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... � 1320 milbões de

�mai5 a�.iSoD!á-' � dólares os atra-
rio ele $. Cataflna �' , '. , ,.

XX'XIX �'sados comerCiaiS
Ano' � do Brasil

.

� N. 11�47 7 1,'� RIO, 21 (V.' A.) - Noti-

�, . -

'. < cias aiitorisadas Inforrham
�_....__._..---..-.-__...,..,._� que foi oferecido ao Brasil

um empréstimo a curto pra
zo, de 126 a 200 mrlhões de

d{lla.res,' para a liquidação
nos Estados Unidos .dej par-,
te dos nossos atrasados co

merciais. Os atrasados rnon

tam a cifra superior. a ,320
milhões de, dólares.

�II (:I!:N'l'AVOS

((Brasil. potro fogoso que
RIO, 21 (V. A.) - o posto revela o homem e não,

há posto mais revelador, em qualquer parte do mundo." contido". E é () que o jornalista chama, então, de "mãos

que o de ministro da Fazenda, O último número da
.

re- :las rédeas": política de compressão de despesas" com

vista "T'imes" apresenta uma entrevista-apreciação re- pressão de importações. Os motivos. dessa política são

lampago com o ministro Horácio Lafer, em que a habi- numerosos, mas o ministro, conforme declara o redator
Ildade do jornalista e a precisão das respostas do titu- do "Times", cita um: a fome de "cadillaes" e de máqui
lar da Fazenda formam um conjunto de absoluta dare- nas ajuda o Brasil a devorai' os 600 milhões de dólares
Z;;t. O ministro afirma que "o Brasil é um potr,o fogoso, que recebe anualmente dod Estados Unidos pela venda

que ,quer, correr até o e§gotamento final. Precisa ser

quer correr até '0
. de café. E as palavras finais do ministro da Fazenda

Lafe,": . F.I'ando
_,

ao cctimes»-:

.Responda-me" apenas
isto e será aprovado:
qual a melhor t.erra pa
ra o plantio de· abaca-
xi?

..
- A Secretaria da Fa.
zenda!

são estas: • �

- "Devo ser o mais impopular dos homens do Bra

sil, mas esta é a única maneira de endireita r a situação.
Dentro de 9' meses a 1 ano estaremos em 'bõa situação
econÔmIca". Até lá, a ,.,mão continuará apertando firme
mente as rédeas, elJgua�1to os assuntos internacionais
oscilam entre as mais desencontradas opiniões sobre

economia e finanças e suas diretrizes.

.
DIRETOR

i' Rubens dei
I Arr,uda Ramos
1 ' GERENTE
S Domingos·· F ..
l de Aquino, ,�
.........�....,..",._..-......._-.-

Sancionada a lei que modificà.dispositivos do 1Des...entido do
( '. .. , .,..' Igen .. Outra

, Codíqo f de Processo CIvil c
/

-

d
.

f
.

t d RIO, 21 (V. A) - A'pro-
- RIO 21 (V.A) - O pre- , ou mais os processos, a dis- -rá em papeis destacados,

[llUlida
e ou m rrngen es o

pósito de uina denuncia sô-
�. l::-d"''>llte', da 'Republica., san- I tribuicão sei-á feita em pu- coloean'do-os na urna; em julgado, nas revistas e nas
" �

!
- bre um negócio ilícito na'�I'o,n'ou lei, que dá a seguin- I' blíeo, e antes de iniciada a .seguida, irá,' por sorteio, ações rescfsor ias, a Secre

�

exportação de café, que te
'e . redação

_

aos artigos 801, sessão de. jUlgam.ento, pelo distribuindo os <me for re- ·taria a_o Tribunal, devolvi-
ria sido a utorizado em seu

853, 871, 87.2: 1;\74 do Codigo presidente do Tribunal a tirando da urna, na oI'dc{ll dos os autos, pelo rela�o'l', govêrrío, o gen. Eurico Gas
de Processo Civil, sobre o cue couber conhecer do re- de antiguidade dos juizes expedirá copias autentica-<J.

par Dutra disse:
julgamento dC! recurso de curso: .

I
que compuserem o Tribu- das do relatcrio e as dis-

_ "Não autorizei. Não CURITIBA, 21 (V. A.)
'révista e da ação rescisora : III - verificados os nu-, nal. tribu irá entre os·juiz�s que autorizei porque não tomei Um avião do Aéroclube caiu
"Art 801 - A acão res- meros de ordem dos preces- Art. 874

•. 1 compuserem
o TrIbunal

h' t d a t" em Arapongas; morrendo o" .

,.�. .",
'

•
.'

." con eClmep o
.

o c ssun o .

cisoria sera :luIgada, e� u- sos o presidente os ese reve-, § 2° - nos embargos de competente. ,

-Ó, Afirma-se que o gen. Du- piloto. farmaceutico João
nica instancia, pelo tríbu- . .', --' y-----".-- .. -.' I"l'a cientificado do negócio Vital Neto.
n�l competente e segunda a

....�""....... .o:.,....,,__..._.w..w.•...,...........__...... ...

..._
....-:-...._...._........-_..:-..-w ......."' ..."':v

..F.a.m.v......

o t�l'ia desautorizado' "po�� �--......._

•

1�� de or�an.ização rjudi�ia� Mão Forle na Franca ' !
'

s:lÍndo pal�a isso
_

a' n�cessá-I O� ..' trra e. ,processada na forma
.

Y na domumentaçao. raCIOnameD O'Segumte:

d II
..

:;::i�_�Q:ediu�!�:;a;:!:: O.' gQY:êrno . f,fétflCês nãp esjJera;,ag� ;;a�q�."�_;;.�� J�:fl��l:�;,,?,��;que for dj.:'tTib�i�a 01' e�a- .' que desconhece
.

qualquerl'á a .citaçau do reu Pt�r �1-
'

.para baixar O custo da ,v',"da ,IDa,de.ira para' o providencia para I) raciona-
ter�medio da Secreta la o

,

' ,n1ento de gasolina "eomoTrIbuna], po� qualqlH'l' �as 'PARIS, 21 (U.P.) - 0, da lei antitl'ust, recente� franco. Tendo em vista evi- ex-terlt r medidà lJara_ a economia deformas preVistas neste 0-
p�'esidente do Conselho que mente, aprovada, para que- tal', em certa medida e 1'a- , ; divisas.digo. reg·i'essou. na noite passada brar o jogo abusivo de eer- pidamente, uma alta dos RIO?l C·V A) A' C E acrescentou:Art. 83G --:- Se não for ca- _. , � ..

-- ,0-
,

l' a esta capital, começou ime- tas. alianças industriais. \ produtos alimental'es, estão nlIS5'\,"Ú CooI'dena,dora dr'
- "A CEXIM já conce-

80 de embargo, o 1:.,e ator o - ,. , J •

,

1 diatamente a estudaI' em de- São essas as medidas du- previstas importações de, Ins' tl"tl'l'tO do PI'n'ho co'rlt,l'llua' deu as lIcenças das cotasdecidirá de plano, cabelfc o
,

.

talhes os prohemas mais Ul'- ras que -foram anunciadás produtos, derivados dó Ieit,e e5'\'tll(lanrdo os pe-Jidos' das fixadas pelo CNP para o·-desta decisão agravo para o -,. ti. -.
J 19 _.,,,'rl'ibunal competente' pra o gentes que preocupam o go- por pinay e que estão sen- e legumes, mas nenhum to- primeiras exportações de pi- segundo semestre üe <.t3",.

• vêrno. Antoine Pinay se im- do esperadas' com impacien- tal relativo a essas importa- nho serrado para o exterior, Esclareceu que, assim,jnlgamel1to dos embargos.
oo�s 11m, ,plano. de trabalho cl'a', nledl'dfls "'ue :con'dicio- c'ões ainda é oficialmente está garaJ�tidà o abasteci--
. "- existindo jã negócios vincu-

Art. 853 - Gonceder-se-â preciso. Ijor isso, com ur- nam a{) 'mesmo tempo a con- conhecido. lados com a libra e o d6lal'. mento normal de �ombllsti-
.recurso de revista nos casos gência, procm:ará: tinuação da atual politica do (Continúà na 3a pá'g.) .'A C(!l1c]usão desses estu� v�t.......-.. _._em que divergiremr em suas 1 - 'restabelecer o equilí- dos permitirá um grande

,::decisões finais, duâs ou brio econômico, ameaçado _' -

embarque d(!- macleÍl'as ,pu:
'!Uais camaras, turmas, ou por uma nova alta de pre: ,.,

l'a ci ext.eriql�, l'eiDauguran- Violenl'otOsSecretários d'Estado, que mais'grupos de camaras, ' en 'r<e ços; do o mercado já há bastan
ferr'e'mo'''osi, quanto ao modp de

I
in- 2 - preparar, na pl'evi- não são do que os chefes dos funcionários, te tempo pal'aUsado. Por

, I
terpl'etar o direito em tese. são do reinicie dos traba-

foraJ11 aumentados, contra a emenda'pes- outro lado, o INP estuda MEXICO., 21 (Únited) _
Nos i11eS1l10S casos .será o" lhos pa-rIamentares, 'os pro,·

'.sedista que rétardav,a ês.se. atlm,e.nto para .
ta�lbém .

a situação tia ma.l.o.s;sismógrafo;·.�eg�str�l·am'recurso, extensi",o à d�çisão I jetos de reforma',em suspen- .

