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Ao' sr. Nerêu .Ramos não interessou o aspecto polítt..-, ....
co do problema. E, assim agindo, revelou, notável bom

'

• I .
.

senso, pois a lei não póde mudar ao sabor das convem-

.encias. Na sua habitual pugnacidade" resistiu ,a todas

as investidas' do sr, 'José Bonifácio e indeteaiu. sumada�'

mente, {JS pedidos do. sr. GustavovCapanema e Osvaldo

Orico,.' apesar do unânime apóio dos partidos políticos à

publicação do inquérito.
A ';bstinação' do sr'. Nerêu Ramos nunca foi tão Iír-,

me eemo agora. Para contorná-la, os deputados planejam \

modificar o regimento através de um projeto de .reso-
\

luçãe, que atríbuirá ao plenário a 'decisão fína\ sobre a

divulgaçftQ de assuntos de caráter secreto, E' uma ten
tatíva de conformar as normas 'legais aos Interesses do

momento, ainda que à custa da violação dos 'comezmhos

p,rincípios da ética política. E a dignidade do' Executivo
será atingida em cheiõ por essa intervenção do Legiála
tivo no âmbito 'da sua exclusiva competencia, o que tan ..

to quis evitar a resoluta firmeza do sr, Nerêu Ramos..

(De "O Jornal" - 10/8/52

Quando intervem nas insurreições do plenário, o

ar. Nerêu Ramos age com mão .de ferro. Esse inflexibi- relatorío obtido pelo sr. José Bonifácio, porque se trata
Jídade já lhe grangeou um bom número de antipatias, va de um documento oficial de carater reservado-. Pro-

.

não tanto pelo mérito das questões, mas pela maneira vou que, consoante o príncipio de independencia de po

imipelável, definitiva, com que impõe a sua própria in- ieres, não podia o Legislativo antecipar-se á divulgação
terpretação, sempre r ig'ida, do regimento da Câmara. de um inquérito ordenado e efetuado pelo Executivo e

Criticam-lhe o modo enérgico de agir, que o leva a .em que este o desejasse, conforme constava de ofício

opor-se, sistematicamente, a tudo que não' lhe pareça Jirigido pela Presidência da República à Câmara.. no

eondízente com 'a sua condição de responsavel pelo bom qual se declarava que o relatório era "indevassave!". Aos
nome da Casa. Nem por hipótese lhe ocorre a pcssibilí, sofismas q�Janto à situação jurídica do Banco do Brasil,
dade de voltar depois atrás, mesmo diante da pressão da 'las suas,.r'ela,ções com o Estado, mostrou que havia .ver
maioria, 'como aconteceu, recentemente, no caso dos Ieit a sujeição do primeiro ao segundo, de tal forma'que.
jornalistas arredados do plenário. Foi preciso que se eu- ,,,' inquérit� foi ordenado pelo presidente da República
eoatrasse uma fórmula de conciliação uma espécie de e à ele encaminhado após a' conclusão.

_ Finalmente? 'de�
-suave transigencia, para a solução da crise sem quebra monstrou que o. sigilo comercial era uma norma estabe

de sua dgnidade e austeridade presidencial. lecida em lei, cabendo ao Banco do Brasil o mais amplo
O caso do inquérito do Banco do Brasil pôs à pro- direito de invocá-lo, a fim de que não viessem a público

vá, novamente, a fibra do sr. Nerêu Ramos. Verificou as investigações procedidas nas escritas de estabeleci
que o regimento, no seu artigo 14 n? V, letra a, combi- mentos particulares ou os conceítps sobre a capacidade
itado com o artigo 83, § 7, não permitia a publicação do • financeira de numerosas emprêsas.

1

DIRETOR

.l.', R�.bens'· de
s Arruda 'Ramos

!,( GERENTE

l Domingos F.

� ele Aquino
�.-....

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

�f����:�i l::i::i::�!i�:·
Ano XXXIX � dos advogados
-N. 11.472 i! RIO, 13 (V, A.) - Des-

.

u _ u. � � de ontem a Ordem dos Ad-
.-........_�....... -�-,..,. -� - or....

, vogados do Brasil tem no

vo presidente. Por expres
siva ma'ioria foi eleito o se

nador Atílio Vívacqua, que,
já em terceira eleição, exer
cia o cargo de secretário
geral desde 1932.

)4f) CENTAVOS
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Comissão de in·
qoerito da 'BICR

�IO GRANDE" 13
.

�V. 11 PROFUNDA C_ONSTER- Idades P,oliciais. A situação, tas. Imediatamente a mul- í vância legal, das ordens RIO,13 (V.A,) - O dire-
A.), -:. As 1,/, malllfes�aç.oes

'

. NAÇAO �o:JtinL1a deli_cada, podendo t tidão dissolveu-se em silên- baixadas p�IS tudo foi fei- tor da Central do Brasí] de-
que

vmhi"
'fi se realizando '. _ ,.

'se agravar aman,hã. por oca- cio. to e será feIto para que vol- signou os engenheiros Wal-
R', 1fd tr

. RIO·' GRANDE 13 (V, ._.. .. \. .\ D N E t' R'em 10 n e con ra a ca-. • '-
"

srao do sepultamento das Norr.t\ O COMANDA T e a remar a paz em 10 demar da Cunha Brito,
l'estia;di .vida 'tiveram, ho- A.) :- As d6101'0s�� ocor-

vítimas,
"

DA GUARNIÇÃO Grande. (ass.) - Osmar Al-, Francíeo Portes Alves de
je, um lamentável desfecho.

I
rencras d�sta, man a

causa-I' VOJ_,TOU A .NORMALIDA-' RIO .GRANnE, 13 '-(V. �eid"a, �.. eo,m,.andante militar '��ndrade
,

e Guilherme de
Apesar dos esforços do ra

..

m profunda consterna- DE
"

, A,') _ 'TjJ3:' -,,. .seguinte ú. "1�0- d· .:J,di,
d

� � ,l� � J -a clua.: : a

'

,

, Souza Neto para, em cernis-
.sub-chefe de Polícia dr'j çao, permanecendo fecha o

'RIO GRANDE 13 (V ta divulgada pelo coman- (Contínüa na 3 pág.) são sob a presidencia do
-

'
, s estabelecimentos índus- �,'" . '. -

�

Renato Souza, que aqui se o. ,
',. , A,) - l' ehzmente voltou a dant€ da guarlllcao fede- ..w...w.......... ........_........._ """'""'" primel'To, pUl·"Tem "R ro�ll-

. t
-

f'·
.

1 tna1s. Perto da DelegacIa, . 'A

- .. n .....

encon, ra, nao 01 PaSSIve
, .

. remar ordem e paz, pOIS ltfll: "De acordo com a 01'- sas, 1'8sponsabilidadtls e

-evit'l' incidentes d monta a rua General Netto, maIS .

t 1 'l't dI' d I-t da 'd
e ,

de cinco mil pessoas perma� assu�llu o con 1'0 e mIl ar

I'
.;em :que l'eCe)l , o ex�_o. Ponto 18"llal--.10· consequencias do desa:;;tI'c

eu o SI ° presos na ma-
neceram durante muito tem� I d(a cIdade1 o �el1ente co:oní'll cO�,andante da 3° RegIa?

. "
. f.en·ovi�rio ocorrido a 8 do

nhã de hoj.e o tenente Atai-
.

'1' 't
\ )smar A meHla Brandao, M1lltar, declaro ter, assuml-

185 "6pa'-1.'ço-,BS COI:�nte no desvio do Derby,
ue Rodrigues, vereador; AI- po em SI enclO, com cal a-

A' 16 45
"

d t 1 Tt d' ti li
..

zes reclamándo a liberdade � '<l'd' cdOlUPDare1ceu.a 1 d,odO cdon IR'O, e nG1I
I

adI' a,. OC1- Club, ',eml S. Cristovãot do
verto Fada; Antônio Ro-·

. pl'oxlm1 a es . a e egae1a, a ,e elO· ran e, f; f•.lAral·s' qual, conforme foi amplli-
.

drigues;., dr, Carlos Teixei- dOAS PDl'es1os.. d P 1"
de Polícia um l'e'presentan� habitan.tes desta cidade fi� lJlftj ':. ' . ment�· no�iciado pela im-

' .

xa da Silva; Alfredo Cortai,
,

t
e egfaC1a d

e o ICIa
te do 'Coronel Almeidá Bran- quem trariquilos porq)1e, RIO, 13 ,(V . .A.) :_ O p1'e-

esta 1'ans orma a em pra� .

. prensa,. resultaram dezenas
vereador; Manoel Chia e

d t d
.

r dão; comunican_do as ordens com as forças l-ocals e os sidente da República 'deter� de vitimas.
Joâo de Tal, 'vulgo 'Jaca,ré.. ��

" e. gu���a e dO o.� o�, ec
1·

.emanadas do comando da reforços recebidos d.e PôrtQ minou ponto facultativo de- \
· w,.·_w_._ _

��c!Os. pu lC'OS, a C1 ae_e es-
região fi concitando O povo Alegre e a receber de, Pelo- pois de manhã, dia 15, do'

'

E t
. - .

't tao gUal'dados por pracas
.

.
,

P d fs as pnsoes pl'eC1It1 a- .' a abandonar "o local dentro tas, a ordem sera assegura- cO,rre.nte. nas, repartições roees'sa O O··· II..Tam os acontecimentos, pois com armas embaladas, d t' t· d' d \ 1
..

bl d d
O· It t I J'

e r111.a mmutos, � In o aa em toda. p enlttlde, Re- pu Icas, em vutu e e ser '
.

gran{fe massa de manifes- s,epu amen o e e an' b d"·'
.

d
-

,

1 d'
.

.

d N S I a
- ,

d p.Felix dos Santos e Antôn�o
o e !Cncla, pOIS suas 1'el� co,n:en a POIS. o comanc a11te_ la consagra ? a assa e�

I C OI riO a a-tantes compareceu à sede
F' h' l' t' d yind.icaçõ�s seriam satisfa- mIlItar da CIdade a obser- nhora da GlOrIa. .

da Delegacia de Polícia exi- unc a ·es a marca o para
'

- -
.

! I
'

d' B -I"gindo a libel'tàçãoAos deti- amanhã-
"

1. � ".o.1 Mi ".� · oa r O' rasl
.

«os e ameaçando invadir o Os líderes comunisfus .
" ' • .

RIO" 13, (V. A.) - A'

prédio. A ,esta altura poli- Antôr.íci Teixeira da Silva;
O ,1.P'SD . E .0, I·NQUERITO· "'O. 15a Vara Criminal foram

·dais do reforço mandado tenente Ata-ide Rodrigues, _ distribuidos, ôntem os autos

.rle PÔl'to Aelgre atiraram Alfredo Cassai, Manoel Rec- 'do processo instaurado COll�

pára o ar, a fim ·dé-c-ôntei;' -cnrn--e--el'"dv.oga-clu- Avetina'·
- a'·A--NC'O·

.

O-O B�A·.S,IL, :' -' .. ha 'o -encarregado da Sed-
1)S maniféstante.s, mas fo- estão' presos incomunica- " - ção de Contabilidade da.

l?a.m alvejados do "Íneio da veis tendo sido l'�movidos «8 010.1 DI.rtido Se daleoder& p�1á '10'IA.'fi lIals . Panah:' do Brasi'I, José Ma

massa,'estabelecendo-se en.: da Delegacia de Polícia pa- U ti ti O til ria <te Macedo Dantas, acu-

tão, cerrado tiroteio. Resta- l'a fora da. cidade, 'possivel- plena" "abal) �_ .decl!:rol'l ar. 4net,a,. "a,al'e.i sad'o de haver praticado
helecida a ordem, constatou- mente para Pelotas. ti " UU_' V vultuQso desfalque, ,

$e que havia dois mortos � Enquanto a p</lícia afh- se def�n<\a ness·e casõ do in-·
.

.A
. .

ma que o primeiro disparo RIO, 13 (V,A.) - "E' �e quétito no Ba�éo do Brasil1' .PSD pro8segü,iu: "Ainda
........,....:.,._. __ .:

_. _
J ...... _• .:.

. ntonio Fuchql, ex-condú- ' .'
.

, • �m�� �

f.o'I" daelo por popular'es, todo infundada a versão de .__: dIsse hO,ie pela manhã o ontem ii tarde, entendi-me
tol' de bondes, e Jaií' dos ORISODA C'IDADE
.santos', portuariÇJ _ ambos muitos asseguram \;ab�l" a qüe da, minha parte tenha sr. Gústavo .Ca.panema. A- �com o deputado Cirilo Jr" �.-. . ··tI

,(;0lU balas de fuzil na cabe- respoftsab,ilidade das dolo- havid,o, qualquer restrição centuol.l depois":· .,a respeito da defesa do

'l'osas'ocorrencias ·às autori-' de que o PSD plenamente " "Ao contrário, desde a PSD .

.ça e varios feridos, entre
.

�S quais Ernesto Scons, com .4W''''A.................I&......,.••:r,,;r..:r;,.,,__ ..,�.............a......'''.....'''.....&w..,"Y'_ .....,.,,?;cwO primeira hora declarei qu� A plena defesa.ido nosso

, , • o meu partido se defenderá Partido só se tornará possi-
uma balá no pulso;- Romão

C
-

G
· • -

.

Tobaldo, com um tiro na ca- ·alu· 81 Blal O I aVla8' p,ela maneira mais plena e vel depois de conhecidos os

•

,." ,. ,cabal. Dis.'se m,esmo que termos do inquérito,. isto é"
�)eça, Roberto Dan, com um

th'o na fro11te; e Em'esto
" . ,

dt
nessa emergencia os depu- depois da sua 'publicação.

