gerente da
·

:firma João Moritz S. A., su
·cursal de o sub-distrito do

.

Estreito.

O extiDto, nascido em

.Portugàl,· '.eio ainda moço

'Para o Brasil, .ingressando
�no comércio de' Santa' Cata
Tina, sendo gl�andemel1te es

:timado e admirado
.

po

,/quantos com êle eonvive
.ram. Nesta Capital, geren
··c}ou a Soberana, à rua Fe

lípe Schmidt, por longos a

:nos, e, ultimamente, exerci
·essas funções no Estreito
Jl.a sucúrsal da firma qu
...ali inaugurou a sua. SUCUI

sal. Afavel, sempre. pl'onÚ!)
,�1 servir com dedícaçií4J_
gentileza a quantos .a êl

':i:ecorriàm, o sr. Augusto Ta
..

"Vares d'Amaral, cu'jô passa
emento ontem const.el'nou
,�ociedade barriga-verde, eI
jrmã� do saudoso vice-cOI
llul· de Portugal, neste Est
;-do, sr. Antônio Augusto d
Amarál e sr. Juvencio T

.

.

vares d'Amaral, tio do d
J.Vlax Tavares d'Amaral, a

"Vogudo e ex-deputado fed
Till e da exma. sra. d. Ste
.Amaral Moritz, esposa
'lIP..Ioão Eduardo Moritz, a
to "funCionário da firn
:.-cl\l"los Hoepcke S. A. C
mércio e Indústria.
:
N'o comércio 'local desfI

'tava o extinto de sóh
,prestigio, alcancado atrav
de longos anos· de trabal
"'Profícuo na firma Rosa .N
"'Ves e Cia. e, na socieda
>cata l'inense, era credor
\l!::�tima .e,.dn· e.onsideÚtçãú

.ex
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No programa: Ci!�elandia
.;ornaI Nac.

Preços: '6,20 __ o t,50
Imp. até 14 anos.

DESEMBARGADOR URBANO MüLLER SALLES
Filhos,. genro, n�to, cunhados e sobrinhos do De·

sembai'gador Urbano Müller San.es, convidam os demais
parentes e amigos para a missa de 6° mês do seu faleci
mento que será celebrada na Catedral Metropolitana,
sábado, dia 16 do corrente, às 7,30 horas .

Antecipam os seus agradecimentos a todos que. com

paftcerem a êsse ato de piedade cristã.

DE CAMPEÃO

AVENTURAS ZE-MUTRETA �

r ...-'0
"j .�_:::-_:.:=--

DO • •
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Dentro de poucos dia�"1 tadcras ínternaeicnais, qll.:,
rcalrzar-se-á sob o patroc í- de passagem para a Curj�J
n 'o (la 'Fed,eraç'áo Atrét�c•.a ba irão . ínterromper:" Sll"l
Cat.arinense, .uma grandiosa- viagem para que o n03;;0!

ll(;�taclli '·d'eC"Catclt'\ :'H·"c.,:, povo tenha a. oportunidade'
. '" , ':

40 lu·>ga.l' - 'Caravana '1 porte.rdas 'fortes' emocões, de vê-Ias sobre o fii1g,. Cttt::'ião Iôra a ausência .dos SUPERADAS AS MARCAS DE SALTO EM:. EXTEN- (.0·

concorrentes de J,oin�i1e e a SÃO PARA DAMAS E 4 X 400 PARA
.

HOMENS .-\1' �. C .. com.32 pontos Pe1fls famosas "es�elas co sensacionais lutas.
'

Ja'.. parte do certame, tÍL10 lé- CLASSIFICAÇÃO GERAI� APÓS A ItEAUZAÇÃO 'Q� i{il'g", que vêm de reC811Le Moças jovens e de rars,
.

d':
, .,..

la SÉR'Iv' .' >' , '..' "E J"'J
' . 't�mpoi'ada pela Am éríca do h,c!t'z�, verdadeira" atlêtas,":1(,':0 TI01ne, a prqgressista , " .... " " ..;.'. ;'.'.;', ,,','i '.' .,' ,m OlnVle a proxlma ��.. . .

. .' ····r' ."
. ..'

. '.' .

.

,i I' ',' ",'

v·'··;:u 1 e atualmente -em vi+ » .inio de��nstJrar do que écidade do Va1e ele, �aJHi, te- <',.:\', ,., .. ' ne

rÍ'll': alcançado'
.

sl�ées!sil)11
.

Salt� em extensã�"

,.
20"'lugar � G., E.� DlIq&�' 'No mês de "etem'bro tere

riosa temporada na
, Capita J capaz

'

o "Belo 'Sexo".
.

1 1 N 1"1 d C' rq t
". � 'dl' Rio Grande do Sul. Xas... próximas edições

-

d;,":vll;lgar,. ....,.. >
o ugar _

.orma.
cl �.�s. e. axias, com D. pon 'os, . J" 'I

. d'·, ')1 '

Qt'compareciní�nto. do �.l'; do G. E. Duque le Caxias. 30 lugar - C. Atlétü;o mos_. em ?lllV! .e,. no Ia ..... t:ma única noitada ser» .i.e�os a dãta exta, ser,ti0'

nf1i'CmO
.

J')eel{�, .
Pr'efeito .com 4m4i) (recorde)' Catal'inense, com 39 pontoR �. naü maIs no dIa 14, COmi] f',pTesel{tada.. em nossa Cl- q;,it� o local serct no Esta-

JYI.'t,I,1iÍcipaL de Blumétian', ,do
'.

20 lugar -: Cecy Vit:;il'a,
..

40 lugar�- Caravana do flCOU a�sentado no congrf'2.- clade por essas ta,mosas lu- {j�v '''Santa Cat2.1iné.
CDL 80arés Duti'}\, Ci-n'::;.· do do C, Atlético, -com 4m44 Ar E. C., com 32. pontos .1'0 r:eallzdudo,e:n dBlumenall,:.

D'
,

i[' c. .

3 I • ", A 1\1" "l"l '

a l1egun a sene ·e provas,28 R. L, do _r.' ,1. <}L'dllO o ugal _ .'1.na _. a.
"Cl 'f"

� .

I'
- J!'

:Medeiros, Juiz,'rle .Direito I G 'E Í> q e de Cnxh' .
a,SSl lcaçao para a COll· cUJa rea lzaçao ":lCOU um

CAMPANHA: PRó-CASA, NOVoS RECORDES MUN-
Ja' ,2a Vara, do .Dr. }\;'Y P. ��m '4��2

U U "., ,::;, quista do "TROFÉU BLU- pouco prejudicada pela ilÍi0 • I
.

01'
.'

J
.'

1 1)' 'j ArremeAso de da".clo MENAU"" participaç:ão de c:ubes da' :PAR1� A. :rROG,ENITORA .\ DIAIS
.oe.' l'Irelfa, lUZ ce

'.
u'ehO, I DE ADEMAR F ..DA SILVA I ,

<hda. Vara, .�lo Sr. iflgo JJe- 10 lugar - Soleika, do
10 lugar - G. E. Olimni-j cidade de JÓinvile. .

•

I Londres, 11 _' No qua-
,TÍ'ng Presid�nte' da Càrn.:l1'a G. E. Olimpico, com 24mtO. co, com 81 pontos !I" ,Dr. Pa.u'l.o Fontas Cr�,.·' 100,00" dro dã reuniãn, internacl.·o-20 lugar - G. E. Duque í Entretanto tudo fará' a '" uo

(1e Vereap.ores, emprestoLl a .20 lugar _ HanÍlelol'es, Dl' Osmar Cunha Cr$ iOo,oo nai de atletismo da "Briti;5h
"'«:te certame um brilhanti;;- d' G E D de'

de Caxias, com 70 pontoq I FAC, pata que se realize. ,

,,>- o '. �', l<1que e 'ax!as, 30 lugar _ Clube Atlétí .. ',em Joinvile a. sGglmda seric Miguel Daux .. Cr$ 106,00' Games", C. M. Moore bateu.
"':10 l·ne·· sp·.el",l,do·,'. constit;l. !lulo -<;om 20m85

.

A 'b ld P' C' "''''0 i' d l' 1'" 44".",
co Catarinense, com 55 pano lFe lhé toca, c�bim'do a

ri a o ovoas rji! L; ,00' o recor e mUil( Ia 'ias . tp

mn exemplo a ser seguido 30 lugar _ Ecila, (loC.. Silvio Ferrari· Cr$ 20,00 I,' jardas, com, bal�reiras, C'Ont.
A 1,

.

8 26
lOS LA'1\"C, a organizaçã.o.

por todos aqueles, que !)(,1' '. t etIcó; com 1 m . , Julio' C. da Rosa 'Cr$ 20,00,i 51"6/10. •

força de suas funções pú- ,IIomens 200m. Casa.·'A 'Capital .. Cr$ 2D,oo I O ant. igo recorde., \.il1G .erA",'1;"".8, ten' a obl'ig·a,'Jt·).· 111:1- 10 lU!rar _:_ Reinert, <';0 ._....,..-...-..�..........__._---�...._-.,.-............._.:...
u A�r,,' ,� , �,

I Osn,l Meno. . . .. Cr� 10,00 I d.e 51"/�?, pertencIa ao Ita�1i.enável e indiscútive!, de G . .E. 'Duque de Cavias, com VENCEDOR" DO "INI1;IU�" éAIUOCA O 'FLAMENGO' Jose Rosa Cr$ 10,00 'hano FIhput. .

amparar e prestigiar o
.

es- 23' se., 8 ,
-

Irajá Bomide .. ;. Cr$ 10,00 I Londres, 11 - A equipe.
porte, púncipahnenté . o 20 'lugar - Pizzani, .do 'Bento Carioni ..