. deua no norte: 110tad�mel;l-1 vlO.lellto teri:'e?Ioto, na fre�-final de qualquel' 'das' ca- 1 so, a administração fiscal, quando todos os servidores públicos vies- te na Amazonla, a fIm de '; te da costa OCIdental do Me-
.

mal'as,·. turmas ,ou grupos i ass�stencia social de greve.
sem ausufruí-lo.· que possa resolvel: a sit}la-! xico.

'

oe eamaras, que contrariar 3 �,I:e_so�ver finalmente, .

_ f�ãó .q.ue se. apresenta,.. para" O SI'S1110'1()g"o J'esll1'ta, 'Da,�,-uniro: julgado, támbem'· fi- (;S" pí'oblemas q tle -lntel:é-s�.
", ... -- .....

Para-os iiõssos Barnabés'·nãohá .ver-'·· � madeira daquele

m.el'{:adO>-1
�1ieí Linehan, disse que o'

n�.I, das· camaras civeis reu- s�� a �1.misia ; Manocos. has. Enquanta isso os palácios se alteiam, cuja est,ocagem. de tipos di- terremoto. ocorreu ás 11 ho-
-!lulas. IWlden�ement.e, .e a alta dos .' " • ,., versos e, de momento, de raa 32 mmutos e ,45 segun-§ 1 ci - Não Rerá licito preços de produtos alimen- bVl'eS de' concorrenc!a na construçao. . .

cerca de 20 mil metl:OS.
.

'dos, a ,12.895 milhas a su-
alegar de uma interpreta- tare.s que mais preocupa o

..
O Govêrno do Estado, mais uma

.

.

I
doeste desta cidade. .

'f,;ão divirja de outra, quan- governo. Alguns desses pl'e-I . 'tr '. "

I ' .1 •

t ��.....,.......-�...,.....,. �

�.--- - _

do, depois desta, a mesmã,' ços estão em alta continu'a e li vez, se mos a msensl�e ao SOrLnmen o

turma ou grupo' de camaras, desequilibram os orçamen�. dos pequenos e humIldes" que, pedem, O prB contra I O RI�O ,DA �IDADE ..•{{ue a. áclotou; ou as ca:na- tos dos con_sumidores. 1 muito pouco: o pão de cadadia!' fras civeis reunidas haJam A evoluçao gemI para a
I·. •

I
.

Ildad
'

firm�do jU):'isprlJdência uni. alta e acompa.?hada atenta-
I

",. .
.

a por. é. ..r-.s..

forme no sentido da irrter- .mente pelos smdicatos, que i di I
",""oI'_.a._

I)1'etacÇão contra a qual se atravessando uma fase di-"

N
.....

O HA' CLIM-A' N·'O S I oa
'Pl'�tellde reclamar. fici'l se apresentam para 1'e- A . ,\' RIO, 21 (V. A.) Ren-

- _pa;.a2: julg:�e��:pe��n�.�� ����'��s, ;'��:s::t�.e;;�;iS��' Brasil_. Para Golpes :!���e�s h%�ep;B�o:�ss:�l'l��
'Curso em cada caso; será

J
na.:, lei: de escala move]. sidencia do sr. Alberto Pas�

r�gulada pela lei. �'Conheee-í2e a posição
�

for- S. PAULO, 21 (V. A) '_ regime democratíco está qualini, decidindo recomell.-
,; Ar.t., 871 - Prepa'rados mal do pl'tttlidente;'ooc'wrt:se':' A propósito das decl{trações pratiçàniente consolidado. dar ao partido, 'na Câmal'a, ! fI

.os �l.l�S'�<Qll,,;.v.,e;J;:Wca.da. a· 1ho 110 ,tocan,te"aos ,extremos. feitas pelo-deputado udenis- ::As-'llóvas .gerações supe- que se' m.anifeste contraria- idi�pensa 'de preparo; serão perigos <io ciclo inflaciona- ta Páis Bal'1'OS Neto de que l'aram a noite escura do, t,e- mente à pluralidade sindi-!
àpres-entados, na primeira l'io o presidente da Republi- està.mos na iminencia. de um· gime ,ditatorial e o ""poio ,cal: Décidiu tambem que as

.

-ae§.s.ão;-'de,>,;iulgament.o, 'ao ca reabrirá uma cOl'ddq in:-- golpe -de Estado, ollvimos O (�ompreende que o .Bra"",U é baricadas 'do PTB no Sena
Presidente do Tribunal a fernal entre 'Os pl'e.ços e

;Sâ�.f.
'

.. i pela li};>erdade. Além de não do e n,a Câ�ara devem
, que couber

eon.hece.l"
do 1'e- larios 'e

e.stá
l'esolvido li :tJ-. preS.'idente .

da

ASSell1.bJéia
haver motivo 'para golpe, apôiar o projeto do. sr. Lu

�urso"soli;eado o relator na sar, �e for necessario, "mão Legislativa, cOI'one1 As- devo lTisar ainda que nUll· cio Bitencourt contra! a
" "."fi,'ll'ma, Pj), ;;lJ;tj�Q.Ji72. ,.,,; forte", e. não. ten.da, Qlihera� :mbal-. Gunha" q,ue .disse: ' ca- foi tão dificil como. ho- c.lausula, de' assiduidade in-I.• Art. 872" ,

.

lismo dado todos os resulta-. - "Tenho para mim,'com je em dia tramar-se contra 'tegral nos convenios.. de
II I' .,'

quando forem dois' dos :e'15perados a--reservrr até os, dados que possuo, que o o regime". t'n�balho.

Um avião' é',11
em AraDonges,
,Paraná'

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•• 'x)ICO$
.

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
,

'Médico.

Ci ru rgta-Cltnlca ..Geral�Partol

"'HV1�1I.. completo e esp.e<'ializado das DOENÇAS DS SENHG

fi ��, ",m modernos nrétodo s de diagnósticos e tratamento.

... iU'O'-:COPIA - HlSTERO - SALPINGOGRAFIA - MJI:TABO

LISMO BASAL

f<..dlOterapia por nndas curtas··Elet,rocoagula<;'ão Raiai Ultra

• "''.'t8 e Infra Vermelho.

C"oAultório: Rua TrajaM, n. 1. 10 andar - Jldifieio do. Botl-

lI ..r.rio� Das 9 'à8 12 ':or�8. - Dr, Muui.

na. Ir; �a IS hora. - Dra. 1["..1.

R.esidência Avenida Trompowlki, M

-

DR. A. SANTAELA
("ormudo pela Faculdade Nacional d. Medicina d. UnlVlul

.de do Brasil)..
Médico por concurso da Assiltênda a PSieopata. do Didrlto

'".teral.
,

.

E�-interllo do Hospital Psiqut'trico e lIIaulc6mio ludiei�r1o 41.

C.pital Federal.
I!:r-interno da Santa Casa de Miseric6rdia do Rio iS. J.Jl.iro,'
CHuiea Médica - Doenças Nervol••.

Consultório; Edifício Amelia Neto - Sala t.

RealdêJlcla; Rua Bocaiuva, UI�.

çon'eultn: Das 16 àa 18 hora•.
,

f Telefone:

t:'oClnlultório: 1.268.

iteaidência: 1.::SS6,'
,·f ':-"

_....�......�.'_...,._--...-------------,

DIt. 'JOSÉ BAHIA S. BITTENCOúRT.
MIl:D�CO

CHnlea Geral. _ "�DIATRJA
Rua U de Maio, 16 - Itajai

PUERICULTPRA -'- PEDIAT�IA - CLINICA GERAL.
Consultório e Residência - Rua Bulcão Viana n. 7 (Largo �I

•••aio) - Florianópolis.
1I0rárlo:' 8, àll 12 horas - Diàriamente.

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR.. GUERREIRO DA .FONSECA
Especialista do Hospital

•oderna Aparelhagem. I I

Limpada de Fen1áa - Kefratol - Vertornetro. etc, Raio X, (ra
iba(C1'atia. da Cabeça) - Retirada de Corpos ExtTanho. do Pulmão
• J"ofalto.

� .

,
'

Receita pliora uso de Óculos.

Consultório - Visconde de Ouro Preto o. 2 '._ (Alto. d. Ca..
••10 Horizonte).

Relldêncla - Felipe Schmidt, 101. - Tel. 1660.

�.
DR. ANTÓNIO MOmZ-DE'-ARAGÃO

� CIRURGIA TREUlKAT.oLOGIA
- • Ortopedl.

Cc!nlullório: loáo Pinto, 18_

Da. Iii 1'. 17 diàriamente.

Meno!!· aOIl S'bado•.

Rei.: Bocllíuva 186.
,

rone ii: '714.
--.

DR......-RO-·-L-n-A-O-CO
....

-NS-O-N-I---
.Clrarria Geral -'Alta Cirareia - ·,Moléetiaa d. 8eDllor�.

. '.
� Cirorai. �ow 1nwr.", -

[l� F��uJdad'� de' Medi'';i�a àa Uni�i!ra�dad� d. SAo .Paulo.

.x-Auiatente de Cirurgia doa Profeaaore. Alipio �rr.ta

Nl!to II Syl}a &fatoa.

,

G�rurgi•.do· eltomllll;o, "�s,tcula. a ,vi!!,.' biliar"., íllteatino. de).