�" 'Ston'," ating'ido ha hoc"a' ....
,

... :v··
;, .... :.' ".".'_'.·.r.. ,' ·,.'.,·�.·2·•.:.'·' ....·StIS' .

tados da bancada pessedista Entretanto, desde já; eom

'\ -Ape,sar do serio jllciden- li." ,",tl .,J 'es'târiam unidos e solidã- os esclarecimentos divulga-
,"'"

t�, o povo se manteve � na, RIO�-13"-CV'- A.) '�:'Infol'-' 'e Palm:eillàs. tMorre;am .tQ-· rios :ehtl'e si,.� como. um J,ó dQs pela" imprensa, o depu-

m"'m,. de··G""ia-n· l'a':ql'u' e· 0- aVI'- .:tos, os pas".ageiras e,.tri� ·homem. Verifico' ainda ago- tado .Oh'ilo J1'. ocupará ,a

Pl'aÇa, exigindo por' meio de '" """ H " '

,

� t l'b a-o de prefixo "PP�ANNA" pulantes
;

em número de 1'á 'qu� é esse o nosso esta� tl'ibuna para, -cómo antigo
alO azes a I �l·tação dos
presos. pertencente á Companhia' vinte,e quatro pessoas, dên- _do de espióto,

• presidente do PSD, daI;, inÍ-

À tarde, chegaram novos tre as quais o jovem Anto- Portanto, não poderia ha� cio à necessária resposta

reforços policiais de Porto de Transportes Aéreos Na� nio Borges treixeira� filho
�
vel' de minha parte nenhu- uos p(mt'Q,S ém que é acusa

Aleo-re tend d
'. cl'onal procedente da cida- do o'ov�rnador Pe-dro Ludo�

Ima
restricão a que este ou' do o Partido, Provavelmen-

'" " o o coman an-, "'.' " . , ,

te da guarnição' federal 1'e,-
de de Rio V,er.'de, no E�tado vico Teixeira, de Goia�"ctue aqüele �ompan�ell:o.ocupa,s-l'

te, ? sr. Cmlo"Jl:. ?cuP�.l'a
eebido--'ingtiitlç&e� 'P3"Pa, '-as,..' ,de- GGi.az. qoo $e �ti.n.ava'j regressava de uma v�agem ae a trlbul�da ;,mEdefl�ftdá _do � :nr;;ma na .ploxrma tel.".a-

l5umi�ro �o!1trole da eidade. i capital, caíu .entre GDiânia á Europa. .. noss� PartI0. o 1 el' do .l.e�l'a "
'

,

Em face da gravidade da situação, o cet 'Osmar Ora ndão
..

assumiú· o comaódo militar· de Rio· Grande
'

- Você não acha l;lestei.
.

'ra constrúir este :Palá"
cio' das Secretarias!

- Porque?
- Cf1de Secretários 't

•

'.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTÔNio ·DIB MUSSI
Médicoa

Cirurgia-Clíniea Geral-Partos

Serviço completo e 'especializado das DOENÇAS Dl!! .SENHO
RAS, com modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

SOLPOSCOPIA - HÜ;TERO - SALPINGOGRAE'IA - METABO

LISMO BASAL
.

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoegulecêo Raios Ultra

Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1, l° andar

..pio
Borárlo: Das 9 às 12 horas � Dr. MussL

Das 15 às 18 horas - Dra. MllS"j,

Resídência Avenida Trompowski, 8'

Edifício do Mon-

I.

;.

4

DR.. I. LOBATO. F�LHO
Doenças do aparelho respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULMOES

Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacional de Medicina, Tisiologista •

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramos
Curso de especial izaçao pela S N. T. Ex-interno e Ex-assistente de

Cirurgia dI' Prof. Ugo Pinhe iro Guimarães (Rio).
Consu ltór io : Rua Felipe Schraidt -n. 88.

Diàriamente, das 15 às 18 horas .

Res.: Rua São Jorg.e n. 30.

o ES'rADO

ltedaçio e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra, ......
Tel. 1022 - Cx, Postal, 139.

Diretor: RUBENS A. RAMOS .

.

Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.
Representantes:

Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Se�ador Dantas, 40 - 50 andas.,

Tel.: 22-5924' -- Rio de Janeiro,

Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira, n, 2l - 6'" 81ldaft_

1'el.: 32-9873 - São Paulo.

ASSINATURAS

Na Capital
Ano ... . . .. .. .. . . . . . .. Cr$ 170.00

Semestre . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 90.00..

No Interior

Ano Cr$ 20�.0l)·

Semestre . . . .. .. . . . Cr$ I! 0.00

Anúncio. mediantes contráto .

Os originais. mesmo não pu b l ica-tos ; nêv .•• l"�.

devolvidos.

A direçao não se responsabiliza pêh'. '·()!lr.�_

emitidos nos artigos assinados.

DR. ALFREDO CflEREM
Curso Nacional de doenças menta .• a

Ex-diretor do Hospital Colônia SantAna .

Doenças nervosas e mentais.

Impotência Sexual.

Rua Tiradentes n, 9.

Consultas das 15 às 19 horas.

FONE: M. 798.

Rea.: Rua Santos Saraiva, 54 - Estreito .

-;;,,;_i,

'�.

ADMINISTRAÇÃO

ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GALJ.JETTl .

Rua Vitor Meirelles, 60. - Fone 1.468�· - Florianópolis.

- ADVOGADO-

DR. RENATO RAMOS DA SILY!\
- ADVOGADO -

Roa Santos Dumont, 12: - ápt.•.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- AI'JVOGADO-

Caixa Postal 150 - Itajaí - Santa Catartns

DR . .THEODOCIO MIGUEL ATHERJNO'
- ADVOGADO-

Rua Trajano n. 12, 1� andar, sala .n, t - Edifícl41 Sio J�T\IPII>'

(Escr. Dr. Waldir Bnsch),

'{'elefone - 1.340.

de FPOLlS. de ITAJAt
VOLTA

do mo . de SANTOS

15/Agô�to
.

26/Agõsto
7jSetembro
19j5etembr�
2/0utu,bl'o

14/0utu.bl'o .

26/Óutllbro
.7/Novetpbro
1'9/Nov-enioro
2/D·e+embl'o
14'jIJézemuro' .

19/Agdsto 2'0;Agôsto
31/Agdsto 1°jSeremhto
12/Setembro 13.jSetembro
24JSetembro 25/Setembro
7/0utubro 8/0utubi'O

19-/0�ltu.bro 20jOutu.bro.
..3l/011·utbro lO/Novembro·
12/Novembro 13/Novembro
2.4/Novembro 25/Novembro
7/Deiembm 8/Dezembl'o
.19jDezembro 20/Dezembro

(I horário de Florianópolis será às 24 horas das datas indiéadas.

Para niais informaçõer;; dirijam-se à.. . \

El\fPR-eSA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

Rua Deodol'Q, -:-;.Ç�ixa Postal" n .. 92 -:- Telefoná: 1.212.

FLORIANóPOLIS

, -

O servíço notUl'n& será e- .

fetuado
.

p.elas Farmáei:aa..
Santo Antônio, Moderna €f'

Noturna, situadas às ruas,·

João Pinto e Trajano D. 17_
A presente tabela não po

derá ser alterada sem pré-
1:; . ; .

. .
via autol'iz.açãe dêste De-

_________"'- ._'_....... :_:_:",'_. .;.,: "'-� partamento ..
' .

Navio�motor "Carl Hoepcte"
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

;_�scal.as intermediárias em Itajaí � Santos. sendo neste último apenas

para o movimento de- passageiros.

PRóXIMAS SAíDAS:'

DR. ALVARO DE CARVALHO
Doenças de Crianças

Consultétio: Rua Trajano s/no Edif. São Jorge - l° andar.

Salas 14 e 16.

Residência: Rua Brigadeiro Silva Paes, s/no - 8° andar. (chá.
cara ao Espanha).

Atende diàriamente da. t4 hs. em diante.
DR. A. 'SANTAELA

(Formado pela .Faculdade Nacional de 'Medicina da Univeni

bde do Brasil),
. Médico PQr concurso da Assistência a 'Psicopatas do Diitrito

".dera!.

Ex-interno do Hospital 'Psiqni'trico e ManIcômio Judiciárip. da

e.pital Federal.
Ex-interno da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Ja·neiro.

C1lnica Médica - Doenças Nervosas.

Consultório: Ediffc'io Amélia Neto - Sala i.

Residência: Rua Bocaíuva, 1M.

ÇODsultas: Das 16 às 18 horaa.

�e)efone:

Consultório: 1.268.

Residência: 1.&85.
-'�-' ._. � .. "

DR. JOSÉ BAHIA S.' BITTENCOtrRT
MÉDICO

Clínica Geral - PEDIATIUA
Rua ta de Maio, 16. - ItaJai

i'UERICULTURA - PEDIATRIA - CLINICA GERAL
Censultérlo e Residência - Rua Bulcão Viana n. 7 (Largo 11

....aio) - Florianópolis. Do.

!
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E G-A-R-G-A-N-T-A-.--- i

DR. GUERREIRO DA .FONSECA I

Borário: 8 às �2 ::'.oras - Diàriamente.

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de criançu

Rua Saldanha MarinllO, 19. -_

. Telefo�e (M.) 786.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clinicll Médica - .Doenças de cria�ças

('1'ratamento de Bronquites em adultos e crianças).

.

Consdltório: Vitor Meireles, 18 - 10 andar.

""rário:- Das 10.30 às 11,30 e das 2,30 às '3,30 horas,
ttesidência: Avenida 'Rio Branco, 162 -- Fone 1.640.

,Sabão ,

\?irgem
.

Es1;>ecia
da

. V.ia .. W�rZRt IN·DDSTRIIL-Joioville. (marca 'registrada)
. ..

. Torna a roupa ·bra·nquissima
'.

.

,.
'

.

DR. NEWTON D'AVILA
Cirurgia gel'al - Doenças de Senhoras - Proctologla

Eletricidade Médica
-

• ConsuJttlrio: nua Vitor Meireles n. 18 - Telerons 1.507.
Oonsulta s e As 11,30 horas e à tarde das 15 horas em diante.
Residência: Rua Vidal Ramos, - J'elefone 1.422.

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS-
MÉD.lCO

Serviços' de Clínica Infantil 'da Assistência Municipal
pita I de Caridade

CLINICA M�DICA DF; CRIANÇAS E ADULTOS
- Alergia --

Consultório: Rua Nunes Machado, 7 - Consultes da. 10 à. 12
e das 15 às 17 horas.

'

Residência: Rua' Marechal Guilherme, 1\ -- FI/ue: 781.

• Bos-

Especi�lista do Hospital
.

I[oderna' Aparelhagem. ' I
Lâmpada de Fenda -.$efrator - Vertometro-ete. Raio X_ (ra-I

lio&,rafiaa da Cabeça) - Retirada de Corp,08 ExtranhQ8 do Pulmãb
••'ofago.

. Receita para. uso de Oculoa.

Conllultório - Visconde de Ouro Preto n. 2 - (Alto. da C..a
Bdo Horizonte).

,Re.ldência - Felipe Schmidt, 101. -'- Te!. 'IMO.

DR. ANTÔNÍO MONIZ- DE ARAGAO
CIRURGIA TRF:UMATOLOGU

I Ortopediá :

Coneultório:
.

João Pinto, 18.

Daa 16 às 17 diàriamente.
MenOR aos Sibado.

Kn.: Boeniuva 1811.

"�n.e II. 71.4.

I D A

13/Agôsto
.. ,,24/Agôsto

•

5/Setemhro
17/Se.tembro
30/Seiembro

12/ú-uitibro
24/0u·tti:b110
5!No'Vembro

'17/Novemhl'o'
.' 30jNov·embro:
H�lbezembro.

lidade

•

DR. ROLDAO' CONSONJ
Cirurgia. Geral - Ãlta Cirur&ia, - Moléstias de Suho,..

- Clrurl{lI, dOIl Tumor•• _
o. Faculdadl! d� Medidn. 08 Unívetaidade de Sio Paulo.
.1�Aa"istent. de Cirurgia doa Professore. Alípio Corrais

.

Neto " Sylla Mato•.
Cirurgis do elÍi:.omag�, vaaicu le e ·vÍI". biliarea, itii:·l!ltino. dei.

,.40 e grOl!�o, tiroide.. rtns, próa�.ta. i)exiga, útero, oV'l"lo•• trom.
.....- Varicocele, hldrocale, vl\tizel e hérrit.� .

Co.�lIlt.. : Du ..! à. 5 torai, rua F.elip. Scbmídt, 21 (aobr.do)._.
Telefone: 1.698.·. .., .

.
• :. '.

.

..
.

....idêilcJa.:· Av'enida Trom��waky: � .

......: -rel�i�n.':1.7U.
• 1 '�.. �. \ .; � � .' u·. � ; ..

DR. MARIO' :WENDHAUSEN
Clínica médica de adult08 e cr'iançu'

Consultório � Rua João Pinto, '10 .:._ Te!: !II'. 769.
Con.ultas; Dae 4 Ira 6. ·boras.
.eaidhCla': :Rua· Estewes Júnior, 46. Te]. S1:!..

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

D,R.
'. TOLENTINO DE CARVALHO

Apel'féiçoamento em Pôrto Alehe· e Bu.enOll· A,.rea
-

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
Con8�ltório - João Pinto, 18' - io andar

,Diàl'illmente das 15 às 18 horaa

�armêcias_
-

de Plôntã�,
M:€S DE· AGOSTO

15 -,Sexta-feira - (Dia"
I E'anto)

.

- Farmácia Espe--.
rança -. Rua Conselheire

Mafra,
16 - Sábado - Farmáe ias,

da Fé - Rua Felipe Sc11--
midt,

17 - Domingo - Farmá-
cia da Fé Rua Felipe:--
Schmidt.

23 - Sábado -'Farmá-·
cia Moderna - Rua João
Pinto.
- 24 - Domingo - Farmá
cia Moderna - Rua Joã.ao.
Pinto .

30 - Sábado - Farmá-
eia Sailto· Antônio - RUeH
João Pinto.

31 - Domingo' - Farmá-·...
cia Santo Antônio - Rua,..,
João Pin to.

. ""

. S�6Ã��!1fCt",
EspECIAUOAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Promovido pelos seus a- l'y Sliva, Pedro BilJa Mar- '

. ace a
'migo" e .admiradores, no tins; Zeferino Piaeza. Alei-
:próximo sábado, nos.' amplos des Fel'feira, Ántôni� Luz, LISTA DE� PRESOS, j preto, de 15 anos, "interna-

. vez que i_l_l.qu-ina de incens-e não só por' parte dos depu-
�qalões do Lira Tenis Clube, Luiz Batisttoti, dr. Haroldo !tIO GR�NDE, J3 (V. (1.0 na Sant�' Casa:'

.