'

Cr$ 10,0'0 t norte .. americana das 4x400
... ..... E AtI't' 24 Domingo, no'- Maracan;1"fiEol1sucesso. Vit,)rioso ':l&al-. .

2letismo; que ',hOJe 'J::i 3rH!.c .0. '-'.
.

e lCO, com 3e., . Um desDIortista .. Cr$.' 10,00 ,i .l·ardas, bateu.> domingo, na
,

. teve lu'gar a disputa de" :vi-negro na deelsâú dos pc- 'f

hata centenas' de jovens' dai; 400m As listas ,encontram-se .i Estádio de White ,City,
'

Torneio-início do Campeo- I nalts. Tempo regulaz:nenL:H<:
tlossa:s màis' destacadil,5 co- 10 lugar - Tonolli, do > ,

•

•

em poder d,;s s1's, .(\.ribaldo! recorde mundial,
..

com g.
C AtI 'tO 53 1 nato Carioca de Futebol rte. j' 1 x 1.. "

," . !munas, .
..

e lCO, . com. se., '
, Póvoas e Adalberto Carodo-, tempOo de 3,8"8/10.. 1952.

,.
70 Jogo - Bangu x 013.- .

•
. A organização dada ppla 20 lugar - De Luca, dó ,i O antig'o era de '3,9"4/1"'._. ria, v,eneendo" primeiro soo 'U'

L. A. R, presidida PO;' este G. E. Duque de Caxias, eom
grande esportista ,que é '53 seg., 9 (I final acusou o tl'iml- pela contagem mírÜÍna..

...._.._-..........-_.:.._-_._w__._._...._.......,..._......�

RENATO BENIT6, fui um 4x400 fo do Flamengo, seguido pe- 80 jogo - Vasco X Flu-
, 10' Vasco. minense. Vencell o C!11ZL'

dos fatores do suces:;;o a1- 10 lugar - Equipe. do
,

r"> 'D d C" 3' Foi o seguinte o mo\-!- vascaíno por 2 x O.
caneado, tendo O' sr. auca' uque e aXlas, com mm.

" . mento do Torneio. 90 jogo - Flamengo x Foram. ().S seguintes os 1','-Scheidemantel, .como deJe- 41' seg., 8 (recorde) •
. . 10 jogo _ Oriente x Can- Botafogo. Saiu vencedor o sultados da segunda ro' .l!.',dagado da .F,AC, sido o árbit170 . _20 lugar - Equipe do C. u_

, . to do Rio. Venceu o primei� ,clube da Gávea"por 2 x O. do TOI'neio QuadI·ang'.. ll.al,�geral da competiçã.o. Atlético Catarinense, com
. 1'0 na deci,.são dos penqlt�. 10° jogo _ Va:.lco x Bal1�' que está sendo ré:tlizado noOs casos de interpl:etaç;ão 3min, 44 seg., 6 .

.

I
.

3000 .20 jogo - Bonsucesso x gú. Tombou o quadro bal1- Rio e e mSão Paulo:
.

PaI-.

f0'l'am �prontamente re50· '1)- , um
". Madureira. Ven�eu o Bon- guense pelo escor� de,2 x O. m·eix'.a·s 1 x F1<>mellgo O edos por S. S., tendo o espE;- 10 lugar - Waldemar • ""

sucesso por 1 a ().' 110 jogo - Flamengo x São Paulo 4 x VÍ!sco O.íáclllo de'sportivo agl'ads.,lo Tiago,' do G, R. Olimpic(), ". OI'
� .

V V" FI• <19 Jogo �� ana x S::JJ) asco. ItorlOso o amen- Com os resultados acima,plenamente á enorme [l,SSlS- com 9min. 26 seg., 4 '

Cr·istovão. Foi v(;ncedor I) go por 1 a zero, tento (;Oll- a c.lassificueão é.a ,s.eF;1l in-tência que comparec0.u ao 2,0 lugar - Palma, do Du� "'.
. Olaria na deeisáo ,dos pe- si,l!J1ado por Jadir.

. , I te:,; Estádio do 230 R.. L que de Caxias, com 9min. 43
. Bl' ru:.lts. Foi o seguinte Q ong(�lVIals uma vez mr:e;)8,U, sego "

40 jogO � Vasco x Arrré- .campeão: Antoninbo," L�"!1; � ..
�1or seus repl'esentm1tes., e0- lO.OOOm .

' .

y l'ica. Venceu o Vasco pur e 'Coido;',Aristóbulo; Ja·r.!ire'
.

lhe um triuIifo parcial, géle 10 lugar - Raulino, do '
.

"
,

.'
..'

n E D d C
. '1 a O. Jor{lam; Aloisio, Neca, ,Hu- L·

.

T'
'.

CI bé o 'atestado da forma cum !J. ;, ,uqlJe: e: !1Xla�,"com . , .""

·."'.r·
....

.

. 50 jogo _) Flam�ngo x gnh,r;hQ, Clóvis e' Z.a,galos'.:.
.,'. a>' e.n IS " ". u ..q.u�"a� ",sociedad�s' e�poI'd-, 35min.' 26 sego ,

,

o

.., ," .' Oriente. Coube c· tr'iunfQ ao 1\' r,enda foi de Cr$ .....

�:;��[t���,�i� 11.·.�.�:.i,.a'l����t�.ar�:1 (ío2�.ar�L���1�., do g��al;�� rubro-negro por 2 x O. 333.153,30, considerada a,

60' jogo Botafogú x preéiável.prática d-o 'esporte-base, .. \ 37 mino 21 seg;
Nossa met:i1ópole foi re-

'

Arremêsso do dardo

presentada por dois Clubes, 16, lugar: - Heinsenlohr,
ú 'Caravana dó Ar e o Atlé- d0 G. E. Duque de Cáxias,
'tico .

que ê'orresponder:lm com: 42m58
'

'

ás esperanças' doS seus tor- 26 lugar __;_ Boo, do G. E.
àdores e qUê voltaram b,p�' Olimpico, com 39m60
tivos das atenções com qEe Saltó tríplice
f01;alil aliós poF p'arte (ias 10 �ugar, - Jaeger, dó
autoridades, tanto públic:.l12. G. E. Olímpico, c'om 12m32
como desportivas.

"

20 lugar - Platt, do 'Ca�
Abaixo damos o resultado l'avan�. do Ar, com llm63

lJor provas das'competiçôes: Classjficação por pontos
DAMAS DAMAS
I

.

200m. 10 lugar _ Ed,d- 10 lugar _ G. �. 01imp'i-
búrg, do G. E. Olimpico, co, com 30 pontos
com 29 seg., 4 20 'lugar _ C. Atlético
.20 lugill' - Maria :N'l1ta- Catarínense, com 16 ponto"

Üna, do C. AtlétÍco Cilbl'Í- 30 lugar - G. E. Duque
;l.1e11Se, cOrn 31 seg., E de Caxias, com 14 pontos

.

30 'luga:i' - Eltrides, do' HOMENS
0, E. Duque de Caxias\ com .10.luglH - G. E. Duque
3� seg., 8 de Caxias. com 56 pontos

f--- 4�������������������F�lo�r�i�an�óp�o�1�ís�,�Q�u�aT�.t�a�"f�e�i�ra�,�13�d�e�.�A�g�ô�s�to�d�e�19�5�2�.������������������'�·O�E=S=T=AJ)�=�=!aa

Igueiren.se:x ·OuaranÍ,·. o·· próximo "�contro
tabela de

j�.g.:�O:'dO
.�am" rios. :os 'e.��uadrões ,�o ]1\i- e,o. segunliP

..
,dü�pte :�O'"A

.: ".'tt.íl;:i.h9�'i'a.s.
';,.çm seus

cOPo j. unt,.cg,.
110 com o �vaj, '��:nprjI1J:lo", A.g.uard�rh

a lKle,la entre:

:t;ato de Profissiouais-da ·gueIrense e Guarani, ven('.�2 'por 4.a -O."
.

"

....:;-' :
". sendo .que o "bugreL �Ol1t;1- a. pena--de suspensao' por

.. 1' • ."
, '1 ' ".

" d
.
.,.

do'
.

bc
, .. .,,' 'T to F"

.. ' .. <: ., ·.i, 1" '''.J tid f" I 11 11 vl-neglos e trico ores, lhO-
1'[\ e aponta para .o pl'OX1-. os: am os: em-seus comprc-: ,

. an 0,'\ igueu-ense. ,,:C01:;O ra ,;cúJ:ll sua aia esqu.er'!a· uma par 1 a o reia que nes i
": <

•

domingo' a quarta ro(l,�t-l �issos inici�j.�, o primei ..'o G�aran;: vê�\n_ trinando com J'aime _ I:auro, 08 qU�1S'i impôs o T�ibunal. de Jn;;t;-I �Tan:ada. para a. próxima.
serao adversa- \ frente ao Atétíco por 2 x 1 af ín co, verificando-se rr.e- ;estIveram ausentes no pre- ça Desportiva; , "oommguelra..