�.,4�,:� �ro,81:O; �i!-'li�ê" �i:n�, prÓ�t._tl!,i: burra, 'ta"ó. �v'rí'jl•• trom-:'
I••'. Varicocele, hidrocele. variz•• fi 'hérnia. .,.'

c,o..attU: Da. ! •• 5, hAtas, rua Filip. Sebmidt, 21 (,obndo).
� Telefone: í,698. .'

Il,qidênda: Aven.ida 'l'rompow'ky. 7 ....:.. T.leflm. 1.76�.

DR. 'MARIO· WENDHAUSEN �
Clíruca- Dlédicà de adultos fi CJ1altça.

�onlQltórib - Rua J.oão finto; .. H} - Tel. M. 76&.

COR.alta.,: D88 4' às ti hor,a..
' ''';'

I!�std�ucl.: Rua Eate..es· Jútiw.r. 46. Tel. SU:.
--_.•_

, 'DR. TOLENTINO' nE; :CAR'VALHO
""�.�':» Aperfeiçoap\'ento em Pôrto Alegre e BtlenOJl.iÂl'!'8,

OUVIDOS - NAlUZ - GARG�A .',
.

Consultório -. João Pinto, 18 - 18 andar'
Diàriamente da. 15 às 18 horal"

Sabao'

'7irgem ESJ3ecialidade
da Cia. :IITZBL· .INDDSTRIAL�J8IDville. (marca f8llislrada)

Torna· ,8 rAupa· branquiss.ima ...

DR. I. LOBATO fi'{LHO
Doençll8 do aparelho respiratório
TUBERCUL()SE

Rl\lJlOGltAFIA E RADlOSCOPIA DOS PULMO!1:l

Cirurgia do Tórax

Ji'()ro.�"do pela Facu ldade Nacional de Medicina, 'fisiologista (

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramos
Cu rs o de especia Iizaçao pe']Jl S N. T. Ex-interno e Ex-aui.tente de

Cirurgia (1" Prof. Ugo Pí-iheiro Guimarâes (Rio) .

Conaultôr-io i Rua,:Fel·i,pe _Scht.®,t n, 88.

Diàriamente, das 1& às 18 horas. \,

Res.: Rua São Jorge n. 30 ..

o E S T À-.D O
AI)MINIS'fRAÇAO

'Iledação e Oficinas, ÍI r�s Conselheiro Mafra... UlIIII,,;

Fel, 1022 - Cs. PORtai. 139.

Diretor: RUBENS, A. RÁMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO,

Representantes:

(.,

11

Representacõee A. S. La ra, Ltda.

Rua Senador Dantas, 40 - 5° andar.

TeJ.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oiiveira, n. 21 - 6° and.iZI'.

Tel.: 82-987'3 - São Paulo.

ASSINATURAS

Na Capital
ARO •• , ••••••••• , •.• ,. Cr$ }1�.",

Seme.tre , Cr$ 90,00-

N·o Interior

Ano .•....... '. . .. '.... Cr$ 200.,.0"

8emelltee ; ...•. , ... , . . . Cr$ llO,OIJ

�":'.

'��fr,

DR. ALVARO DE CARVAJJlfO Anlíncíoa medíantee contráto,

Os originais, mesmo não publicado••
,i

Dl..••T_

devolvido•.

A díreçao não se responsabiliza pel!>ÍI C4>Í1Nl-"-,,

e.mitidos DOS altiio� _assinados.

Hoenças de Criançae •

Consu ltc zio : Rua Trajano s /n. Edil. São Jorge - 1" andar,

$,.las 14 ti IÔ.
- ReshH!ncia, Rua Brigadeiro Silva Paes. s/no - 3° an<tar. (chi-

.;arll ao Espanha l. .

OR.· ALFREQO _ ÇHEREM
Curso Nadonal de doençu mentau,

.x-diretor do Hospital Colônia SantAna.

Doenças nervosas ementai••

Impotência Sexual.

Rua, Tiradentes n. 9,

Consultas das 16 às �9 bora...

FONE:' M. '798.

IRes .. : Rua Santos Saraiva," 64 c.: Estreit.o.

'---

I
ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GALLET'I')

-ADVOGADO-

I Rua Vitor M�lrelle8, 60,. - Fone 1 ..468, - Florianóllolt•.
--------------------------------------------------

'DR. RENATO RAMOS DA SIL\'A
- ADVOGADO

Rua SantolJ Dumont, U. - Apt. 4.

Atenue diàrramente das 14 b s. em diante.

DR. M. S. CAVALCANTI
Cliníca exclusivamente de criança.

Ru .. Saldanhll Marinbo. 19. - Telefone (M., 718.

'OR. JOSÉ ROSARIO· ARAUJO
Clinira Médica - .Doenças de ériaDl;ae

I 'I'r'atamen to de, Bronquites ell\ adultos e crtaneaa).
, Consuttérroe Vitor Meirátes. 18 - 1'() andar.
H·.rári�: Das W.30 às 11.30 e das 2.30 às 8,80 hor...

llesldência: Avenida Rio Branco, 162 -- Fone '1.&40.

DR. NEWTON D'AVILA
Cirnreia: iteraI -:- Doen ..as de Senhor.. - Proetoloct.

'Eletricidade Médka

,·Consllitúrio: Rua Vitor Meireles n. 18 - Teletonfl 1.1>0'7.

Cons.llttn: As 11,30 horas e à tarde das 16 horas em diante,

Re8Idên�ja: Rua Vidal Ramos. - 'l'elefone 1,422.

DR. THEODOCIO MIGUEL ATHERINO
- ADVOGADO -

Rua Trajano n. 12. 1° andar. sala o. 1 -: Edifícle 810 J':>7"""

(Escr. Dr. Waldir �usch).
Telefone - 1.340.

DR. ARMANDO VALERIO DE·ASSIS�
M1hDICO

Doe Serviços de Clfnica Infantil da Assistência Municipal e 1(011-

. pital de Caridade
CLINICA MÉDICA DE; CRIANÇAS 8 ADULTOS

-:- Alerlia ..:

Consultório: Roa Nunes Machado, 7 - Consnltss dRl 10 ... 12

e das 11> às 17 horas.
'

Residência: Rua Marechal Guilherme. 1\ - Fone: 781 .

i.

- AJWOGADO-

Cain Postal 150 - Itajai _' Santa Catarilla

Farrnacias
de Plantão

,

Navio-motor "Carl Hoepcke"
RAPIDEZ - CON,PORTO - SEGURANÇA

.
"

Viagen� entre FLORIANóPOLIS e RlO DE JANEIRO

E�,calas in termediál'ias em Itajaí e San tos. sendo neste últi!liO a pen as

para o mo'nrnento' de passageiros.

'PRóXIMAS MiDAS:

M:€S DE AGóS'1'O

24/Agõsto
5/Setembro /

17/Setembro
30fSetembl'O

'l,2/0nt.ubro
2,!/Olltubl'O

5,/Novemb-l"o
17./Novem.l:u:o
3o./Nov'embl'o
12/:De�embro

�6./Agôsto
'ljSetembro
19/5etembrü
'2/0�utub-ro

14/0u1u.Qro
26/0'tltúbro'
7/Nove·rnbro
19.jN·ov-embl'O
2./Dezembro

,14/Dez'embro'

31/.Agôsto lO/Setembro
12jS'etembl'o 13/Setemhrú
24/Setembro 25/Setembro
7/0utubro 8.JOutubl'o

19/0utub!'o 20/0utub1'1)
31/0untbro l°/NoveinbN
12/Novernbro 13jNovembl'o
24,/Novembro 25/Novembro
'7iDezemJ:í'ro 8/Dezembro

',.

19/D-ezenlbro 20/Deze'mbro

15 .L_ Sexta-feira - (Dia»
Santo) - Farmácia Espe
rança - Rua Conselheiro,
Mafra.

1G - Sábado - Farmácia,
da Fé - Rua Fe1ipe St!b--,
Illidt.

'

17 - Domingo - Fanná-·
cia da Fé - Rua Fe}jpg·,
Schmidt.
23'_;_ Sábado - Fanná

da Mofiema ...:._ Rua Joãl!"
Pinto.
24 - Domingo'__. ,Fa:rm.á

eia M&derna - Rua J�{',,"
Pinto.
30 - Sábado _: Fàimá-'

cia Santo Antóni� _:_ Rua.,

João Pinto.
31 - Domingo _: Farm.ã

cia Santo Antônio - R;u�"

João Pintá,

I D A
.

,
de ITAJAt I

VOLTA
do RIO ' de S.;.\.NTOSde I"POUS.

.
'

o horiuio 4e Florianópolis será às 24 ,horas das datas indicadas.

Para m�i� infQrmaç-ões dil'ijaIDcse à

EMPRl1SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

Rua Deodoro _;_ Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1;212.

o serviço notuJmt> SIé']'ã oe-·

fetuado pelas FarmáciaS'
s.anto Antôni'O, Moderna 0'

Noturna; situa.d�s às .l"1l;as.

J02.0 Pinto e Traj�mo n; 17-

A présente tahela- não p�

derá ser alterada sem p�
via autorização dêste De

partamento.

FLORIANó.PO.LIS
-,

. s��2�'Rct,.,
. ..

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Sr, Adio Cllll'ha
Trans-corre, 'hoje, '(;) ani

-versál'iú natalício .de nosso
" .,,-<;'stiinado ',COIi tenrâneo, sr -.