! t�tucioJJl�1 a lei -em referen- t�doS da opinião, mas 'ta:m-
,-será oferecido tini banquete Pederneiras, dr. Fel ix Sch- A.) _ Alem da Iista de I RIO GRANDE, 1.3 (V'. A.) : ela e nao. adota Q mesmo bem por parte do}! represes
. .ao dr. Antônio Carlos Kon- míegelow, dr. Felíx Schaef- presos que j� .:nviamos,. en- i

-:: �11COlltr.�11do. campo pro, j pen�amentO em l'elaçã� aos tantes sit?ac:i.onist&� ou 'par
.der Reis, Chefe de Gabinete. fer, dr. Newton d.'Avila, CeI. centram-se detidos . Deside- pIClO na insatisfação das' projetos por ele encaminha- . te do' proprro Governador

,-{lo Ministro ela Agricultura. João Alves Marinho, Prof. rio Rodrigues, Pinheiro, Jo- massas enf face da alta dos à Casa. ," I que assim mais, fáéilmenta

Comparecerão como cen- Antônio Mâncío da Costa, sé Ruiz. Couto, Stanislau crescerite do ,custo de vida, j_ , Depois de, outras t�msjde: I. poderá atelider seu
..progrs-, ,.'

yidadas' de honra ',0 .exmo. Fernando Faría," jorn. Cus- Rodrigues, Doralíno 'l.)1:e_n-. conhecidos agitadores co- I! rações,
em que mostra � ma administrativo?

,

.sr. Coverrrador Iríneu Bor- favo Neves; Vicente Amorín, des da Silva; �rlindo C�m- munistas, lograram t�lmtd-' falsa-orientação do, ��ecutj: I
.

.Â; �6rg!lnta cala}und�le:, 1' .

. nhausén e sua excia. revma, dr. Sebastião Neves, Oiím- pello, Clodomido Farias, tuar novamente, a' cIdade;' vo, o deputado. Tenôrío Ca-, espiríto 'dos par4imentares.
'Dom Joaquim. Domingues pio Olínger, dr. Hortà Bar- .Antônío R�dl'Í'gues, . João ontem e hoje. ; valcante faz um apelo - no'. e, ,se não fossem injunções> i:
<fle Oliveira: O ilustre Almí- bosa, dr. Elcias Machado Baltazar do Couto.; Sêbas- Como, em natural decor- � seutido de ser o veto l'ejei-l partidárias '0 v�to teria ai-�. �. �

-x'ante C�\1'Tos da'· Silveira Lima, dr. Apolónio - Bouret tião -Amaral e Alexandre rêncía do inverno, o abasv , tado, mesmo porque- o acor-j do, por e�í'tô l'ej'eitad,o :v,ori .�., §
-Carn e iro será o orador ofi- _,'1i'. Heltot' Ferrari, d.r. .Or-, pocphowiski, todos fíchados . tecimen�o de carne- estives- ! dão da lei �2 pão pode ter I unanimidade. E�te à impres> .' �;.!
v�!B.L ,

iando Filomeno, Euclides como comunistas.
.

se sofrendo restrições, os; a
...plicaçã(o .•em todos "'-os ·ca- lsão do cronista, '\ .

.

:.�

·ii.t.é ontem, pela manhã, a- Pereira, Deputado João Jo- . A�areceu outro 'fei'ido, 9' desordeiros vermelhos con·, sos, visto cada um apresen- .
I Posto a votos o veto, heu- "

"d(:�'iram no banquete as se- sé de Souza Cabral, Mário me�o.r' Ildefonso • S�H�t\)S; seguiram l'ev�T ;os trabalhos ; t:r "circ�l1s�n�ia especiais 've em�ate:, De a:�ô�'QO: çonl
"g'll lntes pei-:i;oas:

.

Almirant"e Sod, Júlio Campos 'Gonç_al- '_ a nova 'greve d�' protesto.' I nao prev1stas na deGÍsão do .0 Regnnento, empate vale
-, ..Carlos da Silveira Carneiro, ves, ioão Gonçalves JÓnio!', Concentrados na Praça: Judiciário,

'. rejeição, em caso de vetos.
-dr. João Bayer Filho, DepH' Wi1mar Vaz. Prof. Arí Ma- CI·O'.'

.'

OI-ar·11 Tamandaré" fronteira aí t--qui entra eruditamente A mesm.a sorte teve o se-'

·-:(.RÓO Pl'otógenes Vieira, Dep. :;_hado. dr. Alvaro Ramos, '.,. Prefeitura, os. paredistas' no 'campo dQ direito e c.ou; gundo vetO que foi mantido.

1-10111;:1.110 lVJas�ignan, dr. À-' .Toe1 Ventura, CeI,. Lopes
. ameaçaram não. se af4staf;, sente com muito equilíbrio Com .este resultado, nem

-derbal Ramos da
\

Silva, Nel- Vieirà, CeI. Guido. Bott, Dep. RITZ �a�i enquã'l:'�? I.J produto não e _lógica ,a fQrça' d�s aco�- 10 H08?ital JOl�a_s.R��o� ne� .•
.son ·Nunes, dr. Charle"s Ed- Olívio,' Nóbrega. dr. David' .Às 5 _ '7;45hs fosse posto a venda. I daofl, mostrandQ 't.er sucéd\- a SOCIedade pro-GmaslO de

:gar Moritz�' CeI. Celso Ru- �'el'l'eira Lima, CeI: Lara Ri- AS CARTAS DE 'MEDE; Desta, vez, o movimento' do diversas vezes. deliberar Curitibanos, recebei'ão o au- '

�110'" Bi'anco; Esc. Zedal' Per- -bas, dr. Cel�o !:tamos Filho, 'J"ElNE to'mou caráter geral, pois. os Q Supremo Tl:ibúnal Ffde� xilio com � qual já conta-'

-feito da Silva" jorn. ,Jairo vereador. 4.ntônio Apóstolo, Ann, TODD - Norman
. ,trabaJhadores pleiteavam, I ra1, de.máneira diferente � vam, '

',Cailfldo, dr. Glauco Qlinger, Adauto Vieira, Jaques Pier- WOOIJAND � Ivan "DES-' ta'mbérp, a baixa do preço. jurisprudência iUlt�rior.
'

A continuar cQm essa ati-

.Padre Rodolfo Machado, Ve- re Brocá, OsnÍ Gama d'Eça, NY das, demais utilidades, . 1'e- j Em' aparte, Q deputado l"tude, o Governo e os dep�-
.

'1'eB,ctor Francisco Canziani, I .iw'n. Martinho Callado Jl'., No pl'ogran1a: Ó Espor- ;3ultando,. isso; a paraliza-
.

Celso RQ,mos Branco COl)' I tados que o' apoiam fecharã�
.

dr. Hercílio Luz Filho, Aca-' Major Orion Platt, Dahil te na Tela:: Nac. ção de todas as 'atividades : corda com a lógiCa ao ol:a"'! as 'portas .a todas· as :i.Iiicià-
.Amin. Esperidião Amin, -Va- Preços: 7,00 - 3>50. nesta cidade. Ao m;'v·imen.! dór, :mas é' de parecer que .

tiv.as que á Assembléia qllei-
lério Gomes, dr. Cesar Go- lmp. afé 14' alios to aderh'am 'o�operários dl1 ': a, orientação; em matéria· ; rã tomar para atend-er pe-

mes, dr. Osmar Nunes, dr. "

'

ROXY ,Diretoria do Pôrtü e Bana con�titu.cional,' .deve ser a- di.dos e aspir-acões justissi-
�Llliz E,ugen,io Beidio, Dep. Às 7,4'5hs de R)o Grand,e,. Q que não:: -quela que ·çonsta do último 1 mas, dó povo. >.' •

:ANJVERSÁRIOS Luiz de Souza, Major Alva- AUa'n' , LADD Loreta aconteceu 'com �s portuá-: acordão sôbre o asstÍnto, e! Indicações aprovadas
Sra. Se,'-ero Simões 1:'0 ']'olentinQ de Souza, Gual- : YOUNG dO,S l'i-O-g,l'alldinOs, que li só mod'iflçá-Ia ,quando novo I A seguir foram' aprovadas

Regi;\ta à data. de hoje o ter Baixo, C:-l; Paul� Viei.ra t em_:·· .

.
. prosseguiam trabalhando. '�cQrdão' venpa modifical' a

.

as Indicaç.õe!5 116 e 154 -
•

filJiversál'io nàtalicio ,da da Rosa, Abl110 Mafra, Vu'. i IRl\1AOS EM ARMAS A fiIl_l d� 'encontrar uma: substância 'do anterior.' 1 a�primeira sugerindo um au- I
�

,(':-:.ma. sra. d. Julieta Pavan
" . ,i No programa; Cil{'elandi� soh�ção capaz de concilia.r 'I' C�n�in,uando, o deputado l'xilio de Cr$ -100.000,00 ao

Sirnões; e&posa do sr. Seve- �pljo MoUl'�, \7er�a�or Marl_o
.

Jornal Nac. \)S mteresses� dos consumi- Tenol'lo Cavalcante cita di-' Grupo Escolar Santo Antô-

1'0 Simões, repl'esel'ltante,,,co· . Co.uto, MaJor Otav�o de O�l' i' Preços: 6,�0 _ 3,50 dores e 'distribuido'res, est�- 1 veÍ'sos acordãos do Suprec I nio de Bl'usque, e à segunqa. ' ,

mercia1 nesta Capita� e de�-I v�ll'a,. dr. Armal1�o, Cahl� j ,Imp. áté 14 anos .ve. .aqui Cf" dr. Renato Sou-l mo, onde sãQ tomadas deci- pedil1do a continuação Oll'

taeado mémbro da DIretOrIa (h. Rubens de An uda Ra ODEON za, sub·chefe de Polícia do sões an'tagOll�CaS sôbre a adaptaç'ã,o de um pl'édio�
" [la Federação do Comércio mos, deputado Ylmár Cor- li'echa(l"o para mud.ança Estado,. o qual, juntamente mesma' controversia. nesta Capital, para nele .ser

.de Santa Catarina. rêa, deputado José Gallotti de apar_.elhos com o delegado regional, Diante disso, acentúil que' instalada, a· Casa do Estu-

I"� Às muitas homenagens de Peixoto, João Cup�l'tino Me- R'ITZ ODEON dr. D,eln!al'. Kuhn, titul�I',da :0 aCOl'dão da le'i 22 nlereee da:nte, destinada a servir·de-'
que será alvo a ilustre dã- deiros,' Cmte. Al:yaro Cabo, DOMINGO Delegacia dl) Polícia· 'local, todo O respeito com relaçã� moradia pai'a o �studro.Íte..
'-mB. aniversariante, que des- dl'. Armando de Assis, jorn. Ivone ele CARLO _' Phi- tomou· iodas 'as,_ prov:dên- l-à 'mesma lei, ma!;1 não se de-' do íllt�rior,

I

'fruta clt sólidas . amizades ,Jaime Arruda Ramos, JoiÍo lip F'EIEND' das para .evitai· 'pertl1rb�u'-' ve fazer dele' um cavalo de E' ele se espérar que o Go-
na sociedade local, nó'f; 110S Assis, dr. J. J. Barreto, Ma- em: ções da ordem. batalha ou um bicho papão verTIO dê o devido. acolhi-
'associamos, com prazer e ,ior José Augusto de Faria, A RAINHA DQS PIRA-'

.' A's, primeiras horas de para afastár o .intel'esse dos mento a providencia tão ne-

respeitosament.e.
. Vereador. Miguel Daux, ,;rol. . TAS -.... hoje, o sr. ,Tadeü Severó, deputado� relati.vamenie 'a cessária. .

CeI. João Eloi :Mendes sé GarIos Daux .. Mário Fre- IMPERIAL que responde pela COMAP, p-roblemas de indiscutivel. -,' .: �

rrranscorre, nesta data, o yesleben, F�lvi'O Luiz Vjei� AS 7,15hs,:- divulg�u·.os resulta.�os dos utilidade social e econtlmicá. 'PRECISA-S E .
'

aniversário natalicio do nqs. ra,. Monsen�ol' F'l�ederjco Gene KELLY' _ ;Leslie entendimentos mantIdos en- A' esplanacão do nobre
.

. -

{lO prezado conterrâneo sr. IIobold, Irmao Adelmo,' 11'- 'CARON _ Oscar LEVAN� tre.?s autoridades locais e parlamental,' é acompanhada De uma:. 'empregada arru-" .;
·Gel. João Eloi Mendes, da mão Se�'eno, Pr�f.· Milton· 'TE '

'.
<'" representações dos .grevis· com indiscutivel'. interesse madeÍl�a '10 .cozinheb:a ,(tri-· .'

'lleserva remunera{la da Poli. Sullivan, De-pllt�d? Franci�- em:

.

ta' os quais são favoráveis pelos seus pjl.res. . 'via.l simples).
'.. ..

cia Militar, ora residindo nó CP' Neves.. deputado Clodol'l- ;3INFQNIA DE PARIS.
I ao restabelecimento (lOS p'or fim pergunta: Por- Pàga-�e bem.

JUo de Janeiro. co More'ua,. F:d�ardo Ros�;. No. prog;'ama: O Esporte preços antigos, não só da que aceitar o veto só porque Rua Rui Barbosa casa Íl.

Elemento destacado da HV:lreador Flav�o Ferran; rIa Tela. Nac. carne, com:o. de outros arti- a lei se baseia no excesso de' 4 (conjunto residedcial «ao. -,
so(�iedade local, o aniversa- i tqi1 dos Prazeres, depu- P;'ecos: 8 00 � 400 gos essencIaIs,:

-

arrecadação, se. tal e�cesso Imarinha):
_ Pedra Grande

'"l'iante é ainda prestigioso ta�o V�hl�y Collaç9 de Oli- Imp: até i4 ano�' ...