.'
, .

.

.......................................................!' .; �.
,

.

.

'. ... ':
\

� " '''_

····-EJstado
. ,

.

'i ,;.'; . oi

._:.. � •••••• _ •• _ ••••• - _ _. _. __ •• :. __ • - - - _ •• ;.. _'. ':' a •••• _ .••• _ • .:. __ .a •.• - __ _ _._-_.•..-.-_-��- . _ .. -.-. -- .---------:--�. - -.,. ..,. - ..�.. r·�· .�. -. - _.� .��_. _.,.. -.._ -------.---..
..� .. - - -,.� - �.�.. _ -

. t

Recórds ..•Estaduais no Certame.
«lfQ'éll Blumenau»�

ESTRELAS DO CATCH EXl8IR-SEÃO NESTA CAPI
.

. ,

TAL
,.. .' '.

�......._- ":'.........--r;......�.-..-....:.._-...�;.� .•�-_..,....-.........
- ........w;".

,

,

. ., , .

BEqDE-SE Es'rA SEl\:lANA O QUADRANGUL"\]�

lo lugar ,;_' São Paulo e.

Paimeiras
20 lugar Vasco e Flam_!lu-

go.
.

A rodada final constárá.
dos encontros segúintes:
Hoje. - Vasco x Flamén-

go, no Maraca:'nã.
' .

i Sexta-feira - Palmeiras;
x São Paulo, no Pacaembú.

JA NO BRASIL ADEM:AR F�RREIRA DA SILVA

',:

, �;S' -DE AGOSTO'
Dia 14 - Quinta-feira - Boite da Colina com apre

g,entação do c,onjunto g-aúcho "VOCAl;..ISTAS DO LUAR'"
- Resel'v� de -m�sas a p&rtir do dia 11 na Relojoal'i&
Moritz -::- ao Preço de Cr$' 30,00 .:._ Início 21 horas,

Dia 2'.( - Domingo. - Soirée.
Dia 30 - Sãbado '::'_ S.oi-:rée.Alvo das mais -consagra-, No Maraéanã e Pacaerri�

doras homenagens por par-' bú, os dois maiores estád!os
te das autoridades esporti7 do'país, d;esfilou Adelr..a·
vas brasileiras retornO'ri de' Ferreira da Siiva enú'e
Helsink, o:l).de bem; alto (:0' aplausôs 'ensurdecedores .. , V·locou o: nome do' Bi.'ási1 pe- "Uma apoteose a cheg-aG�, '. i,a,g�m, 'COm, s�g.ra8çarante o mundo inteiro Je·. ao Rio e São Paulo do .:,;ovo

val1tando o .Campeonatc Atléta Símbolo do Bra�'il.. -e. ·'.r,api.:dez' ,olimpico de,salto triplo e o

recorde mundial da espEei- "O ESTADO r,s:�OR.TI� RÓ NOS CONFORTAVEIS MICR.o-ONIBUS DO
alidade que já lhe pe'rtel1c:a 'la" envia ao grande "á<;'

__ o

81'''ID'0'-''''"'F''''s'''n''-OR 18IfE"18-0"-':-o extraordinário ftlteta p�l;- do. atletismo brasilein e I ,f' ...
« la-C fi �... )

lista.
.

mundi:·ü as mais calOrosas ! F
-,

l' I i J.

,
.
lorianopo IS. - taja - oinville - Curitiba'Ademar Ferreira da Sil· fi.'�:·eitaç'õe.s pelo seu es�u.' I ,

va. Milhares de. pes,'!oa� pendo feito, cons·eguindo I". . �

ovacionaram

dellrantemen-l' para
o Brasil

_

a pllim(';l�

Ite o maior' recordista dos medalha de ouro das Oli.m·
Jogos OliriWicos. .. piada",

.

, •.

,

Agência:
-

h.ua Deodoro esqnina'da
Rua Tenente Sil veira

.
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Florianópolis, QUllIrta-feira, 13 de Agôsto de 1952
'--------.......�....Ii<

�t�J�
,

� ���__�-----�-.:.__�----_;_--:---------------- _'-,._-

ApresentadQ na Câmara! disposições em contrário.
Municipal de São Francisco publicação, revogadas as . ,

"

d 'ICd'
.

'�(} Sul, pelo Vereador Colatí- S. S .. ·da''G;âmara Mhulci-, 'Uu'e'r "c'o'o-"he.cer· o,,-,s,eu 'p'as".s'a 'D:'."�
..
';.: 'i\ç��. ,·,,8.,.:$:.•••m o Belém, da

.

bancada do pai de São Prancisco de �ul,
.

_.',"Partido Social Democrático 29 de julho de i9'1i2.
.

. .

, 'L
,>l;� 8U0::3CTito pelos demais ve- '·(ASsR·iI\ac�o � Czolatttiito DIeléllil· O Professor Rubens Peiruque que se en�on�Fa., hos- .0 .:So'··bt-a".i .:a.e' Ou."'o· readores do mesmo Partido 1)1'. og�no' a ar, smae

pedado 'no LUX ,:aOTEL, apresentará gratui�amente, a- g &'
· ,com, assento .naquela casa, Jul;y Qzório é Carlos Bor-

través das colunas. 'dêste jornal, um estudo sôbre o pas-
um projeto 'd� Lei, que vem ges,

,
, sado, presente e futuro de cada leitor. O CUPOM abai-

· .doar ao- populoso bairro d.e JUST�FICATrVA '. (o, deverá ser devidamente preenchido com o PSEUDó-
. ;·'_Rõcio Pequeno.: da.quela �l- Sr. Pr:es1d:nte e demais

I i'UMÜ' do leitor; e asjndicações, necessârias, que ,são: da.
.<.d?-de, de um Posto de vel!,da Vereadores. -

-

ta mês e. ano do nascimento. ASSIm corno; lugar- da na
,·.18 Pescado,' Carne verde e Ao apresentar nesta casa I tividnde, estado civil e profissão. Sendo possivel, indicar
seus der ivados. Passamos

I
o Projeto de Lei n. que man-

também a hora do nascimento. Cada pessõa interessadaí·f8.Jlscrever abaixo.o .r�f�ri- d� �onstrui� 1:10 Bai;'ro de, �'m 'conhecer seu futuro, deverá RECORTAR ° CUPOM
·,h projeto e sua justifica> 'l0CIO Pequeno, um Posto de �b.aixo, e Indicar com sua própria letra, os .dados rieces-ti>'?l·. )

.
,;enda .de pescado, carne ver- sários ao estudo. Isto feito, endereçar à redação de nosso

I de e seus' derivados, o f.iz JornallPROJETO DE LEI N. ún icamente imbuído de ver C U P O 'M>Autoriza o Poder Exe- o referido Bairro, dotado de Sr. Professor Rubens Peiruquecutivo Municipal .a cons- um Pôsto que venha pede i- 'Redação do "O .Est:ad�·'. Nesta Capitã).
_,., ,t;f.uir"no·'Bairro -do 'Rócio tamente;: solucionar "a 'ne-' .

,- Envio os dados abaixo,. para rece-'�Peque�o, um Pôsto para, cessidade daqueles morado- bar anotações sôbre meu, passado, pre-'a venda de pescado; carne res, na .compra diária do sente e futuro, livre. de despêsas.verde e SN1S ·clerivad�s.. pescado e da carne verde.
Art. 1° - Fica o Poder Tratando-se de um -bairro

'E>,i'"é:utivo autor-izado a man- dos mais populosos da nos

dar conetruir um Pôsto de sa cidade é louvável que se

í:enda de pescado, carne ver- construa um pôsto à altura
de e seus derivados, no Bair- de seu progresso e de suai"

'1.'0 do HócÍo Pequeno, no tre- necessidpdes, para melhor'
(;110' compreendidó entre a servir os seus moradores,
l'esidência dOf> srs. F�'ederi- na maioria operários que
·.co Krüger e Francisco José. t�m hora marcad,a pata o

'Go.uto,. trabalho e não dispõem de
Parágrafo único - O re- tempo �para dirigir-se aó

Úi'jdo Pôsto deverá ser' Mercado Público, dado a

·<construido d-e alveNaria e distância, .sem prejuízo dos
-equipado com todos os g·eus seu� afazeres. Além dêste'
]Je:;·tences;

.

grande beneficio sr. Presi�
Art. 2° - O chefe do Po. dente, o próprio Município

-.rler Executivo Muni6-ipal; teria maior facilida(le para
.:.ql))·ícitará em mensagem, o a cobrança da taxa (dizimo).
o'édito 11ecessário para à a- que é" uma. Coi1stánte .preo
'o(jllÍHição .de t.erreno e cons- cupação para os fiscais. ,

-tl'u.ção do respectivo prédio. Assim eSpeTO' qlle ° prO-
A\,t. 3° - O crédito, a ser jeto obtenha a aprovação

'solicitado de acôrdo com' Q unânime com demais mem
.art. 2°, ',dev�rá consta.r do hros destâ casa.