Arão Cunha, alto funcioná
i:io da' firma "CETlos Hoep-
"eke S. -A. Comércio e Indús- > No programa': O Esporte
,-i,ríH e destacado.elemento da Hoje, nos recorda que: na Tela. Nac.

'

em 1.75:'l, na F'ortateza da .

,sociedade Iocal, ' Preços: 7,00 - 3!50Barra (São João) do Rio "de �
.

'Cühjdão .bemquisto, des- Censura Livre.
·'-fn.tando de vasto circulo de Janeiro, nasceu O' Tenente- 'ROXY,

'general José de Oliveira -

1 5hsmizades, também nO's meios ' .

,
As ,4 s.

· despoi-tivos' desta Càpital;. O' �al'bos.ll," Visconde .do Rio Van HÉF�INN• Comprido (IUe f,aleceu nojtustr�niven_,ari:;mte será,' ,,'. '1- 2
em:

-na data de hoje, grandemen, . pos�o de. Mal ech� em: de CUMPLICE DAS SOM-
:';j;e cumprtrnentado pelos seus MalO, de 1�4�, tend�. sIdo, O'

.

' �,
BRAS

.t:.mig-üs .e. admiradores, terceiro .Mm�stfo: da jGl.:eIra. ;. No pl'ógtaina: Cipe'I!mdià
.-O�ESTADO, associando-se lo �i'Jasll 1np.êpendent� � -. ,jornã1. Na6'."

,à" homenagens de que 'será ,em 1.789, em Taq�lan R; -Preços : 6,20' - 3,[;)0
,�ÜVÇI, deseja-lhe felicidades. G. S�ll, nasceu J?avld r: Imp.. até 14 anos

,

r3?Al.EM ANOS, HOJE: Martíhs que apos 183<> to� ODEON
_ Jovem Elgson Dlmas �ou_O' nome de 'Canabarro, As 5 - '7,45hs.

, 'Riheir(), residente em Curl- .

vindo a falecer a 12 de �- I IMPERIAL
dilJa. bril de 1867, Brigadeiro do i Às Shs,

_..:- Sta. Hilda Venzon, pro- Exército, Foi urh 40S -ch�-I Angela FERNANDEZ
fes militaresda revolução em: .fessora (le educação física"'I I

.

- Menina Náura-Lúcia fan:oupl ha; '. •
O PREÇO DO DES�jO

""., G
"

'f'Ih d em 1.835 termmou o çom- N' progl'ama' N t'
..

..:;l}va �omlqe, 1 a o sr. ',O, • o lClas tomadas pelo DepartamentO'
Jrajá GGmi.de, representallte b:t� lla�.l'u(as de Be1e:n do da Semana. Nac. de,.Saúde, digllamente 'd,il'i�
'�';Glllercial nesta praça, pala,

.Era o noilO' dIa de

I
Preços" 7 00

-,
350" �él' 1 d

P,
1 T(

.

,

.
-

"Ld
'

" , g, O' pe o
.

1\ ' au o ava-
1\1,1' AI' R 1 combate, sam,dO' venCe ores Imp. ate' 18 anos'. '

, .
- J.enmo. VIm aU,1

os "cahanos" sobj:e os im- RITZ·" ODEON lesR·. ,
, Júrrior. filho do sr. Alvim '-',

erhis'" .

.

"

equen'o, aSSIm,' que RO
Ranh, diretor-gerente d'a Te· P ,<'

,
.' . DOMINGO, ilustre Diret.:>r se transmita

,·pl"",genl n "'lalhal'l·u IIldal'al etn 1.840, oImpelador dl- A m,aIor -01)1"a de cmema tI,' d' '1.... --" .� .lU
"

,
• ,_' ••

' ' um e .egrama e ap ausos
:ç:. A.. _

llgW uma ploclamaçao aos, ltallal10 J-ranspoI'tado para l' t I. 11'd I
'

,...
. ", ,

'

•
..,. pe o l'ai)a 10 esenvo vIdo

- Sr, Jo''''·e' Cun'la'. brasllellos que esta\'am em a tela d f
'

d "

• � • 1 '. em e eSH a 'nossa sHude e� Menino Léo Carlós armas contra Q gO'verno e EUGENIA GRANDET J."' 'd:l' "f','-

d
-

t d " , (<l sau e c as nossas aml-

C· I O
"..

F I-]/farques Guimarãés, filho assmou.ul!� ecre O· e anIS- Na lnterpretação magis- lias. '. I'reu O pera rio' d'e 'po IS.,,{10 H�r. João Marques Gui- tia; ,

. hal da {llcomPHl'aveI' Alida Era o que tinha a dizer.
m:u'ães, funcionáriO' públicõ em 1:-864, em Genebra, foi \7ALLI, secundada por mi-

,
.

C V II .

.��_-"-A'" ASSEMB.LÉIA, GERAL ORDINARL,A.:'lederá,1. fundada ,o' ];·uz� erme la; I. IhaI:es de grandes·' astros:· :�.·a'�·À>'f-o""r'4"e" nalt d t
'

� u. De ordem do sr. Presidel1te, convido tO'dos' associa-:___ Sr, João Marques Gui- ,em 1.888, de VQ" 3; a 'e1',.. italianos,"
I dos para tomarem parte' na Assemb1éia Geral H realizafl'-,

, "mM'fres, funcionário público ceira viagem a Europa,�che- O filme premiado vela
. Fr'ança '!.'R· d J

.

se no, próximo dia 26. do cO'l'r'3ute, em nOSSI1 séd� social'fedel'al, aposentado, garam ao la e anelrO', o Academia, de Artes Cinehla-
.

II I às 19 horat-l" quando', sel'á eleita a no�;'a Diretoria, que-
_ Jov.em Norton Romeu Imperador D. Pedro. e a tograficas, .

,)ARIS, 21 (U.P,)·- O .

.'
. , .

D TC'
.

,. , , terá de gerir' os destinos, dêste "Cítcl.ilo·� no perÍotlo ,de_-Gonzaga de .Línhares; filho ImperatrIz' . e�'eza rIS- SENSACIONAL.:. pnmelro· mUl1stro desse: -

�-'{l(} sr. juranclil' Linhal'es. tina, terminando a terceira IMPERIO ' "Não há motivo para espe-
1952 à 1954.

-,

.

.

P
, .

D I O
� Florianópolis, 18 de agôsto de 1952" �'

- Sta, Naza,l'e' GOlllart, regencJa da rmceza .
- Às 7,45hs. 'raro governo entrará em .

"" 'Gumercindo Caminha,
füha do sr, José GOlllart. zabel, iniciada a 20 de Jun- Allan LANE o mocinho ação esta semana, I Minha
,- Viúva Celin'a Vieira ho do ano anterior; cem por' cento politica não 11ludou, consis�

'.R.r::mdão. o em 1,915, faleceu o Almi- em: ta em fau)!' baixar pl'eços pu
- Viúva Enoê da ;Luz Ma- rante Migu�l Antonio Pes- ' O DELEGADO ASTUTO ra'o que aniquilaremO's tô-

· ;cuco, tal1a; nascigo' n3; então Des� Início do sensacional se- da resitência em todos os se-

- Sra. Célia Campos, es-: term, ' h05e ,Florianópolis" riado:
,_

tores econômicos de aJimen�
posa do sr. Prof. Custódio "em 14 de :Novembro de li MULHER TIGRE htç?-o e outrós",

Camp.os; lente do Instituto 1842; Com: ·Linda 'ST�RLING Pinay recordO'u que a As-
de Educação,

"

i em 1.942, O' Brasil decla- No progral!!a:, Cine Jor- sembléia Nacional lhe deu
- Menino Afonso filho rou guerra a Alemanha e anal. Na,c. 0 a, lei de regulamentação dos

-do sr. Erasini Sales'Gallin- ,
Itália,

., I, Pl'eço úpic�: 3,50 preços·, cO'ml penas de-multas
do, contadO'r do IAPC. I Andre Nilo Tadasco Imp. ate 14 ano!;. até de 11 milhões de fran-
- Sta. Olga Fanger. "

��;:=i,��i������;;;�� �CON-V""·-I'I·"�"_JO-"'''''�í'''''''·-''''�''''''''''r''''··-'''i
.......

.,'W.,.
.....-""·....

E
....�....._...

D
....J\"Ii

ela Militar.

l�ELAS SOCIEDADES
Festa de Anh:ersário do
Grêmio (las Violetas

O Grêmio das Violetas,
:�üciedade que congrega €le
"�"1entO'R destacados da vida
'Político-social da cidade de'
-Mafra, neste EstadO', eom'e:
morará, 110 dia 6 de setem
:bro próximo, o 220 aniver
'Sário de sua fundação:

O pl'ogra�a organizado,
":para essas festividades, é o

que 'abaixo consignamos:
Às 22 horas:

iníciO' do Baile de Gala.
A Diretori'a brindará seu

· ,nobre quadro social" com
· ....

Star�Jazz", em' primeira e

'.inédita apresentação.
As .23 h�ras:

Tradicionai Coroacão da
·

"Rainha da Primave"ra".
Dia 7 de Setembro
Às 15 horas:

Inicio da Tal�de Daris;nt�
':a9S sócios de meAor idade.
Gratos pelo convite qlH.'

}�!_'ls enviaram.
'

'RELOGIO
.

Encontra-se 'na gerência
�deste jornal um' relógio €11-

-cpntrado numa das rtlas'da
Capital e que s,erá entreJJ'llf
';a quem prova!' ser seu do
··.no.