�m vista do protesto, co- é porta aberta paFa numero- 5a• REGIÃO MILITAR .." '
•

desportista, razão _porque
velra, U�'i?O H_osterno,.y�- . IMPERIO ..-, let1V�.cDlltra. o. custo da vi- �a_;;_�nj:�a!i.vas importantes, 'Estabelecimento RegiOnal

Eerá muito cumprimentado
l'eadol' Mano Pu'es, ..GeijeslO Às 7- 45hs da, fICOU dec1dldo qpe os ge- *:-- •••9040 ................ ,

, ",",'- _ ..L , .............. _._ ... , •

no transcurso desta efemé- Miran_da Lins" Edt�ardo San- .' Lea P .�NDOV·ANI -: .Al- nêros de primeir::} necessi-

l'ide. t�s, �ms, J?se ReIS, Ma�Jl'�-, do FABRIZI -'.Loydd BID- dade, pass.ariam, 'a partir de
'FAZEM ANOS, HO.TE:

ClO dos .fteis, ,Narbal Alves .GE
.

amanhã, a ser' vendidos, de

·

_ Sra. Aurea' Cardoso ,da . d� Souza, RUl do Vale, !,e- ern:
.

:'
acôrdo com a seguinte tabe-

Stlveira, esposa do sr. Ar- r�ll'a, 'dr. Romeu
.
MoreIra, TRES, PASSOS. 'AO 'N'ORTE Ia: açu�ar moido, Cr$ 4,50;

,gemiro Berto da Silv�ira, l\�a]EIOl�1 Doncatol da Luz, Jo· No programa: .NoUcias arroz, 3,60; batata inglesa,
'- Sr. Arlindo Bes. �e. 1as,0 'jal'�s da Costa da Semana. Nac.

' 2,30; feijão preto, 4,60; ba-
_ Sra. Irene �lUbeii,o Pi- erena, scur ardoso, 11'10- Preços�. 6,20' ��.··3,50 .

nha, 15,50'; quel'ozene, 1,70;
'Ghel'Íllg, esposa dó sr: 'Fho- �:snal Amarl1.l,. dr. Affonso Imp. até 14 anos

; toucinho, 13,00; café moido,
IDaz Pichering. ·ardoso da Ve1ga,' .Ant�nio 28,00; carVão, 1,50; char-
_ SJ:. Erico Abl'e 1\!elo, dr. Zulmar Lms Ne- que, 19,50; pão, 5,00, carneu. .' W 1 W_ Sta. Alba Silva, filha �,es, .lorn. � m?,r end�a�- / '

.

verde, 6,00 e carne de car-

i'lo· sr, .. Aprigi J,' çl' S· '1.- sen� Prof. SalvlO de Qhvel'. Pi{lt0 d.a Luz, 'Úsvaldq ·Pe- rf.eiro, 7,50.',
.

o ase a i
J' Al- d B' C

.

T
.

8"1 Pv�, funcionário da Secreta- ra, S�l�e Cves. e

J �1t�" ar- ·"lt·ellT�, .. Aa�al:n�o 'N1�a, ,; an- 'Satif$feitos' com os resul ....
..

na da Seglll' P 'bl' .

.os ,. I. va, 01'�1l10
..
,g-nac1ó da, a eao tanaslO" l: J�O Mus- tados alca�çados, os grevis-anga u Ica. <.q R f I P'

.

I P"" '. , ,
- Sr. Edvard#') Araújo. O��a, G

...n. ae
d'E'

l1'eS, idr. t: na;a. n1t�, LUIZ Flllza tas abandonaram I'> local

--:- Sta. Vilma Lnnardelli, P'
011

d amra_ R�a, purval ",ldma, anlel Pll1h;ei�o,'Prof'l onde se encontr�vam ,con-
·

residente ,em Bnlsque. ,.1111.0, r. ':o�,o l�sa, He�- _CI �ar�o Luz, .dr. ���lard.o t cen,j;rado�, 're�olhendo-se' ás
SI' Jona ·B·,··l nqne LOLlleno FIlho, LUIZ Luz Filho, Jorn. Adao Mi- suas resldenciàs devendo

• < S laSl mo- I
- , ,

I·

torista.
'

- da Costa Melo� �a.ior Silvio,' l'anda. amanhã, voltar ao trabalho.

--- ou;'

Iravi�ade;� .. Ra. Asse.ldeia· Leaislativa

\.
f

Vida Social

'1

ESPELHO'S DA
.ALMA ..... 1·

devem ser límpidos 8

diáfanos, como esp.e
lhos que são. Conserve
o sua limpidez,e o seu
brilho. Ao primeiro in
dicio de. irritação, apli·
que, dlgum9S gotas de
LAVO lHO e terá alivia
rápida. Usado diària-,
mente, LAVOLHO con
serva os olhos sadios
e constitue um trata-

m�nto profilótico.

\ '

-:- Viúva Francisca Sch- .

neldeI: Fonseca.
.

]3
-. Sra. Maria do Carmo
arbosa Vieira, esposa do

s::. Raimundo 'Vieira fun-
�Clon' . . ,

·

ano da SecretarÍa dá
Segurança Públ'F.ALECIMENT�ca.
Faleceu, oJitem:' em ,Var-

srem Gl'an 'le '. , .

P:11h ro

.'" mU!11ClplO de
.

O::t, R PYnla "l'a (1 Ce·

cllia ,,'
. -

.'
. .' ,,_.

·

sr
Back Eger� esposa do

Si: Jorge Eger e irm�o do,
: Leopoldo Back, do 'co.

me.rCio local. '

,,�O E�TADO aPre,wnta ne
. ,...,,,,, à ex . 1 ,. ,'.
't�.l

'. ma. �[1mll:a enlu-
'""\.la..

f\ \'EN.TUR,AS, DO ZE-MUTRET� .. '.

..

!

, .

,I

"

" .r ,.
"
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Domingo próximo," pelo 'Campeonato. de
Profissio,nais: Figueirense e Guarani

_>''fI ',
'1:,

...........................................................................- ..;.;....- ..
:.II"'.

.

" o Esportivo
:::. .. :', .' ...

,
.. ,.

",

o zagueiro Beneval'chegou a um acoldo com o Avaí, tendo,
ante-ontem, firmado contrato. por' mais uma temporada'.

"
I

,."we.l" __ �__• ..._•••�.-...._ v.�·--- -.,�.-_,. .",. - _._w•••- ..�..� .-. y ..,_ --·_ _ ...J- - _._._ _-: �••••_-__••_._ - .-.-�.-. _-...". .-.-..._•••�-_..t!'
�

.

,
.

."
.

.

JOGOS OLíMPICOS DE HELSINKI

Cam�onato Ama�drista �a Cida�e
,

,

Os resultados da natação ..

�. .
" ::! ,

Hértilio Luz x �angú, principal prélio da
.

, .

4a,

·i,HOMENS 'I
Campeã: Mac Corrnick des

110 metros nado livre � Estados Unidos, com 147,30 c
,

Campeão: Scholes, dos Es- pontos (recorde olimpico).
�_ados Unidos, "com 57"4" (i-e- Saltos de plataformas -
corde olimpico).

'

Campeã: Mac Cormick, das
400 metros nado Iivre - Estados Unidos, com 79,37

Campeão : Jean Boiteux, da pontos (recorde ol impico) ,

França, com 4'30"7 o(recor- v

de �lini.pícO), _;.•••J'_ _. �.-_- ...

1.500 metros 'nado livre
CAMPEONATO PARANA-

0_ Campeão Konno, dos Es-

tados Unidos, com 18'30"
ForamE��e� os resultados

(recorde olimpico).-
Em terceiro lugar classi

ficou-se Okamoto, do Bra
siL

da rodada de domingo, em

continuação .ao Campeonato,
Paranaense de Futebol:
Corltiba 3 x Atlético 1.

Das mais interesantes a Maio, .pro.cu·l'úá quebrar a
. qúal'ta rodada do sensacio- Invencibilidade do Hercíl io
,l1a1 campeonato da segunda Luz.
divisão (madores), A outra partida da ma-

Sábado teremos FIamen- ,nhã de domingo reunirá
go �'Colegial, e América x Iris e Treze de Maio.
Postal Telegráfico e domin- Como vemos, aprOXIma
go o Bangú, vice-líder jun- rodada é das mais sensacío
tamente com o; Treze de I

o

'nais, devendo o estádio da
I 20 lugar - 'I'reze de Maio

rua Bocaiuva apanhar nu- e Bangú, com 2 p� p.
merosos públicos, sábado á j 30 lugar � Colegial, com

tarde e domingo, pela ma- 3 p, p.
nhã.

A classificac'ão 40 lugar Flamengo,
.

-
. . \

10 lugar - Herc ílio Luz, Iris e Postal, com 4 p. p.
sem ponto perdido. I 50 lugar - América, com

5 p, p. '

.

Ra-

Revezamento .4 x 200 me
rio . Monte Alegre 3 x Fer-

tros n.ad� livre - Campe� roviârio 1
'

a equipe dos Estados Um-· ,
.

DE PRO:FISSIONAIS d f d Moore Esportiva 2 x Cambaraen-
os . orma a por ,

se 1.
Woolsey, Konrio e Me- Lane, I' V d O B ltâ

.

8'3·1"1 ( d Ii
, Agua erue x rr ama

com
.

recor e o impi- O
'

co) .

200 metros nado de peito
_ Campeão: Davies, .da derança, com' a derrota um

Ferroviário.Australia,· com 2'34"4 (re-
corde olímpico).

100 -metros nado de cos-

tas - Campeão: Dyokawa, UMA ESTRELA DE OU�O
dos Estados Unidos, ,com I NA BANDEIRA DO SÃO
1'05"4 (recorde ol impíc'o) . PAULO

.

Saltos de trampolins - São Paulo, 13 (V. A.) �
Campeão Browning, dos Es- Com a conquista do recorde
tados Unidos, com 205,29 . mundial do Salto triplo por
pontos (recorde olimpico). l Adhemar Ferreira da Sil:..

.

Em 60 lugar classificou- I
va, o São 'Paulo F, C. pas- o

e se Milton Busin, do Brasil. ! sará a ter na sua bandeira;
Saltos' de. plataformas - um� estrêla de ouro.

Campeão: Samy Lee, dos Esta simbolizará a grati-·
EstadDs Unidos, com 155,28 dão do tricolor pelo. feito
pontos (recorde olimpico). do seu extraordinário atlé-

MOÇAS ta que tão altó soube e1e-
100 m�tl'os nado livre - var o am'i-verde pendão del

Campeã: , Szoka, da Hun-' nossa pátria, assim comUi·
gria, com 1,06"8 (recorde dignificar as cores sam

olimpico). palinas, cuja bm1deira 08-

-400 m�tros nado livre -;- tentará doravante este dis
Canip�ã: Gienge, da Hun- tico simbólico.
gl'ia; com 5'.12"1 (recorde
olimpico).
Revezamento 4 x 100 me- OUTRA VEZ VITORIpSO O

tros nado .livre - Campeã' CARAVANA F. C.
a.. turma da Hungria, for- Pelejando domingo, eo-

Salte Lak· City, 13 O
mada por E. Novak, Femes, lheu o Caravan Futebol
T. No'vak e Szekely, com

I
Clube mais um.meritório.

manager do esp,eranços.o pe-', ,

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

4'24' 4· (recorde oliínpico).. tdunfo. _ao abater ó "onze'"50 pesado Rex Layne anun- "

. . 200 metro&,.naÇlo de peI- do Estrela· do Oriente pelo>
c�a que � Intel:national Bo- to --Campeã: Szekely, da �escore de 4 x O, golos mar

Xll1� Club ofereceu ao seu,. Hungria, com 2,51"7' (1'e-" carlos Pqr P_línio (2), Vnl-
pupIlo um co�bate contra corde Q1impico). ,'mor e Alcides.
o vencerloT �o Jogo Wacat!- lJ)O metros nado de cos- O quadro' vencedor for
Rocky Mar.clano, para o tI- tas _ Campeã: Hungria, mou com José, Valmo1' oe
tuIo mUl1dIal dos pesos-pe- da Africa do Sul; com 1'14" Nízio; Lúcio, Aço e Euni•sados. 3 (recorde 'olimpico). I Aldo, Augusto, Alcides�

. Saltos de trampolíns
.

- Plínio e Golino.

Os geleiros
Vasados 4 vezesi, .)'a ime

(Paula Ramos) e Nílton
(Guaraní) : 2 vezes: Galo
(:F'igueirense); 1 vez: CIro
(Atlético); Invictos:· Brog
noli (Avaí) e Bubi (110-
caíuva).

PROGRAlVIA DOS FESTEJOS DO 130 ANIVERSÁRIO NÚMEIWS DO CAMPEONATO
; .

DA A. A. BARRIGA VERDE
Estreando no Campeona

to de Profissionais lodos os
O Coritíba isolou-se na li-

.

Prosseguem os preparatí- .Dia 23 (sábado)
, seis candidatos ao título.

vos. da diretoria da Associa- -A's 14 horas - Esgrima
. publicamos abaixo as ci-

ção Atlética Barriga Verde - Torneio por equipes de
. fras do certame:

para comemorar condigna- F'lortanópolis, Espada e

mente o décimo terceiro a- Sabre.
n iversárto de fundação da A's 19 horas - Prel imi-'

. querida. e prestigiosa agre- nares do Torneio de Volei-
miação, que transcorrerá .bol Feminino, concorrendo
dia 25. os "six" do Clube Doze de

Como prometemos, damos Agôsto, Instituto de Educa
,a seguir o' programa dos ção, Clube Atlético Catari-
festejos.

.

nense e Associaçiio Atlética
Cl 'f'

�

Barriga Verde.
.

. aSSl lcaçao
. '.

Dia .20 (qu'ar. ta-feira) .A' 20 h· - P -t'"
10 lugar --' BocalUva., ,Asp]\rantes

SOlas - aI ICia I '

't" 2 1 1 B'
A's 20 'horás - .Aberl-ura 'rlt t d 1. d· V I ;b 1 com 1 Jogo, 1 VI 01'130, .

o. ugar - ocalLlva
. � 1 er,es 1\. ua e o e. o I '

l· 4 t t I A
'- .