,

Ol'çamento do próximo exei-", S. S. ,da Câ,mll,ra Munici-
,deio. p'al de São Francisco 90 Sul,
Art. 40 - 'Esta Lei entr�-: 29 de julho de 1952.

:rá em .vigor1na data de sua (Assinado) Colatino Belém.

Fransisco

,'osto. de ,Pescado e-CarDe. DO',loeio
') ,.� .

VIVER! MORRER,!
fO�oende do ungue. o ,angue. é a vida

Tonifique-se eóm. SANGUE
NOL que contém exc'elent�s
eJementoE' 'tônicos, lais com{)'

Fósforo, Cálcio, Vanadato, e
ArSeniato de Sódi�, etc. '

.._,_,-_._---------.--,_..;..-�----

,

• A. G.: D.: G.: A.: D.: D.:
Aug.: Ben.: Re.sP.: e SubI: L�j.: Cap.:
HREGENERACÃO CATARINE:NSE" .

De ordem' d� Resp.,:- Mest .. : tenho a honra de .convi
"rlar aos I-h.: ativos de tôdas as LLo,i.: desta Capital, bem
(�omo, a todos os .Ih.: regulares, de passagem por êste
"úriente, ,para as solenidades da 'Sess.: - Mag.: de Inic.:.
"que terá lugar, no próximo dia 15, às 19,30 horas, em o

/'I1Osso Templo à Rua VidaI. Ramos :q,úmero :80 ..
Florianópolis, 9 de agôsto de 1952.

P.: G.: F.:, 3.:
Sec.:

:', '.

'1" ,8ANCO�ÚC�f'bl:rO POPULAR

I. .,' " �·AéRicOLA··, I,·
I, .

P"'�t)��, 16 . .'" I

.

.

' I' .'

fl,ORlAl"-iÓPOÚS - 51'6.. C'Ólôrlnõ,
.

. "'�",,,,J:"
_"' .....;...... _

f • ...:. '�"',' ,,}-.',

I

RIO, (V. A.)- - Proced.ente d,e Genova éhegou a

êste p'Ôl'.o o "Giulio Cesare", 'trazendo'a bordo, de �'e-
gresso ao p{lís, o brigadeiro Henrique Fleuiss, ex-adi�o Ia' M'u'''s "a�irMA ..Co"m·p'ra�se'.

'

da Aeronautica jUllto às empaixadas de Londres, Pans V ... a '"
.� Madrid. Falando à .reportagem, declarou 'que as poten- Dissolvido Rapidamente Uma casa, parte fínaRcla.-cias ocidentl,lÍs estão preparando-se 'ativamente para: eu- ,'III'

. dá pelo Montepio doS' Fun-.

d' I d I d Os ataques a�sesperadores e VIO' • •.
'

• . .•Írent.a'r um possível conflito mun la. esenca( ea o pe- .l'entos <.is àsma e bronquite ehvene. ClOnariaS PublIcos- ou Ca,nm
l.am o organismo; minam a energia, E'

'

.. � '. ,�, F d' J
los russos.

.. uTuinam a Saúde e debilitam o co' �onomlca e era.
Informou -que os franceses produzen,t, no momento -aç�o. ,Em 3 mip,:,tos, ·Mendac:.o., Tratar côm '0 ·sr:.: l\.iach:,,-.

f'
. nova formula medIca,' começa' a CIro' .

•
.úm n(}�:o tipo de avião ."Myster", tão e IClent.e quanto o cular no sangue. dominando rap'ida� do, na Junta Comereml da"S'abre'" americano. .

mente os ataqués·,.Dêsde o primeiro Estado.
'

dia come',a <I desaparecer a di!lcul.Revelou que· a Suiça poderá' mobilizar 600 mil h�- . Jad-e em rf'spjrar e vOltaw sono re-

I parado!'. 'TUdo'o que '!;e fa'z neé�ssá-mens, em 26 horas, graças ao sistema origina de ins- rio é tomar.2 pastilhas de M."d!lco
'1' r

.

t t ás refeições e ficará aliviado da!:rução mI !ta.r a I eXIS. e�l e.
asma 'ou bronqt,úte. A ação é 'muito
rápida .mesmo -que se trate de cáso>
rebelde!; e ánti.g"s, M.ndac�",ten
tido tanto êxito que se oferecé"com,
a 'gjjrantfa de da,' ao p<lciente respj.
raç.ão liVre e fácil rapi.d,amente: (

êompleto alívio 4o�sofrlmento 'd,
'1sm3 em p"utos dias. Peça. Mandae,
'lOje mesmo, em qualquer farmáció
Jl.' nossa garan1;i� " a suá maíor ,PT(
.'eção. III" ......,

PSEUDóNIMO e.•••• , ••••• , ••

NASCIMENTO , , .

LtJGAR DO N . .t\SCUfE.NTO , .

ESTADO CIV�L , ..

PROFISSÃO .....•................

.---,,-"�-"-"-"'�--.":"'!""-:'::-'- ,

," QUIIDO O SE�. .'

'. :
ESTÔMIGO DIG�RIR MIL�,

. ...'
- -_._------�--.- .._---

• •• e sObrevierem ,�liCIUI, n'lUéu.
adu, arrÔtOtl e iDdispo.içi\o; tome'
a alcftllaizante Magnésia Bi8urad.,.

para neutralizar a hiperacidez. e8loma
. cal que -8era 'êeeee .intom....

'Magnésia ·'Bisllrada'
AI E_ropa ocideital p'repara-se para
enfrentar possível' a'aQuI. rosso.

p/t\ �'F L
ULTIMA, MODA EM NÉW YORK, BUENOS AiRES

.

P'ARIS. RIO fi; SÃO ?AULO
�ÓDEHNIZ�; SUA HEsmENCIA !"ORRANDO-A

para fiata de jantar. quarto, copa. etc.
ni�tl'ibl1ld()r e ({epn's.cntante nest� Eidado

.

JVANDEL GODINHO'I

Rua Pedro Ivo - anexo Depósito FLORiDA
Artigo de pronta entreg ....

. .

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

..

,

!

•

, O Dutra é umexperimentado caçador d-e aves, Çlua,
si sempre consegue abater macucos e jacutíngas, li}. 400
dtorna urnveferano, '. -Ó: "

•
.' '.' "-

Já -f'ez bõas caçadas... , .

Este ano, porém, as coisas desarrd:,tram.· A ca�a:, ra-"

lleiou, tendo, talV0Z, por causas a grande sêca e as q_ue-i.�
madas das matas TIQ período passado,

.

O Dutra porém não se convecêra de qu-e a falta. ·tle.í
'fll1imais silvestres fosse'motivada por fatores de fH'd�n:r;
natural. Achavá êle que caça existia com relativa. �.-'
dãricia, mas milito acossada pelos caçadores, tcrnara-se,
�ri�ca, sendo necessáríos melhores meios para surjrre-
endê-Ia,

'

.

. Assim,·. pois, procurou reaparelhar os seus petl.'E!�

.�eho.<d� c.aça
e

_o.
rgan isar uma sortida com '0 neces�ãúQ'

conf'êrto. .

,

, ; Adquiriu. duas finas espingardas, uma calibra '�'�E'

'1
para' não' estragar as aves abatidas de perto; por .': - _ ..

: Cr$ 2�500,00, .e uma potente "Berreta", de .grcsso catí-,
. bre, para segurança de tiro á distância, por Cr$ 4JifUl;_oo.'

Comprou um novo facão suéco, para rendimenta W.AilJ
picadas, por Cr$ 100,00. Melhorou o seu estoque de p<Í'Q!",
e pana tal andou

'

gastando cerca de Cr$ 5QO,oo ..

Importou, da Argentina, munição especial, ()l..�da,
em Cr$ 1000.00. Encomelldou ao. seu companheiro Beijo
uma' indumentária especial, côr' da mata, para mellror
disfarce, tendo custado Cr$ '1.200,00. Pagou por um plt-F"
de botas, com so'Iado de borracha, Cr$ 300,00.

.

Reaparelhado para a beligerâneia contra os inde-'
1esos passárós, ol�ganisou os planos da caçada..

. Entrária pelas matas da Qtjirina, atravessa.fiá. 'tl:

Morro Agúdo e sairia na picada da Canôa..
Haveria de encol1tl'al' e mata!' muita ,caça.•
O farnél foi 'melhorado, éOllstando de uma galHüIll,

assada, Cr$ 60,00 - uma gti.<l'l'ara de fino vinho hm:i;ta� .

no, C1' �;70,00 - pêssegos em calda, Cr$ 20,00 - -meia,
litro de uísque O'd Par, Cr$ 250,00.

Os gaRtos com ° vaqueano foram de churrasc.!). e

') pão, Cl;$ 30,00 e mais gratificação, Cr$ 50,00.
,

Sob a tremenda responsabilidade de vultuos@ ca.p-I;...
tàl empregado naquela. caçada, como acima ficou eNU�

berantemcnte apontado, (> 'Dutra embarafustou-se- FeIa.-
mata.'

.

Foi o último que retornou, já a9 anoitece!". Era .li:.

estampa. viva do cansaço e da decepção�
E da esperança naquela caçada, trazia, pendm-a(fa)

á cinta, apenas um pobre sabiá. Um sabiá de ÕLll"'O'•••
.