-

2,2 DE AGOSTO

Cine"'Biario lIP[IUSOS ....• U!I pres�!le IUIUá ·.aFlDIe.=-fe.'.< da saúde do povo! lI'arla I Maria II laria III MarliNaturalmente, sé essas " "

,

',',

����1���a�(�4asn:� p:�:�f�::: IV 8.Marla V; eSlaO passaudo be.
cias ao seu alcance, então ::5. PAULO, 21 (V. A.) -,,- tuplas, o governador Lucas
mais do que justas, ser'iam As .quíntuplas estão venceu- Garcez declarou que o Esta
as criticas pela falta ocasio- do hem I) primeiro dia, nas do' prestará auxilio total à
nal de vacina�. Essa falta, íncumbadcras da-l\<Iàterni� família e recém�nascidot3_'
'porém, proveiu do fato de dade de São Paulo, sob a, "Para tanto, õ diretor do
ter havido, em poucos dias, assistência imediata do pe-: Serviço 'Social do Esta:o&

.larga distribuição do vàlio- diatra Sucupira, .chefe : do roi incumbido de se por em.

80' remédio. isto. natural- serviço de recém-nascidos, contato. com os .pais das cri-
, mente, '\!m beneficio .daque- naquele e-rtabelecirne n t õ ancas, .para tomar .conheeí- .

Ies mesmós -que o procura-: As criunçe s 'tem os bel'çâ- rnento com .as suas necesst-:
ram no Departamento de rios com 0" Il umeros

.

76, 77',
'.

dades,'
.

-,

SaÓde. 78, 79 e ,80 e pesam L130,
'I ] 1 140 11-0 1 160 'G-A�>,_CEZ R,ESQI,u,'EU, -r, ,L,,,,)f�,)anc o estes esclareci- ,. , . o e. gramas:" Y .B.D.I'

mantos, não' tenho a inten- Todas passam bem, ha- PARAR' 'AS _QJ)INTlJPLAS
ção de criticar quem quer vendo úidà1'lientadas espe- E stTÀ ;FA�H�í;;t�
que seja nem elogiar quem ranças de que sobrevivam. S. PAUlJO, 21 (V. AI) ,'..L!.

As crianças terão 0_ mes- O .governadorrdo Estado, S\','
mo nome da genitora .z.: Ma- Lucas Garcez, ordenou com
ria, Aparecida Albapo: Ma. preto auxilio ás quintuplas ,

ria I, Maria II, Maria III, e sua família.
Maria IV e Maria V, Ana Delfina Vieira, que

.A .convite .. <lo .sr. José, AI-_' assistiu a delívrance, disse,
bano, o vereador Homero que se' alarmou quand«
Silva ;erá o padrinho .de ocorreu o nascimento da
Maria L ,,-' I

terceir� 7 el'iança e aconse

AS QUINTUPLAS' PAULIS- lhou o sr, José Albano 11 ir
TAS E SEUS PAIS TE- buscar um médico, vist�
RÀQ A ASSISTENCIA DO haver llot<l.do que estava

;ESTADO diantR de um eáso para ()

S, Paulo 21 (V. A.) qual não ,estava. preparada.
Interpelado sobre as medi- A mãe das quíntuplas de-
das a serem eVe11tualmen,te I clarou-�; satisfeita,. por�,
tomadas. pelO' Estado no to- que o pres�nte fOI mUlto-
cante à- assistência às quin- grande", .

em: '

RITZ

I
'As 5 - 7A5hs.
Spencer TRACY' - Ja

mes
.

STEW:ART _:__ Valeu-
i tina CORTESA

.

'MALAYA

I
não mereça.

I . Estou .apenas ." fazendo
justiça ,e cumprindo o dever
que me' cabe, não a:p�nas
como representante do Po
vo; .mas também como fun
cionário 'e, por isto, teste
fillnha pessoal, das pruden-
tes e decisivlit6 providencias

Secretário

O Coma11€10 e os comandados da GuarniçãO' Mi-
-

litar de "Florianópolis, .J;entir-se-ão altamente hol1t'a
dos com a p�'eBença das AutO'ridades ·e do Povo. no
dia 25 do c"orrentel às 9,30 horas' no Quartel do 140
Batalhão de Caçadores,' quando será cO"memorado O'

/ OlA DO SOLbADO,
'

..

'cos, cinco anos de -prisão e

fechamento por ,cinco an.os

dos negocios delinquentes.
A cfimp�nha de Pináy se

dirige especialmente contra
os armazenistas e interrpedi-

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

Grêmio Cruzeiro'd(l
.

Sul
'Filiado ao Clube Recreativo 6 de JaneirQ_

SO'irée na noite de'23 de agôsto..
Posse da Diretoria do Grêmio,-
Início do Concurso da Rainha da PRIMAVERA.'
Mesas à venda, com o sr. Lídio Silva..

,

r
.......

nfelisi-ãrmãiõs
.

.

..,

Particip�CãO
'

ALFREDO RICARI?O MANOEl.. XAV_IER E

SCHROEDE� � SE- SENHORA
NHORA

I Firma , ata,cadista especializada no ramo de Enfei
tes, Armarinhos e Novidades, com freguesia selecionada.
procura REPRESENTANTE EXCLUSIVO assíduo e eri-a�'ios nos negócios de vÍve- .

't 'd t f' teriO'so, para' trabalhar nos Estados de Santa Catarinà e
res azeI es e pro tI os . a1'-' " - .'

,

t'
'

'T b' ,

Paraná. O pretend.ente ,deve, ser profundo conhecedor do'
maceu lCOS, am em preve- ,

" '

_.
.

.

,

",.- "I' t' ramo, ,estar bem relacl0nado com a fregueSIa e ter bas-
om quI:' seHto 19ua men e

't"
..

É 1 'd nI d b b'l'd d f b' t' tante pra lea, para VIaJar. 'lugar .e I'5ran es pro a 1 1-
con ena os os a rlCan es' ,

. _ .., dades para quem preencher estas condlcoes. EXIge-Se re-resolvidm; a se porem de ferências dé estilbelecimentõs do rámo� Dá-se pI'eferênacôl'do para manter os pre- da a quem tenha condução própria ou carteÍra de moto
ÇQS altos. '

�titro d.os problemas cnm rista. Ofertas indicando idade,. estado civ.H, empregos já
'f ocupados e referências à caixa postal n: 4,i78 - Rio de

que s,e encontra -

o presiden- , "

',/,.Janeiro. ,

.te do Conselho, após o des- �,,__.w .........._.." _........�,_

cansO' em Aix L'es Bains, é o

orçamentó do ano de 1953, de lnilhões de .dolares.

APe-l
cê·la se quer que ,�eja dura

depois de se haver já com- sal' de ,Pinay ter consegui- douro seu plano �e �stabili
prometido a n�o eleveI' os dO' fazer baixar o custo de zação. Contudo, as rendas
impostos, pelo que terá de vida em quatro por cento

I
sob o titulo de imposto au

deduzir ainda ·os gastos não desté ll1ês de mrço, os pre- mental'am em relação com

essenciais para as compensa cos tiveram nova alta mês o mesmo período do ano

ções, por varios centen_ares' i passado, e Pinay deve ve11- 'passado. ...

".

tem ó prazer de partiCi
par o cO'ntrato de casa

mentO' de seu fUho Orlan
do, com a seIihorinha Re
gina Célia Mun'iz Xavier.

te;m o prazer de prati- "

cipar o conttato tde casa

mento de sua filha Re-'
gina, com o sr. Orlando
Borge.s Schroeder,

Curitib�, �m 10 de agàsto de 1952.
-----'-

\ .

,

--..-_'..�--

.. ,AVENTURAS'
.�_ .. _---. --

ZE-MUTRE:TA
I

_ _ '.

DO

��J.
� �,:� .

'fiJj} ,

",'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



i·>S'···.'-.·'S·····"e"". m'
.

·�_'fi·-'o-{--I-e··r-I·a.· '.·t.'e'o' ·,s·-'I:·a:·�·.·
..

·"'.'."·'·.'a·",
' 'BaDluete aí Dep. K'ÍI�erfteis :-:

.

Relação das pessoas que até a manhã de ontem ade-
.

riram ao almoço que será oferecido ao dr. Antônio 'Car
los Konder Reis, domingo, às 12 1101'as, nos salões do

I I
Lira T-enis Clube: ,

O Gover.nador asslna memorial dirigido ao Lteg'is ativo Almirante Carlos da Süveira-Cameiro, Dr. João
- Bayer Filho, Dep. Protógenes.Vieira, Dep, Osvaldo Ca- � •

.

I d
.

p' h·' P 't O t 't 'ou'te'"m' bral, Dep. Romano Massígnan, Dr. Aderbal Ramos �d&
pe O pOVO e

.

10 elrO . te o. .a tos. assa0 os, '.

Silva, Nelson Nunes, Charles Edgar Moritz, Celso Ra- .,

r mos, jorn. Zedar Perfeitos da Silva, jOl'11; Jairo Call�(lo,
Esteve, na presidencia, ontem o deputado Bulcão Em vista dessa jurisprudência de "Mateus, primeiro Dr, Glauco Otinger, Padre Rodolfo Machado, Vereador

"iana. os meus" o' orador pede a rejeição do veto.
.