'

t d'd
'

d "S,· V d"
o..

1\5"·,' 1"'· t
"... pontos gan 10S, en os u· vaI, sem pon o per I O.

a emana· er·e " .
com J,Y�ascu mo en re as equl!)es·

. ..

F"
t 1 f 'd

'

I d S
."

d P- t AI favor eq}enhum contra. Sal- 20 lugar - IgueIl'en3e
um coque �o' o ereCl o. a a oglpa, e 01' o -'" egre't ! AtI T 1 t _

imprensa' ,estrita e falada, e Associação Atlética Bar-l do: 4 ten �s, A I 'tO . �'d
e lCO, com pon o peI-

inicüindo-sef após o torneio r1ga Verde ·10 lugaI - te ICO, com. 1 o.

d d.'
.

"

o '1 jogo, 1 vitória, 2 ponto;;; \ 30 lugar - Paula Ramos
e xa r es. .

.

I G
'

2
'

Dia. 24 (Domingo)· ganhos, 2 tentos a favor e e uaram, com pontos

Dia 21 (quinta-feira) A's 9 ho�a:s --'-c- Torneio 1 contra. Saulo: 1 tento. I perdidos.
A's 16 horafl,:- Início do Individual de Esgrima nas. .

10 lug�r, -:-. Ava,. com 1

Torneio de Tênis., três' armas e .:finais do tor- Jogo, 1 VItOrIa, 2. pontos ga-

A's 19 horas·· -c- Torneio.' neio .de" ,Tênis. . �
I n�os,.4 tentos a favor e· fi,e-.

h t S ld 4 h� REX LAYNE SERÁ O DE-
de· Basket;Ball, ,concorr{mte A's 12 horas _ Almoco n um con ra. a o: >,H-

os clllbefl Doze de Agôsto, de confr::tternização.
o

�os.
, SA:F'IANTE PARA O TI�

Lira Tenis Clube, Taubaté, A's 14 horas - Torneio
1

.�o lug1ard-· Gtuar2anl, c:mCaravana do Ar, Ubirat�n e Individual de Esgrima. As- JO�o;. erro a, POlhO} TULO MlJNDIAL DE TO-

Clube Atlético Catarinense, salto·s de Esgrima :Femini- perdIdos, 4 tentos co�t.ra e

A's 20 horas _ Finais na.

I. nenhum a favor. DefIcIt: 4

do Torneio de Xadrês. tentos.
20 lugar _:_ Paula Ramo ..;;,

Jogos realizados
Atlético 2 x F'igueiren se

1.
Avaí 4 x Guarani O
Bocaiuva 4 x Paulo

mos O

Os árbitros'
Dirigiram as três pelejas'

os srs, Norberto Serrat:ini
(2) e Lázaro Bartolomea.

DOS OS PESOS -

Dia 2·5 (Segunda·feira)
Dia 22 (Sexta-feira) Dl1l'ante o dia - Passeios,
A's 16 horas - Continua- etc.

ção do Torneio de Tênis. A's 18,30
A's 19 horas horas i_ do Torneio

Grande Bingo Dansante, mnin_o,
�om valiosos prêmios, A's 19,30· horas - Parti-
A's 29 horas - Encerra- da interestadual de Basket

mento pela· Federação de Ball entre Sogipa, de PÔI'tO
Esgrima de Santa Catarina, Alegre e Associacão Atléti
do Campeonato Estadual .ca Ban'iga Verd�.
de Esgrima, com a entrega A's 22 horas - Soirée
dos prêmios. dansarite ·em homenagem.á
A's 21 horas - Inaugura- data e dedicada aos .clubes

ção do Quadro da primeira co-irmãos.
diretoria. A seguir, rifas,
leilão americano, surpresas.

horàs - Final
de 'yoleiÍ:>o1 Fe-

com 1 Jogo, 1 derrota, 2

pontos perdidos, 4 te11tos
contra e nenhum a favor.
Deficit: 4 tentos.
20 lugar - FigüeirensB,

com' 1 jogo, 2 ponto� perdi
dos, 1 tento a favor e 2 cou··

.
tra, Deficit: 1 tento.

Artilheiros

Entrega dos prêmios.

Com 2 tentos: China, do, Rex Layne' venceu sexta

Boc·aiuva, ,com 1 tentO: Raul 'i feira, em Ogden, numa par
e i\dílio, do B�caiuva, Sanl, 'I· tida-- discutível, aos -pontos,
paülinho, Arí e Jair do A- o .ex-campeão do mundo,
vaí; Mirinho e Pinto da LÍlz, I Ezzar.d Charles, durante um

do Atlético e Bibi, do Fi- combate arbitrado por Jack
gneirense. . 'Dempsey. ,

'CU�IT�eA
,

TEJ..E.GR ...",Á.. PROSES�AS
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�EsqrilDa é
"Seleção'

,
"

_ ,t

Iftm VÔCê /dlim fitzInvernoouvc@O.. �
'.' ""

'

.'

--4fASNôS,OSAlIlfENTOS, ..
·

'. 'rLiliMa�.

,:
;:.

,. EXltl,,,�
TEMPE,Rd'TU,RI,

,
'

ESTávEL

.Acéiriteclmento marcante na

'vída d�s desportos catari
.mense está se processando
.nos dias oue correm, com

t?:2 l'ealizacã� do .10 Campeo-
nato Estadual de Esgrima
'-que está sendo levado , a

-ef(:íto pela nóvel e .lá vito
.riosa Ff<:SC, a qual dia 2,
.sábado passado, na f!ober
�ba. sala d'arrnas da Polícia!
,..Milítar. a melhor do flui do

I',!Brasil, deu início a'o citado

cairmeonato, .

,

"Jogarum Buruiga Verde e

Dcze de Agôsto- e notava-se

no recinto. a presença do

Dr. Bulcão Viana Presi

-dente <lo Lira .o qual, se per-
_ eC2'he, vem emprestando de

cidido apóio à esgrima, não
'só cr-iando ,1 secção desse

-desporto no seu clube,' co
.mo tambem comparacendo,
pessoalmente, em 'todas as

reuniões esgrímistiéas que
-se revestem com o caráter
-vde solenidade. Indispensá-
vel cita r a presença do Ma-

,jor Spald iug pela ,AAEV,
"Pois �i'ta e;1tidade tem s:n:- !-p1'e Liderado todas as ativi

ríades em 'pról da esgrima,
'E' extranhável que do Clu- 1

''be Doze apenas os compe
,tidol'es comparecessérn,

o 'OHO IntelÍrJ
'.

As mudanças de temperatura em ,2cb horas, atingem, muitas vêzes,

máximas e 'mínimas, com incríveis, diferenças, É claro que as

pessoas sentem ... quanto mais 'os' alimentos! A comida, o leite,
as frutas e os legumes guardados em armários ou ao tempo, (�s·

'

tragam-se rapidamente, mesmo no inverno. Evite isto e o perigo
das into.xticações, também. Conserve os alimentos em temperatura
estável, () ano inteiro, num moderno 'refrigerador White Star,
-especialrnetvte construído para o Brasil.

REFRIGERADOR DE·QUALIDADE,
IDEAL PARA' O NOSSO PAís.

-, Somos dos v que pensam
"'que um .representante que
fO"i'\e deveria ter compare
-cido. pelo menos no momen

+o da abertura do campeo
nato.

Quem presenciou os' lan
.. ces do torneio constatou as

, dificuldades que cercam a

esgl- i m a, principalmente
�n"nto ao julgamento, e o

'auto-controle que exige dos
competidores' para mante
rem aquela atitude de sere

nidade que tanto embeleza
o fidalgo desporto.
A esgrima é um desporto

rle seleção! Por isso poucos
.;São os seus adptos, Pela sua

difícil e mouoton a aprendi
-zagem, pela sua natureza
que exige tenaz persistên
cia, afasta os mais volúveis
e levianos', 'os 'menos con-:

. vietos.
Comece bem em refrioeração com

Por que WHITE SIAR, oferece mais qualidade'
I. Gabinefe inteiriço.
2. Vedação cont.ra a umidade.
3. Isolação com lã min'eral.
4. Acab�mento inferno esmaltado \,

afogo.
s. Lômpodo embutida.
6. Compressor "Rollotor", sccnô

mico e sllencloso.". .

.7 Prateleiras de aço zincado.

8. Evaporador da aço inoxidável.
9. Porta do evaporador de c'urnlnio.
10; Fôrmas paro cubos' de gê!o, com

extrator,

11. Molduro is olonte de matarial
plástico,

12. Elemento refrigerante: FIlEON 12 •

13. Fabricado pela Brosmofor -

perfeita crganizoçõo de serviço

5 ANOS DE GARANTIA
WHITf STlft

Vem depois a 'questão ao

custo da sua prática _:_ diz
-se que a esgrima é um des
])o!;>to caro. Não é propria
mente isso! hoje que os

mestres são pagos pelos clu
bes, 'ou ensinam, gratuita
mente, 'como aqui acontece,
as despesas da esgrima se

resumem na aqu isição
'

do
equipamento que, concor
riamos, não' é' 'barato, mas

, :rll1ra muito anos.

Considerando-se que os

desportos amadores estão

míscegenados de 'concep
ções profissionalistas, pois

,

, -corno acontece com os' mais

populares o clube fornece
além .de campo, bolas" re

des, etc., camisas, calções e

,�té sapatos, a esgrima se'

. .apresenta com feição dife
rente uma vez que nela tu

il.o é por conta do' esgrimis
-ta. Mas. é êsse e outros fa
tores já citados, o que faz
da 'esgrima um esporte de surnents ""

: .seleção, fr:lII1H·rÚt.. ... IIp 1I(\�ttl dPlido!lo t' po-"ip "pr \1:'111(10 "n, Inrll"

O atual campeonato ded'i
.cado pela FESC" à cidade
de Florianópolis pois são
patronos do mesmo a Pre· realizará no próximo ano

I
duelarem-se nesta Capital'.

, feitura no individual e a em Põrto Aelgre. Dentre estes cerrtam-se
Câmara Municipal 110 cole- Esperá-se ainda neste campeões como Todeschini
tivo, é o primeiro passo da

I
mês um embate de esbrima campeão brasileiro de espa

esgr-ima barriga verde, pa- de máxima importância da no ano passado.
ra a particip�ç�o no carn- poi,s foram convi.dados os

pCollato braSllelI'O que se gauchos; da Soglpa, para Faixa Bran�a

(),a,.COiJtNlk.tffYtfú (3�,

18ra�molor
sÃo ��.R.NARDO 00 C.HlfO"· fi. S. PAULO

A VEN DA' NOS CONCESSIONÁRIOS W H I TE· S T A R
CAPITAL E NAS ,P�ii,N·:CI,.P(\,'.�s ,P�A'ÇAS DO

,'.ftsm:. CQUI d. Amigos

Aluga-se' _sala). ,O O N V 1 T _EJ
de I. eDt� .: )

ALU<�A-SE óTIl\'IA SA-\LA DE FRENTE, SITA A '

RUA 24 DE MAIO N. 765,
NO ESTREITO, ' PRóPRIA
PARA ESCRITóRIO, CO

MÉRCIO, ETC.,
VER E TRATAR NO LO

CAL.

p'REGUIÇA E FRAQUEZA
V:A'NADfoL AG.: D.: G.:1 A.: D.: U.:

Aug.: Ben.: Resp.: e SubI: Loj.: Cap.:
'"'REGENERACÃO CATARINENSE"

De ordem do Resp.t Mest.: tenho a honra de convi

dar aos IIr.:, ativos de tôdas as LLoj.: desta Capital, bem
como; a todos os IIr.: regulares, de passagem por êste

Oriente, para as solenidades da Sess.: - Mag.: de Inic.z

que terá lugar, no proximo dia 15,. às 19,30 horas, em O

nosso Templo à Rua Vidal Ramos número 80.

Florianópolis, 9 de agôsto de Ul52.
P.: G_: F.:, 3.:

Sec.:

MOÇAS DESANl.\UiJ-AS

HOMENS SEM ENERGIA.

. .', Não é sua culpa:
Ê a fraqueza que o deixa cansado, P8 tid.,

r-om flloh'za no corpo e olhos �f>rn nrilh,'

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

PA,PEL P"l\REDE
ULTIMA MODA, EM NEW YORK. BUENOS AIRES.

PARlS. RIO E SÃO ?AULO
MODERNIZF� SUA HESlDENCIA FORRANDO-A

Para sala dé jantar. Quarto. copa. etc.

Distribuidor e Representante neste Estado
TVANDEL GODINHO

Rua Pedro Ivo - anexo Depósito FLORIDA.
IArti�o de pronta entrega.

.-'
.

., .. �;:;....

" 1
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raís.
. O candidato deverá ter menos de 24 anos de idade

e apresentar, com o requerimento de inscrição, à

secre-I
� .

tarla.40 i1óR C., até aquele dia 30, acompanhado dos �......-O)�seguintes documentos:
.

1 :,_ Certidão de idade "verbo ad verburr", pro
vando ter mais de ,17 e,meriOs. (lo,2íi anos de i

. idade;
2 Documento provando ser o candidato solteiro

, ou viúvo sem' filhos;
,

\

3 - Certificado de que o candidato não sofre de
moléstia contagiosa ou infecto-contagiosa;

-4 Atestado, de vacinação' antiwarióltca ;

(5 _ Atestado de bôa conduta;
6 - Prova de que o candidato está em. dia com as

.obr-igações militares (Certificado de alil:\t\1-
mente ou de reservistaj :

7 -c-- Declaração de que O candidato' aceita o alis
tamento no Exército por-cinco (5) anos;

g r- Licença dos Pais ou Tutores para vprificat
I • ,

praça no Exército. quando o candidato fôr me-'
nor de dezoito (18) anos de idade;

� - Duas (2) fotografias, tamanho 3x4.
Os documentos de ns. 1 a ,5 deverão ter as firmas

devidamente reconhceidas.
São vantagens do Curso, que tem a duração de dez,

(10) meses, findo o qual o candidato aprovado é promo
vido à 3<1. Sargento, pode ter-J,1romoções' subsequentes,x . x
chegando até o' pôsto de Oficial, do Exército ..