-. JUlrerêmirim.

t.

Perd'eu-se
Uma carteira'com .:ét-ta;.

importância 'em dillhein.t"
entre.a Casa Oscar Lim� 0-

a Casa Victor.· Gl"atifi��S6
bem a.quem a :entl'egaI" nes
ta redação .

.

l\tlAGROS E FRACOS
VANADIOL

E indicado nos casos de fraque;
za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entra'm sUbstanefa.t;
tais· como Vanadato de sódio, Lí:CÊ
tina, Gilcerof-osfatos, pepsina.. noz;
de coJa, etc., de ação pronta e eflcu
nos. casos de fraqueza e· neuraste?-
nias. Van�diol é indiçado para b.QJ.
rl"pns. mulher�s, crianças; sendo fãr
mula conhpclda "Celos grandes mtL

, �Hcos. e está licenciado pela '�ude
Plfh1i.ca

.

OLHOS - OUVIDOS:- NARIZ E GARGANTA

,DR. GUfRREI�O DA
.

FONSEC.4
}<�speciaU8ta do HospItal \

Reêeit!< de OCll10s - Exame dá Fundo ,de Olhó pam
. r.lassi:fj�ação da Pressão Arterial.

.

". .

Mnr]erna Apa�.rh".;tem .

Consultório - Visconde de Ouro Preto. 2.

, ,

.
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



b Florianópolis, Quar�1.-feiraJ 13 {f'l Agôsto de 1952 "O ESTADO"

Nota do Gabinete do Secretário da ..Viação,
. Obras Públicas. e Agricultura' .

E' uma contribuição inestimável, que só podem�-,'
.

':08, corno deixam transparecer as palavras do Deputada

l't(;�n' aplauso e propiciar satisfação a cada catarin€.nse, , .. "DECL�\RAÇÃO: _ De�laro qu: em,Agôsto deI, Osv�l�o Ro�rigues Ca.bral que ,isto seja provado e esta

arrugo de sua terra- e Interessado. no seu progresso. d)ol e MaIO de 1952, a convite da Diretoria da Produ- administração o desafia a prova-lo. .

CAMPO DE AVIAÇAO DE JOINVII,I,E. E ESTRADA ção Animal, e na qualidade de granjeiro, acompanhei, Para facilitar o Serviço passa-se a relatar com quem

DE COMUNICAÇAO A :tSTE CAMPO
,
correndo tôdas as despesas de viagem por minha própria transacionou, esta Secretaria, no Estado do Rio Grande

.Com referéncia ao outro caso levantado' pelo Dep. conta, a Comissão de Técnicos da Secretaria de Agrlcul- do Sul :

'Cabral, o da pretensa coristrução da pista do campo de tura, Viação e Obras Públicas, que foi ao Rio Grande do 1 _ Dr. Antônio Dias Soares

Aviação ele Joínville, e da estrada que dá accesso ao cam- Sul adquirir gado leiteiro para revenda a granjeiros do Pedras Altas - Município de Herval

pu, .a verdade. é esta:
. .:.

.

" _

' ,�s��do. pe;�laro a�g_� que como interessado, a:c�n:ll�� 2 _ Dr. João Corrêa Soares

1 -,A píata do Campo de Aviação de Jnínville nao 'nheI todós os exames de brucelose e tuberculose no, gado Galer ia Chaves ._ 'Pôrto Alegre
vai ser çonstruída. Já está pronta, foi construída em adquir ido pela Secretaria, nas diversas faz.endas do Rio 3 _ Joaquim de Oliveira e Irmãos

U)49/50.; 'Os recursos para a obra foram, naquele tempo, Grande do Sul. Em .F'lorianôpol is, a:dqúirí pejo plano de Pelotas

obtidos, por subscrição popular dos joinvilenses. Os do- revenda, o gado em, aprêço em bom estado de saúde e por 4 _ Arthur Augusto Assumpção
cumentos comprobatórios respectivo-s, já foram exibidos. »reço igual ao da compra na fonte de origem. Florianó- Pelotas

pelo .D:ep. Mascarenhas em plenár-io e dêles, também, 'O pO,lis, 8 de. agôsto de .1952.· 5 Dr. JOJ>é Ferreira Velloso

Dep. Cabral deve ter tomado conbecimento.·
. '.

(as.) José Elias - Firma reconhecida". . Pelotas
.� -:- A obtenção dos recursos para a construção da "DEC.LARAÇÃO: _ 'Declaro para todos os fins, que 6 Granja Carola

estrada de accesso, está sendo conseguida através de a convite, embora tõdas as despesas de viagem corres- Município de Guaíba _ Rua 7 de Setembro,
novas listas de subscrição peja "Sociedade Amigos' de sem por minha conta, acompanhei a comissão da Secre- 1.136

-J ()i�Yi1J.e". E.stas. estão correndo e aqui, permita-me o taria da Viação, Obras Públicas e Agricultura que em 7 - Aloísio Pôrto

Dep, Cabral - não lhe fala agora o Secretário e sim o agôsto de 1951, foi ao Rio Grande do Sul adquirir gado Belém Novo _ Pôrto Alegre
.Join:rpel1se _ si esta obra é cara ou barata, o 'que tem Holandês para revenda a .granjeiros de-F'lor.ianôpol.is ...In-} 8;- Dr. Ernani Fleck

.

'

•

O Dep. Cabral com isto? O dinheiro é dos joinvilenses, e teressado que estava na aquisição do 'gado em aprêçc, Rua Barão de Sto. Ângelo, 33
com ,P .nosso dinheiro· fazemos o que entendemos. con- acompanhei em seus mínimos detalhes os exames de bru- PÔi'tO Alegre
quanto seja para o bem da nossa Terra. Nada obsta que celose e tuberculose executados pelo veterinário Dr, 9 - Otacílio Machado
fi ilustre filho da Laguna imite êste exemplo em sua Moahyr Thomé de Oliveira. Declaro ainda que em FIo- Belém Novo _ Pôrto Alegre
terra. rianópolts adquiri o aludido gado, isto é, 30 cabeças, em 10 - Paulo Souza

Sí além disso consegui do D. N. E. R. (Departamen- bom estado de saúde e a longo prazo e por preço igual ao Arrozeira Brasileira _ Pôrto Alegre'
t.o Nacional de Estradas de Rodagem) máquinas para adquirido no Rio Grande do Sul pela Secretaria. REVENDA

t:d fim, só posso, em nome do povo de minha terra (as.) Max Habilitzei _ Firma reconhecida". As vacas adquiridas pela Secretaria da Viação,
ag radecer a quem de direito, a boa vontade que tem pa- EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE Obras Públicas ,e Agricultura, antes de revendidas aos

Ta com ii mesma. E, que crime teria pratícado.. si para Precedia a tôda compra, rigoroso exame de brucelose criadores, foram submetidas-a novos exames na Fazenda

h. também tivésse destacado máquinas do prÓprio D. E. e de tuberculose, realizado pelo veterinário, Dr. Moahyr Ressacada, exames êstes real izados pelo veterinário Dr.

IL? Ainda agora,' máquinas do 'D, E. R. estão ajudando 'I'homé de Oliveira, do Departamento de Saúde .Públlca, Moahyr Thomé de Oliveira, do Departamento de Saúde

.2 população de São Bento a fazer o movimento de terra- Os senhores José Elias e Max Hab il itzel, interessn.io . Pública. Se porventura aparecesse alguma suspeita de:

jilanagem para a construcão do ginásio de lá' aliás a que eram, acompanharam ditos exames, em seus mínimos brucelose ou' tuberculose eram isoladas aguardando no-

todos os municípios catarínenses, o Govêrno do Estado detalhes. O rigor com que dito veterinário 'realizou tais vos testes.
.

·tem ajudado com maquinária e dinheiro para a constru- 'exames, chegou a tal ponto que muitos criadores se ne- Era o que tinha a esclarecer para não mais voltar-

(':'ia de obras de âmbito municipal. Há algumas semanas' .garam a -vender, seu gado, para Santa Catarina, Isto ao assunto.
\

.

pediram-me uma máquina para, fazer determinado ser- ocorreu na cidade de Pôrto Alegre. Todavia, se alguém Florianópolis, 12 de agôsto de 1952.

viço na terra' natal do Dep. Cabral. Não tive dúvida em estiver interessado em saber os endereços' dos criadores João Collin

(lar instruções ao Residente em Tubarão para que', deu- que se negaram a vender seu gado para o Govêrno Cata- Secretário da Viação, Obras Públ'icas
tr o das possibilídades da Residência, atendesse ao pedi- rinense, para futuras ,jndagações, é só entrar em enten- e Agricultura
<lo. Aliás, quero aqui frisar, que S. Excia. o Sr. Gov.er- dimentos com a Diretoria da Produção Animal.

riador tem procurado atender à todos os municípios do CRITÉRIO ADOTADO

r A<iRA·· 'DECIMENTO:Estado igualmente, e aí maior ajuda o Govêrno do Esta- O critério adotado pela comissão foi o seguinte:

. T

•• e ·'MI·'S-SA'_. _. ,do não ponde dar, não é porque tenha má vontade para
De fazendas onde fôsse encontrado mais do que