Francisco Ganziani, Dr -, Hercílió Luz Filho; Aé�try �ílva,
Secretários: Deputados Elpídio Barbosa e Clodorico Vale .regiatrar o aparte do deputado Celso' Ra�os Pedro Bina Martins, Alcides Ferreira, Antônio Luz, .Luíz

roreira,
. /.. Branco. Battistotti, Fernando Faria, dr. Haroldo Pederneiras, dr.

Posteriormente assumiu á presidência o deputado Diz o nobre .parlamentar que ne ;:LC;Ql)ilio q�e,qen;u- Fêlix Schmiegelow, dr. Félix'" Schaeff'er, dr. Newton

rotôgenee Vieira. .; bol,l a 1()i·'22, é. invocado pêÜ> sr. Governado!' parã i;.etaí- a d;Avíla, Cel. João, Al�é8 Mar-inho, jorÍl. Gustavo Neves,
.

O caso das ::,Agências Postais lei cm foco, há a considerar três aspectos. .

• Vic:ente Amorím, dr, Sebastião Neves, Ol impio Olmger,
O deputado Siqueira )?eIlo, depoi-s de referir-se ao No priroeü'o, hQuV6 unanimidade nó sentido de ser in- dr. Horta \Barbosa, ar: Elcias Machado Lima, dr. Ap{F-

discurso há dias prollunc�do pel� d:putado Vicen!e S�h-. constitucional a invasão do legislativo na competenc ia do 'Iônío Bouret, dr. Heitor Ferrari, dr. Orlando Filomeno,
rider sõbre o fechamen�'dR AgencIa Postal de Pinheiro Executivo, verificada pa emenda que subverteu o projeto. 'Euclides Pereira; Dep.'Jp\o José Cabral, Mário Bott, Jú-

,

Preto, teceu coin�tário�,_sôbré os prejuízos .que .
essa, orig inal. o'. Iio Campos Goncalves.i João Gonçalves .Ir., Wilmar .Vaz,

anomalia está causando "ao povo, príucipalmente ao' co- .No segundo; no caso dos recursos 'hábeis, houv-e um : [orn; Ai'í lViâchido; dr. Alvaro Ramos, Joel Ventura, CeL
mércío. c

voto vencido do Ministro Nelson Hungria. ;

LOPes Vieira, Dep. Olívio Nóbrega, dr. David Ferreirá

Elogiando o apêlo dirigido ao presidente da Nação, Qaer dizer que a inconstitucionalidade da lei por Lima, Cel. Lara Ribas, dr. Celso Ramos Filho, Vereador
propõe um apêlo à Bancada Catarinense no Rio, para que falta de indicação de recursos não doutrina pacífica. Os Antônio Apostolo, Adauto Vieira, Osní Gama d'Eca, jorn.
(',maiga. inclusão no orçamento de 1953, de verba para argumentos do ministro Nelson Hungria são profundos e Martinho- Callado Jr., Major Orion Platt, Dahll Amín,
admissão de substitutos em -caso de ser concedida Iicen- capazes de convencer. Esperidlão Amín, Valérío Gomes, dr. César Gomes, dr.

�.�:.:, aos únicos funcionários de Agências 'Postais, 'pdis só �
.

POl'�irn, no terceiro, quanto ao quorum para julga- Osmar Nunes, dr: L'uiz Beirão, ·iJep. Luiz 'de "Souza, Ma- "

?:-isim se poderá sanar eficientemente o mal. ment o do veto, houve um voto em branco, do Mínístro Ro- jor Alvaro 'I'olentino de Souza, Gualter Baixo, tel. Paulo'
O discurso do deputado Siqueira Bello . foi reforçado cha Lagoa. Vieira da Rosa. Abílio Mafra, Virgílio Moura, Vereador

:'.'U1 apartes pelos deputados Franc�s�o.Neves, e Paulo
,

• J?ial{te d? expost�, a !ncoi1st�tucionalidade da, lei

I �ál"io Conto, Major Otávio de Oliveira, dr, Anna;nd� Cu- .

.l\,Iarques, ambos da bancada trabalhista. iden tica a. de n. 22, nao pod-e ser proclamada como uma 11'1, dr. Rubens Arruda Ramos, Dep. Ylmar Corrêa, Der'.
Representação da Câmara Municipal ele São Joaquim esp�eie de dogma.

'

'José 'Gallotti Peixoto; João Cupertino Medeiros, Cmte.,
A Câmara Municipal de São Joaquim encaminhou à . A argumentação do deputado Celso Ramos Branco, Alvaro Pereira do Cabo, dr. Armando Assis, jorn. Juime

Casa uma representação de protesto contra o aumento de destacado representante da União Democrática Nacional Arruda Ramos, João Assis, d1·.,-J. J, Barreto, Major Jôs�
imposto territorial

.

e jurista emêr íto, muito bem esclarece a matéria e deixa Augusto de Fal:ia, Vereador Miguel Dame, José Carlos
Para comentar essa atitude do legislativo sãojoaqui- sôbre alicerces dê areia, as razões do veto governamental. Daux, jorn. Mário Freyesleben, Fulvio Luiz Vieira, Dep.

)).ense. foi à tribuna o deputado Enedino Rib,eiro, repre- O veto foi aprovado porque, embora a maioria votas- Ft'an-cÍsco 'Mascarenhas, Monsenhor Frederico .HoboId,
senüínte daquele município. o qual prestou'esclarecimen-' �e pela rejeição, o número de votos não aJcançou os qois Irmão Ade,lmo, Innão Serel10... PrQf. Milton Sullivan, Dep-.
to;; sÔPl'e a: matéria, terços exigidos por lei. Francisco Neves, Dep. Clodorico Moreira, Eduardo Ro.sa"

Salienta-que h� muitos anos não se fazia revisão �o Importantíssima emel1da Vereador Fl�vio Ferrari, H-ilton Prazeres, Dep. Volne;v-
l'cferido imposto en1 São Joaquim. A revisão ora realizada, Tendo f;ido posto em discussão ó projeto de lei que CólIaço de Oliveira, Eurico Hostel'l1o, Vereador Mário
()bedec'C'a instruções.do Secretário da Fazenda, traçadas determina épocas para pagamento aos Municípios do' ex- Pir�s, Genésio Miranda Lins, Eduardo Sl.!.ntos Lins, José

})ur lei: S�'.1lOuve excéssos, a culpa não é do Secretário e cesso de arrecadação, �stadual de impostos, q deputado' Reis,. Maurício dos .Reis, Narbal Alve.s de Souza, Rui' do
f,im do d'lÚ1Ciól1ário que fez o lançamento. Estivalet Pires foi à tribuna para tecer comentál�ios, de- Va)'e Pereira, dr. Ro'meu Moreira, Manoel Donato da Luz�

.

, O d'el;dad.Q 'Lecian Slovinski aparteia dIzendo que as c!arando que há, de parte do fisco estadual, abusos 'que J9sé Elias, :Carlos da Costa Pereira, Oscar Car\los6, FIo-
(\>luissÕes de revisao se' estãó excedendó, do'i1de as recla- não podem sei: mantidos porquanto representam enormes ,resna:l Amaral, dr. Afonso Cardoso da 'Veiga, Anti}nio-'
maçõe($' que SUl'g,em em·,todos os municipios contra 0 me- prejuizos para QS Municípios. A propósito apl'esentoi'.� a I Melo, >dr. Zlllmar Lins, jOl'n. Walmor Wendhausen, Prof.
(;anitnug fisc,al d'O Estadó. / . seguinte Emenda Aditiva. .'

I
Sálvio de Oliveira, José Alves de Brito, Carlos Silva..

.

O .?ePll�ado J3�Ic�o Viaria observa que 's� houve ex- ! A? projeto de lei n, 80-52: Inclua-se o s�guinte ar.ti�o: C,ursini, Inácio �a Silva, R�fael. Pires, dr .. Othon G�:na ,

{·psso. cab-e aos p:t:,e.ludwados recorrer.' .

I "E defeso ao Estado c.omputar para calculo da dIfe- ri Eça, DlUrval Pmto, dr. Joao RImas, HenrJque LoureIro

PrOSSég\l,indo'",o �orador lê documento reéébido de São rença de arl'€"tadação prevksta no �rt. 20 da Constituição Fil�o, Luiz: dá Cogta M�lo, Major Silvio Pint.o· ,�la Luz,
J o-a�u1:m: ,pelo q.ua;l

se verifica que os lançamentos ·fOÚl do I Fedeml contribuiç�es da União, .do _Estado ou doações de O�v.aldó .Pereira, Tamarindo Silv.a, Dani,el PÍ11heiroy,L.ulz:<abrveL;ta fotlpn sanados.'. qualquer natureza' .
.

. , FIUza LIma, Tte. Ildefonso Juve.nàl, An Santos Pen�Ir:a.

,

.

�m apã:·te/o'd�plltà�l� Ylmal' Cor�'ê.a diz que se �lão I Sal<.: Sessõe.s, 21-8-52.
.

,
,
c..

dr. Wilf.redo Cur�in. ' dr. José <:lo pat.l'ocini? Gallotti, '?r.
'bA leI autonzando a reVIsao, o SeCl'etarlO da, Fazenda, EstIvalelPIres.. .

.

.

I
WaldemIl'O CascaIs, dr. ,Renato Ramos da SIlva, dr. OSIaS

q:lando tomou a iniciativa de fazê-la, andou errado_ Essa emenda é certeiro golpe em especulaçõ"e� fisc.ais ! Guima'rães, Enio Luz, Jacques Pierre Brocá, Tredenio
.