, ]C .

Durante' o curso o matriculado perceberá, no prí-Gustavo Barroso _é' uma -f'igura marcante nas letras
. .meiro período Cr$ 360,00 e 110 segundo período .

.astleiraa. Literato, poéta, contista, historiador, são Cr$ 700,00.
na das muítãs facetas por que se .desdobra a sua inte- Atencão,' pois, mocidade "barr-iga-verde". Eis uma
rêncía. A sua palavra fácil e agradá�el faz com ,que .rportunidade para, assegur:U'es o teu futuro, integrando
I
horas s� tl:a?sformen,:t em poucos mm'ut08. Logo a �n-_ as fileiras do Exército ,Brasileiro. Àlém de assegurares"Ida da .h1stomca praça d.e guerra, contemplando} .lm- o teu, futuro estMas melhOl; servindo a ,Pátria Brasileira.
�ente fortaleza e e�taslado pela beleza panQrarruca, Inscreve-te no Concurso de Admis'são a Escola de
'H'mou, deJftre as m�lltas. passa�ens que .n.os ofereceu, Sargentos das Armas!
m ?quela verve que lhe e peeuhar, gostarIa de ter re-
,rs'os capazes de adqÜirir a ilha ,e transformá-:Ja apra- �."' ...._....w_..........w•••_"';'''.'''''•••'''''''_. ''''''''''''''''''�_''._''''.''.''�

fel retiro de invocações históric,as, colocando, logo à,'
tr'ada, uma dnquelas célebres estatuetas POl'tuguêsas,

M··"· d G
. volta <los "CabanQs", que

Istas em expressiva posição, com a seguinte legenda InlstDrlO' .. a ',.luerra só t.erminàu na noite de 23
�plicativa: "Pa:r� 'a humanidade em geral' e para algu.,. .

. 7u, ,

para 24 do mesmo m�s;
as pessoas em particular"... de Subsistência "DiáJ.·i.o, Of{cial do Es�ado

"
�-em L840, nU Rio�de JR-

Visitamos,' a seguir, tôda a ilha, e, especialmente, CONTADqRIA do Paraná", na edição de 5' neiro, faleceu o Conselheiro
; lugares locais onde estiveram pres'os e, pOl'terion!Je11- ' E D I T A L de Agôsto do corrente àno,. Baltazar ,da Silva Lisboa.
; foram fusilados expoentes figuras da soc'iedade cata- CONCORRÊNCIA ADMI- às nOllmas pa1�a cbncorrên- nascido na Bahia em 6 de
nense, ao mesmo tempo que alguns dos presentes e o ho- NISTRATIVA

I

da aquisição de artigos ,pa- janeiro de 17ü1. Foi o autor..
enageado reviviam 'páginas de história' barriga-verde ra o ano de 1J)53. dos"Anais do Rio de Janei-
nacional, mais de perto llga'das à vida da terra em que De ordem do sr.' Ten.-Cel. ,E: R. S. 'f1m' Curitiba, 6 de ro"; .' ;

.sávamo's. Por mais de ullla hora, a solidão daquelas Chefe e Agente'Diretol' des- Âgôsto de 1952.,
'

_ em 1.879, na Bahia, on
isas em bucólicas ruínas deseobriu os trágicos dias da té Estab�lecimento, coniuni- Rubens de Figuéiredo ,- 'de nascetl em 19 de maio de
:'a. tIorianista e permitiu -aos' v.isita'ntes revérenciar a_ co_a quem intel:essar possa, 1° Ten:�. E. - Contadol: - 1832, fale,ceu, o poeta Ãnto-
•emória de quantos pagàram. com sangue o prêço .exi- que -se acham pu'blicados nD' 1° Ven. Conto nici Augusto de Mendonça;

.
ido por aquêle que, à hora da proclamação da Repúhli- _ em 1.898, em Bananal,
a, já marcava! as suas 'aÚtude�-por meio de uma "bi- ...(),_..o"':()�(J (}�()�()�O�()�o....(O, �ã.ó P,aulo, onde nascera a

, uta". . . 13 de junho de 1823. fale
ceu Jo�é de Aguiar Tolf'rlo,
Barão de Bela Vista 'e Vis!.
conde de Aguiar Toledo;
-- em 1..903, no Rio de Ja

neiro, afleceu Antônio Joa
quim de Macedo Soares, Mi
nistro do Supremo Tribll-
ital;, •

'

- em 1.941, as Nações A

liadas, em guerra contra as

do "eixo" assinaram.a "Car
ta do Atlantico"·

"
'..

�

- em 1.945, o Japão Xf;ln-
deu-se ,incondicionalmente
as forças dos Estados Uni
dos da América-do Norte.

. .,

Ãndré Nilo Tadasco

Q D E f IC.,Oll • •

x x

\
X

Nunca visitamos, a ilha e nos entusiasma essa via-

proporcionada pelo anfitrião 'dessa homenagem,
. sõbre ser singular figura de marinheiro, é um

ixonado pelas letras, .anarcando á a sua curta esta

m nosso meio com uma obra que muito lhe ficarão
ndó os catar ínenses : o Curso de Expansão Cultural.
sstamos certo!'. que o Almirante Carlos da Silveira
neíro,: como nós, ilhéus, deve estar saf isfeito pelos
ultados alcançados até aqui, que são 'o melhor estí
o para novos e maiores ernpreendimeritos . ..

x . ,x

,
.

x
" ,{ '1, .

Encontramos a Anhatomirim tecem acordada, com

ela candura infinita que d��riam ter as ilhas no

eiro despertai' depois da ,§'Ua criação. Procuramos,
iio'· expl icar, intimamente, 0" 'recolhimento .que 08 nos

olhos levaram a� coração; �n9.uan,to, ao largo, aguar
H.10 oportunidade para atracação, examinãvaracs a

ronente escadaria, o arco da entrada, os velhos so

.dos o depõsito de pólvora, as outras casas, o mato e

(ri:ilte ar de abandono que sobrepaira em tudo. Rápida-
nte, record:tmo-no� dêsses dois séculos que essas

tais ruínas viram passar e, particularmente, os dias

febrosos de 93, quando, mudas, �sSis.tiram ao fusila

[nto, pelo menos, de 179 pessoas, entreas quais muitas
�centes e apoiiticas, tôdas .ligadas �s melhores fami
'H catarinenses, imoladas 'para satisfazer a vaidade

, um espírlto florentino, E, amarguradarríente, lempra
I·s 'ainda que êsse homem, por um f.atalismo que bem
>'actel'iza a "Ilha dos casos raros", teve, o seu nome

:;0 após ligado ii nossa Capital, como 'um permanente.
.TI) em brasa na face.. da nossa gente ...

,À

x

O almoço foi qualquer coisa d� soberbo. ,o ilustre
fertante e seus dignos'auxiliares eSmel'al'am-se 119 bem
ill'vir e no cumular os ,pres�ntes 'de tôda a sorte de gen
ilezas e atenções; nã<f apenas durante a refei'ção, mas

1ltes e depois dela, deixando o mais 'vivo l'econhecimel1-

I� _

e gratid��de todos 01\ participantes d,\ referid.a l'eu-

llao, ,

.

X
.!
x .,

x.
Pélas ,15,30, horas, retornamos à Capita'I, depois de

1m 6ltimo. passeio '-'por' aquêles mon'umentos, numa hQ
nenagem aos nossos, an.tepass�dos que· ali tombaram
om bravura e dignida,de; como' a multa imposta à nossa

onsciência, senãO' ainda como' um desagra\'O' e mudo
r.ot.esto. . .

.

l.

'. "

..

Voltando ao presenté, vimos, ·_à n·ossa fl-ente, os re

rvatórios de jnflamáv�is, nà Ponta do Leal, que lem-;
ram as máquinas dê "Metrópolis". São monsh;os vinga- i
ivos que o sol encantou, translormando-se em brinque
dos de armar, em ciclopes i'nfantís. Um>"�:,tviQ petroleiro
,e a'cha ancorado ao largo; vivendo, comó si houvessem
rrancado de seu bÔJo e da' alma. da sua tripulacão a car

a imensa do tédio. Sente-s,e a esperança nos �ovimen
os febrís dos marülheiros pi'eparando 'o seu último {',

lais grato esfôrço - o repouso. Um penacho de 'fumo
11egro se esgarç:a .no espaço e acaba c'ôr de cinza como
odas aR coist'.s sórdidas. Pertence �o cargueiro atraca
lo q�Hise ao pé do' pilar da ponte, Na lancha, a conVersa
'ontinúa, entrecol'dada apenas por um gble ,da "géla'di-
jha" ou pela orgia das emoções passadas ...

x

x x

'Enfim, pis:ávamos novamente em terra. Termin:;n'a o

magnífico pa�seio, que· nos propol'cio'nava' momentos
'nesperáveis, com as nossas despedidas.

E estas notas justificam, agora" a nossa missão por
al'te da 'direçãQ de O ESTADO, ..

Fpolis, 12-8-52.

. ,

tEscol�' de S�rgentosi Da -Bancada
. \

- .

das Arm.as ! finandam'ento, isto e, á ho-
ra precrsa, quando eles
mais necessitam do amparo
dos poderes públicos. '\

Não ficam atingidos, as

.aim, por esta lei, aqueles

ATENÇÃO MOCIDADE "BARRIGA-VERDE"
Até o dia 30 do corrente mês, acham-se abertas as

Inscr-ições para matricula na Escola de Sargentos das

Armas, situada em, Três Corações, Estado de' Minas Ge-

Pessedisfa .".
que, €mhora tenham adqrii-'
.rido o imóvel por f inancía

mente, possuam outras pro

prieda,des ou não residam
no un'ico imovel financia
'do, porquaprto êstes quasí
sempre, constroem com fins
lucrativos, Se isso nã-o fôs�
se, a lei deixaria de, ser jns
ta. Além. do mais,

•

estare
-mos estimulando a constru

ção da 'casa propria e cola
barando, 'assim, para o em
belezamento da nossa Capi
tal.

,. .

Eis o projetor
"Art. 1°:- F'icarn isen

tos do pagamento dp Im

posto Predial. 'aqu�1es que,
sendo proprjetar ios de, a

penas, um· imóvel "no Mu
nicípio de Florianópolis,
bnjam construido ou adquí-'
rido ou venham a cónstrutr
ou adquirir sua casá atra
vés de financiamento de
Institutos ou Caixas de A

posentadoria, ou do Monte
pio dos Funcionários PU
blicos ou, ainda, da Caixa
Econômi�a Federal.

§ único - A isenção a

que se refere este, artigo,
prevalecerá enquanto I}

proprietário residir no ime
vel 'e enquanto estiver li
quidando � financiameilto
perante a respectiva Repar
ticão financiadora.
'-'Art. 20 - Para gozar do
bErnefício pl'êvisto, nesta
lei, os interessados deverão
provar perante a Prefeitu
t'a Municipal:
a) '-- qye possuem, ape

nas', o imovel' que nele re

sidem, com certidões forne
cidas pelos Cartorios de Re
gistro de Imoveis da Capi-
tal;
b) - qtie a ca�a foi C01i'l

truida, ou adquirida por fi�
nanciamento de urna das.
entidades prevista)s 110 a1'-

tigo primeiro mediante cer

tidão fornecida pela mesma

entida-de financiadora.
Art. 3° -- Esta lei entra

t:á' em vüror na data da sua,

pubJjcação revogadas 8;5

di.sposições em contrário .

s: S.; em 7 de agôsto de
1952

(as.) Antônio de �ádua
�ereir,a":

14 D.E AGOSTO
A data de- hoje recorda-

n.os que: "

- em 1.630, jU11ÍO as ca

cimbas da ilha "de Santo An

tonio, começaram os holan
deses a construção de. um

fort� a que deram' o nome

de Vijkoek ,(Ciríco Pontàs);
- em '1.790, em Pernam

buoo, nasceu Domingos Ri

beiro dos 'Guimarães Peixo

'o. falecido ai 29 de abril' de
1846. Foi professor da Es

cola de Mediciná do Rio' 'de
Janeiro � tinha o titulo de

B�rão de Iguaraçú:
- em 1.812,. na Bahia, '

'nasceu José Tomaz Nabuco
de Araújo, estadista e ju-

,

risconsu lto, falecendo a 19

-de março de 1878;
_' em 1.819, no arroio

Carpinteiro, o Tenente Al

bano de Oliveira, ofiçial de
milicias, derrotou uni, des
tacamento orienta1 sob o co

mandó de Santander;
- em 1.83'5, em 'Belém do

TOSSIU? '

Não deixe que' as Bron

quites ou Rotlquidées amea.

'em .sua s.a(ld{' 1, Ao primei
ro 'acesso de tosse, tome

;'Satosin", o antissético dalt
vias respíratorias. -"Snto-'
gin" elimina a tosse. da no

vas forças e vigor. Procúre
nas farmaclas e drograria�
"Satosin" que combate ú
bronquites, as tosses e a�

c:onsequencias tlos resfria-
dos.

-'� - .. ,

Pará, teve ülÍcio o mais re

unido dos comb'ates da re-

Advocàcía ':
e . Contabilidade

I,
•

OR. ESTEVAM FREGAPANI
- Ádv9gado ......:.

A(�ÁCIO GARIBALDI S. THIAGO
.:__ Contabilista -'

Edlfício, "lPA'SE" -: 5U andar.

, 'fàgiádiêliéõftiMlSSã
_ Viúva, filhos, netos; genros, nora, irmãos, ctll1hados

e -spbrinbo -d€ 'JUVENAL LÁZARO l\:1ARTINS, profunda
mente consteÍ'nados com a-perda de seu espôso, pai, avô,
sogro, irmão;' cunhado e ,tio, agradecem às pessoas que
r:omparecel'em a'o. seu sepultamento, convida�do-os, ou-'
trÇ>ssim, a -todos, para assistjrem à missa a se .,realizar
na próxima segurlda-feira, dia 18- do corrente mês, às 7
hOl:as; na' �apela 40 Estreito.

. Antecipam agradecimentos aos que comparecerem a.
• 13sse ato de fé cristã.:

17 ....."-_..:......'