(;0rr: êste ou aquêle município, mas sim únicamente por- vinte por cento (20%) de brucelose ou 'tuberculose não

que 08 recurso" são, escassos, .' seria adquirido gado, apenas por se tratar de' "foco" em-

USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE bora oitenta por cento (80%) do gado estivessem isentos ARTfU·R PEDRO
1

. CARREIRÃO
Com referência ao setor _ Usina de Leite - tenho (e tais enfermidades, V·

, ., •

a pondera o seguinte: Concordo com o representante BRUCELOSE NA ILHA I.uva, f'ilhos, ,netos, genros, nóra, irmãos, cunhados

d
.

t C'
. . A "t d brt l' , . . ,.

b sobrmhos de ARTHUR PEDRO CARREIRÃO profun
u enrs a na amara Municipal Senhor Gercino Silva e proposi O· a ruce ose e necessano que se fr ise d t t d

'. ,
-

, .' ,.. . : amen e cons erna os com a perda· de '.
• .'

tambem com o Ilustre Deputado Osvaldo Rodrigues Ca- I que ela fOI dIagnoshcada, na Ilha, em 1942, pelo veten- ,. '._

hd;
seu esposo, paI.

bral que, de fato, deve haver uma melhor recuperação, nário Dr. Jõrge de Souza e os testes foram realizados i avo, sogro, irmao, cun a o e tIOI, agradecem às pessoas

•.

d 'I
'. 1 D D 'd dA' E

'

. que comparecel'aro ao s.eu sepu tamento
t<conomlca a I ha. Neste p.articular muito poderá ser pe o r. aVi e qumo, desde aquela .data ate 1948 ." '.. ,.

feito. si o acêrvo e a adminisÚação desta Usina, bem co- .

desconhece-se medidas sérias e práticas para impedir ??tIoss.lm, convld�m a todos para asslstlre� ,a .mIssa
mo 'a compra do gado que se desthía ao s'uprimento . de I

sua expansão na Ilha.
de �etll�o dIa q.ue sera l:ezada na Capela do <?maslo Ca:--

le.it: à cid�de, �asse P?r� o domínio da Prefeitura Mu-I A�tlalmente, a, Secretal'Ía da Yiaç�o, Obras Públicas ���::s�nse, do dIa dezeseIs (16) do corrente, as sete (7)

nlel.pal. Nao pau'aro dUVIdas de que êste serviço é de I'
e

• A�r�cultura esta p.roce��mdo o levanht:men. to da inci-
.

t d d t f d d Ilh Antecipadamente agradecem- aos que comparecerem
cara el.· Pt,lram.ente loc�l, e, pingue.'m. melhor do que o I

enCIa es.a en erTIll a e na
.
a,

�

.
a êsse ato cristão. .

Sellhol PlefeIto e aCamara MUlllcIpal, conhecerão das ,P R E ç O

necessidades da Capital nêste setor. Desconhece�se si o Estado do Paraná comprou gado
Alvitro, portanto, aos ilustres Senhores Vereador leiteÍl;o, por preço rr:,aior ou menor, e nos mesmos .es.ta

Cel'cil1o Silva e Deputado Osvaldo Rodrigues Cabral I belecimentos em que a Secretaria da Viação, Obras PÚ

que tomem a iniciativa 110 sentido de passar êste servi- blieas e Agricultura o adquiriu. Da mesma maneira po

ço para o âmbito municipal, -Ollde 'também, segundo meu
der-se-ia afirmar qUQ São Paulo ou Amazonas comprou

modo de ver, estaria melhor situado. Desde já lhes ''adian- g�do, nas me�mas granjas ou fazendas, por preços su

to, que qualquer medida tomadá nêsse s.entido merecerá;. p:namente maIOr:s do que os pagos pelo Govêrno Cata

de minha. parte, a melhor acolhida, e- estou certo terá l'mense. A questao de preço do· gado é muito relativa. i

também o aplauso da população qe F'IOl'ianóPolis.
'

Assim é que por falar em preço ele gado leiteiro, pode-se (

COMPRA DE GADO e,ncontrar um. reprodutor, como o que foi adquirido pela
Faço da resposta da Diretoria da Produção Al1imal Conaprole (Cooperativa de Laticínios do Uruguai), pelo

.a minha resposta. Nada tenho a acrescentar. - Passo a
preço de Cr$ 600.000,00 até o nosso gadinho do interior

transcrevê-la:
. da Ilha por Cr$ 1.000,00. É pura e simplesmente questão

RAZAO DA AQUISIÇAO DE GADO LEITEIRO do tipo zootécnico, da....origem, da produção e da pureza

A Diretoria da Produção Animal, estudando o an-
de raça. .

gustioso problema de abas-teciinento de leite à. Capital, �. É necessári?, p�rtanto, qua:?do hã '-s�spe�ta "de que

(,hegou á ,conclusão que, a causa principal ·era a falta nao houve parClmoma no emprego dos dmheIros públi
de vacas leitçiras de alta' produção. A solução do pro-
blema, resumia-se, em última análise, em e1'evar a pro-
dução da maneira mais rápida possível. .

A fim de dar a solução devida ao complexo proble
ma; a Secretúia da Viação, Obras Públicas e Agl'icul
t:ll'a, por intermédio' de seus órgãos competentes, adqui-
nu, no Estado do Rio Grande do Sul, em agôsto de 1.951
€ maio de 1.952, um total de 152 vacas ·e 17 touros.

.

Precedeu a compra, ·convite a todos os granjeiros
da Ilh? e arredores. para acompanharem a comissão de
técnicos da Secretarja da Viação, Obras Públicas e Agri
'Cultura que foi, ao Estado do Rio Grande do Sul, adqui
rir gado leiteiro para revenda. Dê'ste convite' resultou
que, os Senhores José Elias e Max Habilitzel os maiores
granjeiros, acompanharam a citada comissã� e ao l'e

gressal'em, pelo plano de' revenda, compraram setenta
(70) cabeças do lote adquirido naq'uele Estado sulino pe
la Secretaria da Viação, Obras Públicas e Agricultura.

Estã? . ê�tes Senhores, portanto, al"itorizados a jul
gar o ,cnteno adotado pela comissão da Secretaria da

V�aç�o: Obnw Publicas e Agricultura,. encarregada de
�dqulnr o gado, razão pela qual apresenta-se abaixo a

,declaraçií.o espontânea dêstes Sen.hores:

contem exeelentes eLementos to
nicas: FosfaTo, Çaldo,· VanadatO'

e Arséniato. de,-Scdio, etc.

't"i.".:-

,

-�'
�

�
� � r·r
-. -:; ':j\ �� '\..;

"(;
�', I V� ____________

\::��.7
Diariamente'

.

# •

-

,
.
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-
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Nos Bastidores do Mundo

Sobre O'Casam.enlo
Por AJJ NETO que pouco falam, que são

NEW YORK -, Qnanda discretas, que nem siquer
se trata de escolher marido gritam quando o marido. diz
ou mulher, aquele ditado que não lhes pode comprar

que diz "duro com duro lião um casaco de peles ...
faz bom muro" assume fo- "Sim - diz Gray - por-.
TOS de verdade cientificá, que as' pessoas inteligentes
Isto é o que me diz aqui 'também se casam ...

"

em New York o dr. Horace Na verdade, tanto se ca-IGloaYr um dos mais famosos sam que o número d_e nas-

psicologos- norte-americ�-I cimentos n�sta ,cidade de., .

nos., . .
New York e a tualmen te, de

Gray é professor da Es-' �1'l9 por dia.

cola de Medicina da Uni- ------------

versidade de Stanford, na

Califórnia. Acha-se em New

York a passeio.
No grupo estudado por'

Gray, o. maior número de

casamentos' permanentes
,corresponde aos casamentos
entre introvertidos e extro

vertidos.
,
Os casamentos entre dois

illtrovel'tidQs, ou dois ex-!
trovertidos, são em menor

número. '

No curso dos estudos que

.realizou, Gray chegou tam

bém a outra conclusão i11-
teressan te.
Esta conclusão relacio

na-se com a faculdade de

hituição.
As pessoas intuitivas

custam, mais a casar-se. E
o casamento desta classe
de gente, em geral, tem me

nos exito do que o casamen

to de pessoas-que usam ma

is da razão.
As pessoas intuitivas são

essas que tem pressenti
mentos, que descobrem as

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL

o Bar Modero, situado •
..lua Major Custa.

'

Tratar no mesmo ou com

1 osé Antonio à Aveni-da
'lel'c>Ílío Luz. n. 2.

'.J1l0A� .. 111m••.., <,.. �.

• ftaAc.u llJ'Wfie.ü

Elixir de NOQuejra
......... aulltu ......

....... ti.. dft'h

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

i

� Iflnn�cim ',,-
.J

�T�,k,,��"L,7;.".'.
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'�I1'VCM4IV
nó nô,vo BANeo .AGRleOLA

A eOopClrA.tivo.. de e,..é�;to n! 1, do Él.RACSld
SEDE PROPRIA

� (f±)1'! 1�
.:

FLORlflNOPOllS - SiR CRTRRI-ttR

41,00 Mo'.�"ol D.04orDI 34'., J." .",itu �.. "� FONf.S, .. ,il5:l 4118 Coi.t� PO.JcJ. Sd
.