Há, ainda, a respeito, ill�eress:ll1te �liscussão, � o ora- q:le .estava� send? ?e'Í'petraClas c01�tra as finan'«as muni-I Hero.ndino Leite; Teodoreto Ligocki, Prof. Custódio Cam-
(Lw requer que seus esclareCImentos seJam enc.ammhado's ClpaIS e esta destmad_a a ter a maior r.epercussao em to- i_pos, Dep. Celso Ramos 'Branco, Dep. Waldemar Grubba,
.ir Comissão de Justiça, para que a mesma melhor se pro- das as comunas catarinenses. Dep_ Frederico Kurten, Dep. Nelson Brasil, Mário 8a1-
nuncie sôbre a matéria. - , I

-
.

Aplausos ao deputado Siqueira DéUo deira, dr. Telmo Ribeiro, dr. Newton Briggmann, Giliô-
Em aparte o deputâdo Bulcão Viana declara que a Pedindo a palavra o deputado Siqueira ,BeBo deu co- Felicio, -dr. Clovis Verniz Beduim, dr. Teôdósio Miguel'

lei autorizando a revisão existe e por isto o Govêrno po- nhecimento a Cas,a de telegramas e moções de a-plausos a I Aterino, Getúlio Zommá, dr. Thiés Fleming, CeI. Guido
dia bai.xar deoreto regulando o assunto. iniciativas parlamentares de sua autoria, üIc1usive do sr. Bott, dr. Abel Alvares Cabral, Emanuel da Silva Fontes,

Em contra-aparte, o deputado Estivalet Pires a,cen- OSC<lI' Pereira, esforçado Comissário de Policias e outros I Hélio K Silva, Pantaleão Atanásio, Nilo Mussi, José Ne
tna que (> mal nos .. lançamentos não está na lei, mas no funcionários da policia: da Câmara Municipal d-e Rio do ves, dr. Edmundo Acá@io Moreil'a, Prof: Henrique Brug
fato' de, no 'interior do Estado, não ter sido observado' o Sul e do dr. Santaela, Diretor da Colônia de Santana. I gmann, Des.· Arno IHoeschel, Pédl'o Brina; dr. Geiraldo
o.ecreto como devia sê-lo. Daí os abusos cometidos e que Ponte em Concórdia

-

Gama Sales, Vereador Bruno Schlemper. Dep. Braz Joa-
justificam as reclamações. O deputado Estivalet Pires refere-se às consta�tes so- qUlm Alves, VereaÇ!or Gel'cino Silva, dr. Paulo' Lopes'

Acentua o mesmo parlamentar, em outro àpart.e, que licitações que r�cebe' do povo de· Concórdia, para 1'econs- Roc}rigues, A1feu Mimoso Ruiz, jorR. N-erêu Correia, dl· .

. �lTi matéria de i'evisáo se constata a maior desorganiza- trução da ponte em Barra do Veado, município de Con- Carlos Loureiro da Luz, Padre João Alfredo Ro"'hr, Padre
ção.·e a maior anarquia, como pode provar �com docu,men- córdia. Bertoldu Braum, Antônio Salum, Paulo Schlemper; dr..
tos idoneos. Essa obra de arte, embora não seja de grande enver- Paulo Fontés, dr. Waldyr Eusch, Cmte·. Lauro Ma,rtins

.

A disc�lssão torna-se violenta e o orador 'para ·con- gadura, representa melhOl'amento -reclamado pelos inte- Carreira, dr. Fernando t'�rreira de' Melo, Helinuth Fett�
. cluir SE;)U discürsQ, resolve não :conce'der apartes a �uem resses da produçáo. I

Ernesto Ríggenbach,
o<'

Dep. Enory Teixeira Pinto, Dep�
quer que seja. .Lamenta o nobre padamental', estranha' e Ja;menta Osca.1' Rodrigues da Noya, Osv.aldo Machado, jorh. Adã,o,'

Quem lucrou com isso foi o S�cretário, da Fazenda,' que apw.;al�,;'d�� poucas exigidas por essa pequena oçra de M�randa, dr. Roberto Lac.erda, Neilor Melo, Paulo He:n
contra cuja' atuação �inha vindõ golpes t'remendos, prin- arte, o sr,' :G.ô'Yernador não tenhà mandado reconstruí-Ia, l'ique BIasi, Dep. Júliq, Coelho de Souza, Vereador João:
dpalmente com a ingenuidade de certo ,éoletQr, que pu- co.nquanto 'repetidas vezes tenha recebido apelos .do povo, Félix de Andrade, Antônio Aires' dos Santos, Remarelo:

-

blicou edital, dec1arandp que por ordem superjO:r o im- do comércio e 'da indústI'ia. ,- S'eára, Major Honório de Castro, Percival CaIlado FlOl'es-;'
PQsto te-rrilorial'ficava aumentado de 300% !!! -,.. Em nome do Povo de Concórdia volta a reclamar o' dr_ Alvaro LODO, Prof. Antônio M:ânéio dOa Costa, l�amil�

. O Dr. BayeI' Filho deve' sel' muito ,grato ao depütado beneficio, e como ''o deputado Bulcão Viana tenha prome- ton Alves, Narciso Lima, Lothar Schrefler, Walter Pi- .

Ene�irlGl, R�beiro. . .

�.
:

.

:.
-

tido illtereSSa'l'�se pelo caso, eUl nome do mesmo pOVD an-' nho, Sebu'stião Martendal,- Ivo Selvá, Ubaldo'ÀbraIlam" .."

Um càso incrivel: ó sr. Governador lrifi'eu-:.:Bo:rhhausen as- tecip()U agradecimentos pelo que for-conseguido p'ara 'rá- T�ncr�do Hosterno, Major Mário. Fernandes Guedes dr�'
sinou o Memorial do Povo de Pinheiró :Í>i�eto7 dirigido à pido inicio dos trabalhos de reconsü:llção, pois it!z um ano Gedo Souza Silva, João InáciQ Dias, Cinte. Félix de Aze-

.
,

'
.

Assembléiá ," que o município espel:a. vedo Netto, Dep. Antônio de Barros Lemos, Cmte. Pedro:
Quando o,dep_utado Vicente Schneider fpi à.tribuna . '�A.. ponte foi destruida'p'ela enchente d� ano passado Pena' Bdgihmore, .çmte. Manuel Abud, dr. Germano Pa-

para' reforçar seu pedido de providênclas, ca'ntl'a o fE)cha- {' desde então pedida sem quàlquer resultado.. ria, jom. M�moel de Menezes, dr. Polidoro Santiago, .AI-.
mento da Agênda Postal de Pinheiro Preto, a Casa to- O deputado Estivalet Pirt�s concluiü com a esperança fredo Fóis, dr. Eduardo Luz Filho;o-Cel.' Trogilio' ]_\.'lelo"
moúconhecimento da maior gáfe jámais registrada na vi- de que esta vez o''Pov,o daquele Pl;'Ô�_�ero recanto do oeste Rodolfo Martins de Andrade; ,Amir Mussi, Newton Che-
da parlamentar: q' Memorial apI'esentado .pelo deputado. logre melhor-sorte, já que tão. pouco peâe. rem, João Assis Jr., Wallace Vaz, Prof. Eduardo Luz"'
SChneidei', vjndo de Pinheiro Pl·etQ,. trazia,'-também, a as- ''<'"

"

,. .'
,Jorge Menez�s, Ciro Marques Nunes, Benédito Jorge,

, ��T:e::;��:V:::::o�::�:::�::::::::::�::�:� crúõr··�if.üMÕüSE I;::���;!��iªª��i����:�:!�:��::·��:E�
do Legislativo para s�l'em aten�idas aspirações do povo! CONV'ITE '

. Nota: A lista çe ade�ões será encerrada hoje, às la
Como "Ílleditismo" é fenomenal. horas, 110' Empório Rosa. . -

,
.

. As razões do veto . A Dií'etoria do Clube_ R ..Limoense, 'con- " � 4MI ....
Foi a'preci'ado, ontem, o veto do Governador contra o 'd

'.,dE' F '1'
OI.HOS - OUVIDOS - NARIZ E �ARGAN'l'A .

Grupo Escolar na Barra do Aririú.
_

. VI, a seus aSSOCIa os e./ x:ma. anll Ia, 'para DR. 'GUFRREIRO DA FO'NSECA
o deputado Ivo da Silveira, autor do projeto provou O Baile que fará realiz� Sábado dia/23. de ":""p�l"Íalista'do,H01"p;t.at

-que '�is razões 'çl0 veto não procedem porque o C)lefe do Agôsto com �n:ício ás 21,30 ]toras, ao termi- Rec-eita .de 0(:11108 - Exame nt> Fúndo de (Hho ft$jra
Executivo já tranSfOl1'nOl' em lei .p,rojetos identiéos sem nâr hav,..erá ôn.ibus para Càpital. e 24'Domin- r'las:o.ifi"RC:úi da Pre>lsáo A�terial.
achá-los inconstitucionais e, ainda mais, propõe leis nas '�'i'f()rlprl1� ��(l::t!·:)lhp;;:em.·
bases de que ora c{.mde11a.· -guerra, com início das 6 ás 10 1101·as. Consullório _,_ Visccnde de OlHo P"'f>In' 4.