�,\
,

-nas dores

,do peito I

.�
,
,

Para pronto. alívio. em dore� no peito, dores nas

costas, reumatismo,nevrl:'lgia, lumbago, contusões,

aplique Emplastro. Sabiá. Leva calor à parte afeta- •

da, suavisa QS centros nervosos, eliminando. a dQr.

EMPLAST�O

SABIl(
�...goe�

•

,
..

,
"

/
'.

I'

..

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quin�a-feira, 14 de :.\gôsto de 1952
--�----------------.-------------------------------------- �

Vida· Barata·
Tudo pronto para o bem

do povo! Em cada capital do.
'Brasil pelos' 'últimos reto

ques na organizaçãO. defini
tiva da Cü'AP (Comissão
Organizadora do Aumento

,

do Preço).
Todo mundo diz com ale-

'

gria: custou mas chegou ...
Vamos' "pra cabeça" mi

nha gente. � Dessa V\)Z;

nem o Eliseu escapa.
Ou dá ou desce! _ Va-,

mos ajudar o pessoa} da

Coap viver. _. .Muita gente D
trabalhando, muito pape! �
€ .. ' muitas sessões a ... , r
Cr$ 200,00 cada uma. Vai
melhorar muito! Consta atê

que vamos" ter um corpo,
de fiscais para não deixar

o. "tubarão" marretar o po-

"VOo _ Isso CMP. aguenta,
a mão e "cana" na turma ...

E' pena que aqui está demo- I

rando muito e até lá é ca

paz de baixar os generos,

só para meter raiva.
'

Eu sempre dizia: isto um

dia melhora! E veja você,
melhorou muito. Mas ... eu '

ouvi qualquer causa sabre Ili creacão de uma "comis

sãozínha" para fiscalizar a

Comissão. - Claro, se nós

estamos na terra das comis- .

sões. - Tudo no Brasil tem

que 'ter comissão, contrário "não vale .

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

o cinema subiu. - Pude

ra! Sejamos justos ; a upa
Telho melhorou, a tela me

lhorou e o prédio vai .
me-

.. Ihorar. Teremos então ca

deiras giratórias" porta
bolsas, porta-chapéus e até

'Porta-mãos ... Como progrl
de a nossa santa _terrinha.
- Qllem a viu e quem a vê!
Vamos ter piscina e ba

nhos "turcos" ...

\

1.

PRODUTO DA GENERAL MOTORS DO
Paro vendas e serviços. procure os concessionários GMC em todo o pcrís ....

BRASIL S. A.

PSEUDóNIMO ' : .

NASCIMENTO .

LUGAR DO NASCIMENTO .

F..STADO .CIVIL '

.

PROFISSÃO ... " ...............•.•

_---:-_--:-

' Vende-se
" o Bar Modelo, situado ,
Rua Major Costa.
"I'ratar no'mesmo ou com:

José" 'Aútonip à Av.enid.
Hereíl]o Luz. n. 2.

Sim! Nos momentos
em que um caminhão
deve "puxar" de ver

dade, é que se conhe.
ce a fôrça do GMC!
Rijo e possante, de fá.
.cil mane]« graças ao

conjunto .de. direção
com setor sôbrê esfe
ras r e c ír c ulante s, o

novo CAMINHÃO GMe
é

.

também
.

mais con

fortável e econômico!
Dotado de chassi ul
trá-resistente. .. molas,
vigas e eixos reforça
dos ... ,cabina inteira
mente de aço, commais
espaço e maior visi
bilidade ... GMC é um

caminhão construído
para qualquer carga.
em qualquer estrada!

.,r�
.

�

��.�!c_"':;"';;�,"

./

..

-

�,� .

'<:;(\ ........
r-, .....

' '. �� "'�.:::J
�..

' \ Ii)' _- J

".� .-c'-"':�;;':==--\'
��-1 .r--___-:/��, .

t A(jRADECIMENTO Quer conhecer It seu passado? c!�f!�:��nancia-
.

.

.

e MISSA peda�� P:�f��� :���t Pae��:::neta��� ��:t�����:tehO� ��nPáe;�sM;����i:s �:\Ia�:�
ARTUR PEDRO CARREIRÃO través das colunas dêste jornal, um estudo sõbre o pas- Econômica Federal.

Viúva, filhos, netos; ienr9s, nóra, irmãos, cunhados sado, presente e futuro de cada leitor. O CUPOM abai- 'I'natar com o sr, Macha.

i;; sobrinhos de ARTHUR PEDRO CARREIRÃO, profun- xo, deverá ser devidamente preenchido com o PSEUDó. do, na Junta. Comercial de

damente consternados com a perda de seu espôso, pai, NIMO do leitor, e as indicações necessárias, que são : da. Estado.

avô, sogro, irmão, cunhado e tio, agradecem às pessoas ta, mês e ano do nascimento. Assim como: luga� da na.
"'_* -....:.-.� W'.-.__•••........-

que compareceram ao seu sepultamento. tividade, estado civil e profissão. Sendo possívet, indicar
Outrossim, convidam a todo's para assi�til'em à missa também a hora do nascimento. Cada pessõa ,interessada

de �étimo dia que será rezada na Capela do Ginásio Ca- em .conhecer seu futuro, deverá RECORTAR o CUPOM
tarmense, do dia dezeseis (16) do corrente, às sete (7) abaixo, e indicar com sua. própria letra, os dados neces

horas. �ál'ios ao estudo. Isto feito, endereçar à redação de nosso

Jornal.
'

CUPOM
Sr. Professor Rubens Peiruque
Redação do "O Estado". Nesta Capital.

Envio os dados abaixo, para rece

ber anotações sôbre meu passado, pre
sente e futuro, livre de despêsas.

No último "Bingo" do -12

a turma andava enfezada.
- A "Frigidaire" estava lá
no seu canto, brilhando co

lDO o sol em manhã de, pri
mavera! Todo mundo razia
.cálculos. Um amigo meu

chegou a fazer a tomada em

-casa para colocar o refrige
rador. _ Coitado; só maf

-cou 2 pedras ...
Mas eu sempre fui "fan"

-dos adágios populares. -

.
.

Aquele antigo que diz as

sim; O rio corre para o

��:;inh�n�:en�:��=ó� o.�Missa de 6� mê s
Ven ...1_,

sa
DESEMBARGADOR URBANO MüLLER SALLES Iae-.. F'ilhos, genro, neto, cunhados e sobrinhos do 'p�- I

1 rádio PHILIPS. sembargador Urbano Müller Salles, convidam 0S demais
�... -. -- .. -

']gõ6ilfa qüãffo:-"''''_''
' ...-- 9pa:rentes e anirgu�Fp-a-ra �a missa de 6(r'mês do seu faleci ..

1 cama

.

mente que será celebrada na Catedral Metropolitana,
1 penteadeira e./banqueta sábado, dia 16 do corrente, às 7.30 horas. ..
1 camiseiro' ,Antecipam 9S s-eu(,j}gradecimentos a todos que com-

I guarda roupa. parecerem fi êsse ato de piedade cristã.
Mobilia sala jantar:
1 mesa elástica t'JIBlDAB. &JWJlA..... I

P
.

d
.

.

6 cadeiras a, ....OD IDIIdftUl.'! er
.

eu ..se
1 balcão III d II I1 cristaleira. 11 Itr

_
8 ••.00181f8. Uma carteira com certa

Rua Feliciano Nunes rr.. uIIIu •• -I importância em dinheiro,
res, n. 12. ••• 1IfIIIII entre a Casa Oscar Lima e

,

"., I
a Casa Victor. Gratifica-se

,-:-----------_:.:.-------__..:....,;__ bem a quem a entrezar nes-

Viagem com segurança itaredação. .-::_'-

.�NOSCQNF��!�:1�c�0:0NíBt1S DO il!!rJ!�T!efR�O'QJicina de Biciclelâ Nely.
,

R",QIDo---s---:--nr'''L 8RASIL"IB)o
o.- Participam aos parentes e

Acha-se aparelhada para qualquer .serviço em Bi.

.
.,

.. , 11'( ,

.'
�(

.. ,'.
_.. Il », pessoas de suas relações, o

cicletas e Bicicletas a motor - Ticic10 - Tico-Ttco -

FI. In
. , Carrmho

..

:....._ Berço,etc.;
.

1
_orlanó:yolis - ltajaf _. Joinville�;_ CuriÜb-a nascimento de seu primcge-

• •_ nito, Roberto, ocorrido no
Peças e Acessórios Novos e Usados.

A
.

A. J; ua Deodoro dia 11 do corrente .na M� Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica.

gencla .: esquina da
ternidade "Dr. Carlos Cor- Serviços Rápidos e' Carant.ido, Executados por pes-

,

Rua Tenente Silveira soal aspecial izados. '. .

, ·t rêà".
.

________::....,.__, . ._
.._:_ Florianópolis, 12-8�52.

_ RUa pádre R'oma, 50 _

Antecipadamente agradecem aos que comparecerem
a êsse ato' cristão .

"

/

Lira Tenis' Clube
M� DE AGôSTO

Dia 14 - .Quinta-ferta -:- Boite da Colina com apre- F,.quez•• em ge-re.1sentação do' conjunto gaúcho "VOCALISTAS DO LUAR"-
- Reserva de mesas a partir do dia 11 na Relojoaria 'Vlu'bo Cr"BOIOladlMoritz -:- ao preço de Cr$ 30,00' __: Iníeío 21 horas.

,,', .

.

'

Dia 24 - Domingo - Soírêe, (SlIvei-ra)
Dia 30 - Sábado - Soirée.

é:omí�
que o/.cS

'd<l.v., di$COI"'p.;."
..eserv.u· suo ,

��--,'
Y4C - C"T�2INE",

�_�.COHIW"",,,

CASA JIlSC.LAlIl1A .b�
buidora .0. '&Uht &.8.4
Vitior,Vil..l.... Di.....

Eua eo...llletn .atN. j

"

\

I.
{
\
�----------------------------------------------------------------------------�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ainda· 'o'Caso·da,sJlcumulações 'Remuneradas)
R�O,. 13 (V.A.) - o .pre- n istérío, que era de parecer \ O Consultor Geral, depois são POcUC11S e explãcítas. Toe

!regem
a matéria das acurou- ! gos, funções e mandatos ele-··

sidente da República apro- .,gue não havia proibição de , rl� sa!ient�r· que a_ acumul��. das. �s demais
_ Elue. s: �;em Iacõés reml��er�das. Se ho:�. ti:·�s, compreende civis

.

e

,'Vou outro parecer da Pro-, .proventos recebidos, mi_smo . çao e uma' questão que ja verif icando estao inquina- ver converuencia de, que fi- militares, at.inge proventos
, curadoria. Geral contrário à por ip.ativos, com os salá-l tem dado' oportunidade a,_vá: .das de ilegal idade. ní.e�mo I' quem exclú idas das. hipóte- da atividade- e da �11ativida.·
it:umul�ç�o.de Ca}·g.os e .fun- rios pagos por. -sociedades c :i,o�_ prohu�1�iame�tos ,�bs. que figurem em leis brd�11,�- se� de acumulação as autar- de, e os capciosos meios em- .

çoes púhlicas, eletivas oU de econornia mista ou com, órgãos-admin istrat.ívos e ju- rras, ,t'lma vez que a matena qUlas. e sociedades de econo- pregados para burlarem os .

não. A COl:�ultoria fôra cha- as' diál'�a�, aj:lda de custo I,' diCiá:rio.s, e mes�lo por par- sen.do da co:npete�cia da.·l.ei m�a, mista com relação �6s p�eceit08 constitucio;utismada a opinar em face do 'Ou subsidies fixados por le-: te. da' Consultoria e Procu- maior, precisamente �stabé- militares.vpor exemplo, 0. In- "não tem nenhuma validade-
ponto de. vista de 'certo Mi- g iala tivos. .' rador'iageruis da República, lecida, estanque, não com- ciso aplicável é o de n úme- [ur ídiea, devendo .ser _sus--
tIIi � esclarece que o assunto é pÔI::tá legislaçãoccrriplemen- 1'0 182, 'parágrafo quinto, ta do qualquer pagamento €:'

tar' ou' supletiva, sendo nu- que não tolera ás' exces-' declarada a perda alltomáti---.. pacíflco, não comportando los, de pleno direito, quais-
- "

'd d t ,,- .

I f' soes... ,CU. o mane a o , se <) servi-
'já qualquer dúvida Wl so IS-

quer disposições em conta-á- Na' verdade, .a- .proibição '1. dor. não tiver se afastado do-

I ma, em face dos precisos, rio, com Q sentido de bUl�lar de acumulações remunei:a-I cargo e deixado de receber :

I termos da: �ons�ituiç.ã? Fe-
os dispositivos da -Carta das, salvo os casos expressa- '0 vencimento' relativo nOi:"

I deral, por ISSO que as acu- .Magn a, sujeitando os' inf'ra- . mente previstos pela C0l1sti-1 mesmo, não sendo ainda per
mulações só são legai§ quan-, tores às pena lidades l�ais. tuição-Federalabrarige car- mirida a opção.· ,

I do el1'quadradas ,na'8 �xce-. 'E afirm� que "a proposta �••••iI ·

.

f
.

4 d A
�

t d 19�"
! -

I
•

t que aliás', -

'Flória'nópolis, Quinta- ema, 1 e. gos � e . n]<, coes p;-evll;l as, , minístéiial nãõ tem por firq
________---,:.__

...

�'__�_.::;___- -_..:.._-----r---:;-- consolidar as teses emer-, D. Bencada P�5SedbtA na· Câm. r.
"

, - .•
" 'g'entes de.pareceres já':apro-

A·s'sem'bl·e;'. 1";a,··,;··L:e!.'�
·

g' -1·5','!'-·Ia.t'-·iv,a ;:;';.'bl;:!?OÚ�,;'��dJ��:;�,'
.

.
�

. díciajs. Ao contrário, pre-

·v·
. ....

,

t 'I' d .

� tende-se aIterar 'a d.óut.rina
,

.

", ários assu.D.los' ontem veDe I � OS,'. .. "I )1�I�s assel1t�d�s;com o_pro�
.

,

d' 13 'r
,..