'. ---=..:..!�.
• CURI1"18A I TE..uCJlAII4. F'ROSf:àRA$ PARANA :..
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Advocacia e Contabilidade
D�.E�TEVAM FREGAPANJ

- Advogadn -

ACACIO GARIBALDI S. THiAGO
" - Contabilista -

Bd if icio \ "IPASE" .. "

Ofi�i,n'a de Bicicleta.Hely
Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bi

cicletas e Bicicletas a motor - Ticido' - Tico-Tic0
Carrinho - Berço, etc.

.

.

t
'

Pecas e Acessórios NQ\!()s e Usados,', :.
Pinturas, Soldagens e P�l'te Mecâi;ica.

.

Serviços Rápidos e Garantido, Executados por pes--
so'al especia lizados,

. __:... Rua Padre Roma, 50 -'-

11M �('.OI>ORO ·.IS
'401l1A�tJ.t.t.3l ·5A11TA CATAR""'''' \

•

CAsAs A' VENDA
!{ UA BOCAIUVA - .� quartos, s�la viait:; sala jan

tar, copa, banheiro, coziri:1a, depósito. etc... ,.

tWA TENENTE SÍLVEIRA - {; quartos, sala visita,
" sala jahtar, copa, cozinha. etc. " ' .

t:UA SÃO PEDRO (Estreito-Balneário) - a quartos,

800.000,••

ante-sala. sala visita, copa, cozinha, inatalaçâo
sani tár ia completa, ,e duas casas pequenas .nos

fundos . . . . . . . . .. . , , .. , , .

\V. lHO BRANCO - 2 quartos, sala, varanda, cozi-

I\ha, W. C" ele, , , .

nUNlJAl>E - ii quartos, sala jsntar. copa, cozinha.
•

." hOlnheiro, grande vara nda ;e depósito , ".

COQUE1RÓS -- 3 quartos, sala, coz inha, banh .círo,
·100.000,00

250.000.G9

100.000,09'

etc. * •• - •• � •••••••••••••••••••••••••••••• - , ••••

. ,
90.000,0.

.:ERVIDAO FRANZONI - 3 quartos, sala, ('"",inha ,

W. C. cf chuveiro, etc. . , , .. , .

.sACO DOS LIMÕES ....:.. Rua Ger�1 -- 2 casai! de ma-

55.000,00

iO.OOO.oo

35.000,00

,35:000.00

.�.

45.000,M

811.000,oo

;,

"
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Catorze Baleias nos lares Catarinenses
Rebocada uma gigantesca com 50 mil quilos, frenfe ao, Hotel Krause, em Barra· Velh
..........................�

(
JOINVILLE, 12 (Pelo telefone) - Pessoas vindas sejá possível extrair mais d� 50 barrís. Soubemos

,
'

,

r�cent�m()nte de. Barr� Velha,�ontararr: �ue nos últim.os que foi observada a presença de maiS,14 ,?aleias nas pr
dias tem aparecido al i a relativa proximidade da praia, .ximidades .da costa, esperando-se que seja efetuada a

grandes baleias. Ainda aos últimos dias do mês passado' captura de todas elas ou .de mais algumas.
foi avistado da praia um dos gigantescos eetaceos, acom- i _--". --.._-., ........�._.�.,.. .......,...,.---......,.....�-,

panhado de um filhote, cuja, "vista" demorou varias ho- l F lt doras, atraindo, como é natural, a curiosidade dos mora·:

nelt an odores do local e dos visitantes. Agora 110S, vem dali a no-
,

'

., I" �. ,.. ,

tícia de que 110 dia 5 do corrente foi capturada e morta '

uma baleia colossal" con�ando nada menos de 6 metros
O meu velho e cordial Ibraim Sim'ã.o, ôntern,

de altul'� e �O de compl'lmen�o? com. um peso calcula�o sacou do bolso um GUIA SERHANO de 9 do corren,
de 50 mil quilos. ,A façanha fOI realizada pelo sr. Anto- "

.

aindr a sua parecença tísica
. �

,

" ,. . te aprimorou maIS ( ,a < ',' "

ruo Paes, com o pessoal prático que pOSSUI em sua em- '
.

d nea deI'V()U o 'I01'))a1 comigo fez:
. . .. . com o amrgo a o >'

"
.

. , , -

presa Instalada em Hen ríque Lage, �endo SIdo utIlIsa�a um gesto de sacudir o pó das sandaltas e outro de.
para a pesca urna lancha .de propriedade do senhor lavar as âos na bacia de Pilatos, pers ignou-se e
Walter Becker. Morta a baleia, foi rebocada até a praia b 1

m

f t ô H t I K de ui
,

d P
a a ou, ..

em ren e o o e ,rause, on e ain a permanece. en-
O Gl'l'A (1 que virou polr-mtéa às aves

A ••

P d' derá
) a mo o � .

sa o sn r, Antônio aes que o gran ev cetáceo po era
,n.1 A" dit atirando-se a mim, tudo é luc,

d
.

80 b
'

d 'I dI" tê
. '1 sas : creur a que, atrranuo-s

pro UZJr c arr is e o eo, mas ae a a inexis encIa (e
CI'O M' � ,

" Indo
'

1} t
,., .

d t" l'
-

J
- ' ,1::, "aIs e,a

aparernamen o necessano a 1D us na izaçao, ta vez nao
P .. t d ,',., Q',eS"3" revistas à do GUIA.assemos, o av_rI, � � L'., ,

Diz-lhe o escr-iba-mór que a preseucu desse órgão .

na minha eclética mesinha é lortúita. 8 acrescen-.

ta: Besteiro, com muitos anos de bestadas, sabe'

muito bem quantos "amigos da onça" andam por aí."

que se encarregam de mandar o jornal-carapuça, a;

quem ela cabe.
• Já sei que uma parte é com o Ibra im. A outra

já sabia que era comigo, pois nela nào havia Cara

puça, de vez que o que me endereçaram, trazia ex-.

pressamente o meu destino, com todas as letras da,

meu pseudônimo. ,

Concluo: 10 - alguem não sabe o que seja ca-.

rapuça; 20 - o GUIA SERRANO, atacando-me de

sabridamente, não desejava que eu viesse" H saber

dos seus ataques! Essa mentalidade torqu emadês-.

ca, de julgar sem conhecimento de causa e de pre->

tender negar até o direito de defesa, parece erigida
em princípio pelo GUIA, que me aponta. como um

homem sem princípios. Alto lá. Sempre tive e terei.

meus princípios. E espero que eles nunca sejam'
iguais aos de quem usa e abusa da má-fé, da con

traf'acão e Que, como aquelas irmãs:' Louzada, da'

Eça, deixa a. maÚ�dicência latejarrdomo-que escreve.

Florianópolis, Quarta·feira, 13 de Agôsto de 1952

8 Aconlecimento do DII

..........................................�

tOlholJ Iden casar-se..á com uma
sobrioha,do Chofcbtli

---.�
-- -------------

-

DIA DO, CHAUFFEUR
A honrada, laboriosa e estimada classe dos moto

'l"istas, com festividades que a diretoria da associação
.que os congrega, programou e que j'á 'dêmos 'a público,

• .comemora.' nesta data, o DIA DO CHAUFFEUR.
Os homens do volante, cuja profissão árdua, todos'

r.e(.�onhecemos> n'ão há negar, são elementos cooperadores
do progresso da Capítal, que, em cada motorista, tem ele-
mento participante da sociedade, muito embora modestos LOKDRES, 12 (U,P.) .f'ice, Anthony Eden, com

trabalhadores da grandeza da terra natal. Anunciou-se, oficialmente, miss Klaire Spencer Chur-
São êles, nos dias presentes, uma fôrça, uma grande hoje, o próximo casamento chill, sobrinha do primeiro I

fôrça a serviço da prosperidade geral, com os mesmos do ministro do Foreign Of- ministro Winston Churchill.l
.direitos e deveres de todos os cidadãos que se constituem

C.,.·e·I·,.·
..

U·'·,·p··o·l·l··t·.··
.....

da "\1Q
.....

U
•••

E
•••

I.X
•••

Ao"
...

1em assoefacão de classe. Em Florianópolis, os motoristas
'São os hu�ildes homens que servem' à coletividade, com

:abnegação, com carinho, com verdadeiro espírito públi-, Silva' Matos
.

co, quer quando para êles nos dirigimos no sentidode' CR IM'Eobtermos condução para passeios, quer quando nos mo- 'Cercado da estima e do. .. I
mentos difíceis em que se faz precisa, urgente, a pre- respeito dos seus conterrâ- o Delegado Fiscal do Te- !
senca do médico, altas horas da noite. Solícito, o moto- neos, comemora" nesta data, souro Nacional em Santa 1

l'ist;' catarinense vive para servir, para atender a quan- a passagem do seu 90° aní- Catarina, sr, Domingos 'I'ri

t9S dêle se socorrem; Modestos, simples" são os nossos versário natalício, o nosso gueiro Lins, constituindo

ehauffeurs-de-praça, 'homens afeitos às manifestações de prezado coestaduano sr. ceI. advogado o dr. Zanny Gon

seltdaríedade 'humana, prontos para a todos auxiliar e' a Hipólito da Silva Matos, a- zaga, entrou em Juizo com

todos atender nos momentos em que dos seus serviços a bastado fazendelro em Uru- uma ação judicial contra .0
_'

população necessitar. bicí, município de São Joa- dr. Fernando Mendes de I
.