'

C' I t d" B lo (lll·lrl·(·!O p"'efeito ,.la_ I POSItO de ensejar as a.cumu-.
O

' .

• t" d 'V' d t' d .

bS-essiio !ie ontem, la i. :. enono ava can é Iscor- ra e
'.

<
, .

<
.:

�l

.. I ..
_

,
"

" ." 'Vereadol' l",n onlO
. e, lsa, antes e U' o. eJle- ..

Presidente - Dep. Protó- reu' eSIlJen.didamente sôbre qUéJa' comuna. e cUJa. COl1: ! la50es vedad<1s. �en�o:.. .qpe ,Pádua . Pereira, dD P,S.D., fióar aqueles que. lutando.. ,
.

.
. . ,

.

d 'C
.

'd
.

I" d ..(!ende' de mais VeT- I as norma's S11gerldas lljaO se- ,

.

' .

d' ... ld,g-enes VIeIra.. o progresso e aça or, Vlll- c usao ejJ. _", .. I .

,1" .

_ encammhou ao .exame ele I com as agrupas e lfJCU SI--
. "

D El 'd' d I I' b donde a 'oportumdade I
atmam com. as ·c lspOSleoes

ç' ,T

I' 1 d' 1-S.ecretanos: ep. pIlO do e pequeno_nuceo coo-, as,
" ., ',t't' .

I '.:.'. seus.p'ares"na amara lV,LU- d·e'S resll,tantes Olatua e"

.Barb�sa e dep. 'Clodorico n.i.a�. pa,ra se. tomar um dos,.;.I.d() Pl�?j.eto que:. �he concede'l c�ns
I ucwn,aIs .e" e�a!s que

nidpal, 1111}- projet� de I
l.ei assl1�tador encarecimento

..

,

Morel:a. .

.

'.
.

I maIS. I_mpo:tantes • eentro.s ° allxlllO ,de �l,$ l00:9?0,0� .•_...�....._..........&....._�....,........_. reall1'\ellte opottt:n�. .

• d� :TId�,. con�tI'o�m. atra-
Uzma SlderurglCa em I eeOl'lOmIC?s. 'do, oeste catan- . Vetando ess·e al1::ol,I�, .

o,

D C':; ...
. ,Trata-se de

.
Isentar de ves do Ill1anClamentoa

-.
E""

•

.

Laguna, I nense.. sr. Go:ern�_çlot" do Estaqo r.l!, ,Ke.D��.O imp'ostos a ·casa própria ad- com que heroism() e fôrça'
Durante o expediente, foi i

Entre os grandes marcos: preferIU por de lad? o aso. B· b
\ '. 'quidda com firianciamel1to' dé vontade, a sua casa pl'O-

lido ó·.se�uinte telegr.ama da I de progresso que'. 'ostenta, I �ec:o SOCIal da med1da, pa- 8t· OSá das .autarquias.. .. _

pri'a, para nel�. residirem:
AssocIaçao

. ComercIal de' des.taca-se o Hospltal e Ma- fIa ater-se a um
.. �ont(') de Encontra-se nesü; Capi-' Els o teor da Justlflçaçao com a', sua famlha.

'Criciuma: ), 1 ·terhidade.J0n�sRamos, 1'ea-,
vista basta�t: otlg-mal, l�l1)8 tal,. cl;legado .do Rio ae·.Ja: do referido projeto: \ Procuramqs <}mparar com'

, � As�ociação Comercial lização do' deputado Siquei-. ,,(Contmua na _3a ,pag.) neiro, onde exerce alto .;aí·- JUST1FICAÇÁO a isenção do Imposto Prfl-
fIe CNciuma, considerando go na, 'Confederação Nado- Q presente projeto de lei que d�al: apenat-l os proprietá-
:a Televância iniCiativa do ...;..,..'"'!"'...........,_...........,.: ................_...;_....__.._....�...--_••.._.

nal das indústl'ias, o nosso oferec-emos à .esclarecida, rios de único imovel, quan-
, jo:nali�ta José_Vitorino .sô-,C r ô n i c a talentoso conter:rãúê6, dr. apreciação dos senhores ,�e- do nele residü:em e enquan·
bre, a mstalaçao da Uzma '

. Renato de .Medeiros Barbo- l'eadores, tem a- sua razao to estiverem liquidando. ().,

Sidel'urgica no pÔl'to de La-
.

. sa, 1ent'e catedi'ático da Fa- de ser. E'· justo. e humano. �eontihúa,na aa pág.;
guná, apela para os. ilustres O f

A '. culdade,de Direito €Iesta Ca-
.

Telu'esentantes DO. sentido -que lCOU, apo� pital., I . ......�....,.,

'. u€ dar o niáximo,. apoio à- Q ilu'stre professoI� e cau-
.

(j_U€]� patriótico empreendi- "0.\ q-ue VilDO,S. .... sídico te� sido grandemente,.
, mento. 'para melhor aprovei- cumpriment�clo' pelos seus

tam,ento do nosso carvão, . .' (MANUE)':. FERREIRA .DE MELO) inúmeros ,anligos., e ',ad,!11ira-além das va_ntagens d.e ?r-I
. 'Partimos da Capitania dos Portos à hora marcada, dores. .

.

dem -eCDnopuca do referIdo britanicamente. Para maior
-

comodidade, os convidados O ESTADO eumpl'imen-
�rto" e,m. ben�fi.cio ela �n-I foram distribuidos por duas lanchãs. 1?emandávam�,s à ta-o, cordialmente.

'

du.stna sIdennglca. n�clO-1 ilha dê Anhatomil'im, onde seria oferecld.o, pejo Almll'an-' �
.

�na1. RQgamos o malO:. mte- te Carlos da SiLv�ira' Cprneil'o, comandante do 5°· Distri 'F"" -I·-I·�··':""·d-"'''a-'guaresse dessa AssembleIa no 'to Naval e Direto).' do Curso de. Expalisão Cultural, ao dr. a a. . ,.sentido de prestigiar a .vin- ! Gustavo Barroso. uma das mais altas expressões da cul-
d ' Estado daqlle I

'
'.

Reclamam. m_o..radol'es da'a ao nosso ,
-

tura brasileira, suculenta feijoada.
}e homem público, de. sena- .'

x x
- rua Itajaí a falta dágua nã-

, dol'es, deputados e técnicos, '

x quela viu públic�, o q,ue os'
nfim de ahreviar .0: estudo Sempre tivemos medo dos lugares que inspiraram obriga � .i�gentei; sacrifícios
d� lo.calização da Usina na cançonetas muito Galltadas e pic-nics dominicais. O

I
com o. u' proclJr�-,la eu Oll

CIdade da Laguna. Sapda-; panteista hebdomadário para nós, é o inimigo número. um i tras z?nas,
'-e (a) José . , .

h d
I RegIste-se o fato. na cer,ço s. . da natureza, porque reduz a paIsagem a mesqum a e-' . .' '.'

Dia dos Chauffeurs
cor do seu lirismo e das suas;...fomes premeditadas� Êle teza de que os: canQs, ah,

Ocupou a tribuna,'em pri- engordul'a tudo com o pap�l empermeável' qUlJ envolve tam�é.:r.:_e_n.c_!l���_.;::. .. __ �
meiro lugar,. o. deputado suas

san.
duíches e com suas fra.ses :(eitas, ma.is utiliza-' p-. hdah.:- -d- ·"'.�O--. ·1Ii·�· ·S··Fernando Ohvell'a, que se·1 das do que o papel .moéd.a meúdo d� uma velha emissão.

. ara, . e·, I I
e�mgl'atulou com. a ho.nTosa i E, assim, a natureza paga o seu .crime d� haver PQsto ao

li· I"
...

-Classe dos moto�'Istas pela' alcance de um a.utomóvel ou .de ,uma lancha os seus· qua� ··.'.éS rl�.r· !
passagem do pIa do Cr�u- dros mais! apUllados. Q bom burguês, por isso mesmo, é. Foi se� duvida, lémtl'ati
ieurs.

'. implacável Das suas indigestões de poesía e de ovos co- ça felii a .do 'vereaddr �á::
, Le:nb;o.u. a pr?P?sito; os sidos. Entre o.utras cousas êle anda pa'ra conheçer tudo rio Couto, sugerindo ao
mestlmaveIs sel'vlçoS que eonscenciosamente e deixa o seu nome, aberto à ponta Executivo Munkipal a ins- , ',�
08 mesmos pr:stam à socie� dê cªni�ete, na casca de uma árvore ... E continll<1; a talação provisóda- de. Uma
dade. e con�lUl9 re�u;re�do suar no, ,sétimo ,dia, depois da criação do seu pequeno éspécie de-· Estaçào'

'

Rodo
em te��grama de fehcltasoes mundo banal, abrindo mão do repouso, de Deus e do Es- viada, no Tr.apiche Mira-'
à Umao do.s Chaffeurs .

de tado., I mar.
I : i'

' .

Santa Catarina.
, x I x No'momento: cadá empre-

,\

Associaram-sé à homenagem' X sa intermunicipal ou inter-.
·.em nome da União i[)emo": Aos poucos, o nosso barco foi tomando velocidade, estadual· tem _sua agen.cia�rática -Nacional, o deputa- enquanto fixavamos a cidade em movimento, os contras- nesta cidade e diante dela
Q,o BuIcão Viana, pelo Par- tes dos edifíciqs povos e velhos,· o Mira-Mar, a Alfãnde- param os �arr6s na cll,egadatido Tl'abàlhista Brasileiro, ga, o Mercado, e11fim, um �tlm número de casas, a desf.i- e na saída.

.

. I
d deputado Paulo Màrques larem pela no.ssa vista contemplativa, mostrando q'uão Comó essas ag,encias fi-I
e -pelo PRP. o deputadQ Cás- bela e pitol'esca é a nossa Capital, vista do. mar. cam no centro da cidade e_
�Úl :Medeiros..

.

A manhã, se bem que não fosse explendorosa; tinha os onÍbu.s pàranl aH duran�.

'Vetado� J;lovos auxilios· , a sua tonalidade emocional, a.g�rantil' um dia diferent'e, te muitR tempo, o 'tran�itDDe, acôrdo com 'a 'orienta- úm hiato na nossa vida de burocl'ata,. . c'}rega a ficar interrompido
ção, que, se traç?ú,' baseado, E Iógo sen\itnos. a magestade. da

.

Pon'te Hel'cílío' Para· saIi:a{' o inconverii-
no acol'dão da Lei n. 22, o Luz, com os seus, dois braços. em direçãO ao céu, numa ente, segundo a Jnd.kação
sr. Governador· do Estado I permanente súplica, como que a,"cpedir ao Senhor dó do_vereador' M::lrio C ()uto,vetou as leis 691 e 696, que iMuhdo que i1umin� a nossa gente·'e' ela, éntão:possa.'ter sel'Ía aproveitàdo o Trapi
oo�s}gnavam o auxiUo ,res-I autro �ignificado que não aquêle de u� nosso saudo�o che Muni�ipal para nel,e
pectivamente de .,

,
humol'lsta, numa bom de, descren�a:· o n�da '1igall'�o haver' venda de. passagensC:r$.100.000,00 e ;...... .'l cousa nenhuma" ... ' .

de todas as' empresas ..Cr* 200.000,00, 'ao H�spital O vento ,nol'te arrepia ó mar,_e a lançha, na sua ln-I' Os cari'os te.J'�ain alí seude Carid�de e Matel'nidade ta contra as ondas, vai espalhando uma po.eira de f\.gua· t)onto obrigatqria de chega';'Jo:qas Ramos", de Caça- s�lgada. Enq,uªJlto'Q ,barco av�nçá em busca ·do r:;eu "des- !. da e saída com o limite má
*.Im:, e J à Sociedade Civil t-mo, ,0 casarIo-da bala norte se torna cad.a vez .mais dis- ximo de 15'minutos.
,(J.rtião Pl'ó-Ginásio 'd.e· "Curi: tànte, envôlto numa! bruma sêca, que mais rápidamenk I' W,· se� dúvida, uma útiltibauos. imprecisa os seus traços. E a bordo continuam as áten- contribuição pal'a O proble:p;�l!à combater o primei- ·;õ::s, qu s.empre �istinguh'am _?S: homens· da Marm!l,.a: .. I ma do transi�o

'.

em nossa
,1'0 veto o deputado· Wâlter .

_ WQntinú'a nã lr' pág.} , Capital.. ,.

• I

\ -'.

_,

;
,
.'

'
.

. \ . '

.
'

/.

\

Ptojélo de Lei' do Vereador
Antônio de Pád.ua' Pereira

O dia de ôntem foi daqueles' que· não oferecem::>
tempo-pem para a gente respirar' di'l:eito. Intel'l'om-',
po, pbl' isso e pOI; 11m dia, a resp08ta, que devo u@ ,

GUIA SERR'ANO.
. I.

Para que eli_te cantinho \lão falhe" vai abaixo,
um soneto clássic'o, perfeito e, sobretudo, ultt'à �7er�·

dadeiro.. Remetelj-Íno o poéta K. C. T. T., a .quem:i
abraeo agradecido, com aplauso.s oalo1'osos:

"

BAIRRO DA PRAINHA

·Ao, Sr. Prefeito Municipal.

,.. ,

Ali, bem, perto, fic'a o B'aiJ;:l'o (ia Prainha,
confusamente pelos " morros espalhado..

'. Uín pouco de cidàde, muito de povoado,
.' nele progressg, embora lento, se adivinha.

, .

,
.

, ', ..
Casebres, çásas novas vemos, lado a lado".
e se do pobl'e muito. pobre se aviz·inha,·
támb,em há ricos, pois da estrada na vo.ltinha ....
até residemuito ilu'Stre deputado.

.

• f, • •
.

•
.

• I
•

.

,'. ,

'A nOlte inteIra ladram cães ,em serenata,
na batutà do mar, que em oiidas se dilata, �

eom agudos do vérito. sul, nos interv�los.
Mas o que encanta ll�,sse b�in:o da Cidade,.
'é noite e dia vê-los' sott6s, á vontade:
cabritos, cabras, nédios porc9s e cavalos .. �

Fpolis, 10/8/1952
'

,

....,

t'
:
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