Por isso; a data de hoje, que assinala o transcurso' quimo Souza Filho, por considerar
dessa efeméride tão grata à laboriosa e honrada classe, Cidadão prestante, com ofensivas palavras meneio
será ensêjo para manifestaçoes de apr,eço e simpatia a larga fôlha de relevantes nadas numa representação
todos os profissionais do "olante, às quais O ESTADO serviços prestados à sua ter- dêste último, dirigida ao'

1re associa, com prazer. ra. o venerando aniversarIo Tribunal de Contas, no Rio
............................................ ante, que é chefe pessedista de Janeiro.

- .I ,de .incontestável prestígio,
tem tido, desde a sua moc1- ....._. ........M - ..................w--

• .".. . ...,.

dade, marcante atuação na

vida política e social daque- «O MALnle próspero município ser- -

caso rano.

Às grandes e justas ho- Pela emissora local, a Rá-

menagens que lhe t'l'ibutarão dio Guarujá, será irradiada

hoje os seus numerosos a,- hoje, às 18,30 horas, no

migos e admiradores pelo pl'ograma "Cristianismo
grato evento, O ESTADO, Universal". uma dissertaçãoCom respeito a nota publIcada, n,a última pagma'

' .

I'" dEI' hcom êste 'registo, prazerosá- sôbre "O :MA J e lP as•

dêsse conceituado matutino, em data de hoje, 12 de agôs- mente se associa. Levy.to; 30b o título de ABUSO REVOLTANTE, temos a es-

clarecer o seguinte; ,
,

1 - A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE
.

•

distr�bui, ��!��a���i�' a�':l��S l�t�·�s li�;o�e�t:� distrih��'d�s"Ia " :Assel'lei-a':; '. tegislattvaa J8 estabelecimentos comerciais, como cafés, bares, e
.

,

IJlOteis.
8 - O consumo no�'mal dêstes estabelecimentos. du- A sessão de ontem foi pre- de louvor pelos assinalados

l'ante o verão, quando há excesso 'de leite, é de aproxi- sidida pelo deputado Pro- serviços que tem prestado à

Imadamente 800 litros diários.' tóg�nes Vieira. cult.ul'a e ao. inc.remento da
4 - Nenhum dos estabelecimentos, acima citados, Aniversário do Clube 12 SocIedade Catannense pt.

recebe mais de 15 litros de leite 'diállios que, convenha- O deputado Ylmal' Cor- Cordiais saúdações
mos. é mínhno para atender aqueles que 'madrugam - rêa, encaminhou à Mesa e Pr-otQgenes Yieira
para viajar ou por qualquer Qutra razão - e são obriga· justificou a segui11te moção Presidente

"

dos a fazel' a prim�ira l'efeição nos bares e cafés. de regosijo: '

I" Sala das Se�ões, em 12
'5 - Não é verdade, portanto, que a Usina fl'ánqueie Senhor Presidente: de Agôsto de 1952. '

qualquer quantidàde que o comerciante deseje. O deputado infra-assina· Yhtlar de Almeida Ctll'rêa
.. '

,

6":_ Esta administração coloca à disposição dos in- ,do vem, na forma do regi. Solidários, falaram o dep.
teressados as notas diárias expedidas àqueles estabele- mento requerer a, V. Excia. Cássio MedeÍl'os, em nome
-cimentos e que comprovam as nossas afirmações. que, ouvido o plenário seja do Partido, da Representa-

7 - O que, realmente, acreditamos aconteça é o se- consignado em ata um voto ção Popular e o deputado
guinte:

. . de congratulações com o João José de Souza Cabral,
a) - llegoci.antes há, inescrupulosos, que -além de Clube XII de Agôsto pela pela União Democl'ática Na

receberem sua:cota normal, adquirem leite em fontes ou- passagem do seu 800 ani- cional.
tras que não 'na U. B. L. portailto, leite ,não pasteurizado vel'sário, bem como se passe Todas os oradores pu-ze·
e condenado pela higiene pública. aquela sociedade o seguin� ram em l'elevo a sigl1ific,a-

b) - outros usam do seg-uinte expediente: recebem te telegrama: ção saciaÍ da aristo,crática
sua cota normal e colocam cinco a seis pessôas nas filas Sr. José Elias' sociedade da Rua JoãO Pin-
PeWs diversos PQstos de revenda, de leite, para desta ma· Pl:esidente do Clube XII to.
ncira, pouco elogiável, a.umental� sua cota de leite. dé AgÔsto. Além disso, o deputado

8, �. Q_uandiJ est� administrà.ção tem conhecimento Nesta. CássiQ',:Medeiros, como maÍs
��s ü'regulaI'idides mencionadas no item anterior, sus- A Assembléia Legislativa umà homenag,em ao vetera-

,p.�?� imeqiata:p1e,nte, a distri�uição de leite aos infra- do Estado, por Pl'opo$ia dó' no Clube, apresentou pl'oje
totes. R�ssaltamos que esta meçlida já f(')i tomada bastas Deputado, Ylmar de Almef.. to de lei considerando-o en

v.�zes.
'

, 'da Corrêa fez constar dei tidade de utilidade pública.
':"" ..

"�� ·';.,�stes, 'seI?->�,�(.diretor, são os esclarecimentos que I Ata dos seus trabalhos um Foi uma lembranG::I feUz
, J.�llgamos necessano prestar -li ,V. S. para que se

resta-,
voto de, cOl1g1'atulações pela- e que causal'it a mel'hor im-

be.leça a verdadê.
_ p.a.ssagem, hoje, do 800 ani- pressão todos ,.os sócios.

.

A Administração versário dessa Sociedade, e (Continúa na aa pág;,
. ,

Ahoso Revoltê!ote!
---------------------------

....... _� 'lb,i, i '�r�l'i1t!' W
" ,

A U.8" L. esclarece o

Recebemos:
"Senhor Diretor de "O ESTADO"
NESTA

•

X X

X

Afirma o GUIA que eu, nomeado-diretor da P •

niten'ciária, vindo a mudança polítiéa última, ca}
do cargo. Contrafação. Tinha �lm cargo efetivo e de

le não caí, mas solicitei exoneraçãO.; muito embora"
com isso, perdesse mais de 15 anos' de sej:viço ao,

Estado. Demiti-me porque devendo dirigir um jo1'-
, nal de oposição ao Govêrno, eilte11dia qu-e assim era

normal que procedesse, porque assim, q.uando si-·
tuacionista, desafiei a outros que procedessem. Uma,
simples questão de princípio! Prindvió"dos meus!

x x

x

Diz o, GUIA, babado de má-fé, que 'sôbl'e o meu

espírito age o espectro do inquéi:iLo' sôb're minha::'

passada administração na Penitenciária, apenas.;
abafado .

É a primeira vez que alguem diz que esse in-,

quérito foi abafado. Quem o abafou. Eu não fui.
Nem ninguem por mim. Mas houve inqtrérito? Sef'
de uma tomada de contas, determinadas por autori
dade incompetente - o presIdente da- U. D. N."
aliás - justamente quando eu o atacava em 'à.rtigOlF'
assinados. Não parei minha crítica. Pelo contrário,.
fí-Ia mais vigorosa. E nunca mais tive conhecimen-'
to da tal tomada, até hoje, quando o GUIA, 'com ,a

responsabilidade do órgão que é; finge ignorar a ver-·

dade para deixar dúvidas quanto à lisUJ:a do '. meu·

procedimento. A má-fé é evic1-ente; E'ffhgimento é-
, contrafação!

X x'·
_

x

Assevera o GUIA que eu não perco oportunida
dade de escrever, sem maiores preocupações, quan:
to ocorra em torn(} da PenitenciáJ:ia. Contrafação,
outra trez. Por princípio, aliás recomendado pelos"
penitenciarista-s, sou contrário ,à publicidade em-tiír
no de fatos ocorridos nos reformatórios. O atuar
diretor da' Penitenciária, se quiser, po'derá dar teso
temunho disso. Este jOi'l1aI nunca noticiou a fu,ga de
um detento. Uma reclamação contra alguns deles,
t.razida, há dias, à redação, ao inves de ir para as

colunas, foi para as milos do diretor" por mim pe.s
soalmente entregue.

Quando diretor, O DIÁRIO DA "rARDE' divtll
gou, certa feita, uma reportagem' Sôbre' nm, recluso,.
co� acusações cabeludas. Mandei - co�'o ,lIgara
procedi - ao diretor -do, 50rnal, dr. Herc ilio Pedro"
da Luz, as provas.. de que os fatos 'tinham outra eX

plieação.·Assim, ôntem como hofé; em situação opos
ta, não variei! I
-

Como se vê, õ GmA mente' e inventa ocol'rên-'
eia�, p-rocuran.do" com isso" atü'ar-me ao inferno, o

que, sem dúvida, eausarfa enarme satisfação aa'

p-iedoso diretor de redação da,qtFelé: jornaL
,'�,

GUILHERMe" TAL

/
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