,

·1

,
- . ./Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n�Ano Florianópolis, Sexta-feira, 22 de Agôsto de 1952
._------�---------------------

/

A induslrialíz'ação"nãO, resolve
a .situaçao econômica

. BELO HORIZONTE, 20 curso dizendo que a preteri-
'

(V. A.) - Encerrou-se, �á-! Hão indu�tri�liz:ld�:a qqej'bado, a II Semana do Agrô- [domina o espírito dos nossos'
:

nomo, realizada nesta capi- homens públicos não seria I

/ tal com a presença de téc- capaz de' resolver nossa si-! NEGóCIO URGEN1'E
nicos de todo o Estado. Du- tuacão econômica. Depois J Vende-se uma mobilia de
rante êsse certame, foram I

.'

'I sala de jantar com as se-

I Independentemente do "Livro de Ouro" desta Capi-debatidos temas que têm si- de analisar as dificuldades ] guintes peças: tal, divulgamos, abaixo, os primeiros resultados da cam-

d? objeto de ?iscussões há I por que passa ,0 .homem d.o I 1 mesa elástica, dois ba�- panha do "Livro de Ouro" (em prol da melhoria de re-
varres anos, nao 'oferecendo campo, o secretárto da Agri- cões, 2 poltronas e 6 cadei-

d D t t dA' tê
.

S
.

1·) 1 d. . _. ,',. ,cursos o epar amen o e SSIS enCla OCIa , eva anovidade as exposiçoes fel- cultura fez um apelo aos ho- raso Tudo érn perfeito esta- ,

f It id d dA'
.

, , . a e el o na CI a e e rarangua.tas no curso desses traba, mens públicos para que as- do -. I A . . 'D· t .

J' I' D·· it d 'C.. '

.

. nlSIO U 1'a - lUZ (e lrel·O a omarcalhos. segurem a liberdade de co- Informações com o snr.

No encerramento da se- mércio consubstancíada no Gilberto Gheur, na residên
-

mana, o sr, Tristão da "Iaissez faire, laissez pas- cia do snr, 'João Assis em

Cunha pronunciou um dís- ser". Coqueiros.

«fearo J. frassalll» IPRECIS.A-S E
. De uma empregada arru

madeira e cozinheira (tri
vial simples).
Paga-se bem.
Rua Rui Barbosa, casa n,

4 (conjunto residencial da
marinha). - Pedra Grande,

� a.UJü.t...
Cr$ 100,00 • ftiAoü .�

EUI-" da NOBRelrlCr$ 200,00· ......... autUU ......
.............

Cr$ 100,00 ,

Cr'$ 20,00

Cr$ 20,00
Cr$ 20,00
Cr$ 20,00
Cr$ 20,00
Cr$ 20,00

Cr$ 20,00

Cr$ 20,00

Cr$ 20,00
o-s 20,00

Cr$ 20,00

Cr$ 20,00
Cr$ 50,00

Cr$ 1.340,00 Sofre de 'asmà!
Escola de Sarg�nlos VencJe-se

da's Arm.as 1 rá?i.o PHILIPS.
.. .MobIlIa quarto: '

1 cama "A todos esses ilustres e generosos incentivadores da So a, expectativa de ura

1 penteadeira c/banqueta grandiosa causa pela qual vive�l e morreu Pedro Jorge acesso de asfixia a.smáticA
1 camiseiro Frassati, o "Grêmio", que luta pelos mesmos ide�is do corn o seu cortejo aterrador.
1 guarda roupa. a?mirável italiano, exemplo da mocidade, formula o seu '1hate ° espírito mais resís-
l\lobilia sala jantar: Sincero "Deus lhes pague!" tente, Ser asmático é viver
1 mesa elástica _.-0-- sempre de baixo dessa obs-

· raís. 6 cadeiras NOTA: Com o total já arrecadado pelo "Livro de sessão nervosa e dissolvee-
O candidato deverá ter menos de 24 an-os d$_ idade 1 b l-Ouro" desta Capital .. a impo1!tância total conseguida .pelo xe, O remédio do dr. Reyn-

e apresentar, �o� o l':queriment,o �e inscriçã-o. à Secre-
1 ·�:i::a�eira. G. P.,_F., sóbe a Cr$ 11.3<10,00 (onze 'mil trezentos e qua- g3te. a salvação do.s �smáti�

ta ria. do 14° B. C., ate aq'uele dl,a 30, acompanhado dos I Rua FelidaIl'o Nqries Pi. renta cruzeiros). '

e'08, .cqmba-te efic�zment�
segullltes documentos:

res, n. 12. o., !lão só a própria asma, core.
1 - Certidão de idade. '�verbo ad verbun", pro- 'lul11quer 'bronquite erônica

vandp ter Il1ais de 17 e merios du 24 anos de'· .

� Mi
' .

o'u não, tosses, ·chiad�s. ete.
i.dade;. .

.

.

....

ssa de .,. OI-I Co!:!! o remétlio do·dT. Reyn-

: = ���t���:h!�t:'��i::d:�to,::::'i:: I N G L I: S A' -

. .•.
. ...,.

.. r���':::i�:���
moléstia c'Olltagiosa ou .infecto-c()l1tagiosa; . •

' HONORINA' SANTOS CARNEIRO voltando sua respjr-cl.çãol�fij
4 � Atestadú de vacinação anti_yat:iól'ica; [�·:,7,·".", '1,1 Os auxÚiares do Exmo. SI'. Almirante;-Cados da Sil-- ao' ritm{) natur';u. Não eft�
5 - Atestado de bôa condu.ta; . _��_j_� !!.'.__ :,., veil'a Carneiro, associando-se à dor de seu .estímado Che- contrados no local. �nvif!lll
6 - Pro'va de qu,e ° candidato está �m dia com as·

O E T I V A fe, p.elo. falecimento de sua estremecida pl'ogenitora, D. 'lntecipad-amente. Cr' 25.0.
obrigações militares (Certificado de alista- T N I C A . A P R 1 .. Honprina Santos Carneiro, mandam 'rezar missa no"pró-' ·'lml. End. Telegráfiéa Mel'-
mento ou de reservista); • ximo dia 23, às 8 horas, na'Catedral Metropolitana e con- lenhfHI, Rio, 'que IemefAt.

7 - Declaração d-e q·ue ° candidato aceita o alis- vidam a tôdas as pessoas amigas' para êsse- ato d_e piedade '"10:;•• !'Jão atendemll8- pele
tam-ento no Exército por cinco (5) anos; cristã.

.

..\urnhol ..o

8 - Licen.ça 'dos Pais ou T\.ltores pal:a vel�ificar � ----------- . .....___

:��Ç�encl����:Ci��8�ua�:�0dO�ci�:��d;ato fôr me- .Aluga ..�� :s�Ja
. 9 - Duas (2) fotografias, tamanho 3x4.

df-'Os docu�,entos de ns. í a 5 deverão ter as firmas e"' 'renle
.

.devidamente reconhceidas.
São vantagens do Curso, que tem a duração ,dé ,d�Z

nO) meses, findo o qual o candidato, apI·t:ivado·-é pronto"
vidQ a 3Q Sargento, pode ter promoções '. subsequent'�,s,
(�begando até o pôsto de Oficial do Exército.

'.

': •.
Durante o curso o matriculado pel'celierá, no pri

meiro período Cr$' 360,00 e no segundo período .......•
Cr$ 700,00.

.

Atenção, pois, JIlocidade "barriga-verde". Eis .uma
oportunidade para assegurares o teu futUl:o,. integrando 'f Ias fileiras do Exército Brasileiro. Além d'e assegurares riqueza, cm scre
{) teu futuro·estarás melhor servindo a Pátria Brasileira.' '·'D·bo erBo.olado----- Insere'\"C-te-!lo Ce:nellrso de- Admissão a. Escola de ti

S2<.rg-c.tltm� da� Armas! (Sitveira) .

Mobilia

de Araranguá , .

Walter Bel1nzoni - Prefeito Municipal da
C. de Araranguá ., .

Padre Santos Spricigo .:_ Vigário - Ara-
I

'í'"áriguá .,.

'

..

<

• "o •••••••••••••
Affonso Chizao �- Vereador - Araranguá
Artur Campos' - Vereador - Araranguá .

Henor Wendhausen - Comerciante - Ara-
ranguá , _ _ , .. ,

Altidmo Tourn ier - Farmacêutico .::_'Ara-
50,00

Cr$
Cr$
Cr$

50,00
100,00
100,00Express'o .

São Jorue--...

de OSMAR MEIRA

Cr$

Agência em Blumenau
HOTEJ" HOLETZ

ranguá , , _ . . . . .. Cr$
Eládio Garcia - Comerciante - Araranguá Cr$
J. Mazzuco & Cia. - Exportador - Ara-

ranguá .

Va. Nicolau Bacha - Fabrjcanto - Indús-
tria - Araranguá _ _ .

Lucas Kíridermann - Comerciante - Ara-
ranguá �

.

Pedro Carlos Espíndola - Agrícola - Ara-
ranguá , , .

Marquardt Gomes & Cia. Ltda. - Exporta-
I 'dor - Araranguá , .. _

,
.

Rocha: & Cia. Ltda, - Exportador � Ara-
rariguá . , , _ •.

Martins Silvano & Cia, Ltda. - Exportador'
- Araranguá , .. , , .

Pedro Marto Pereira - Comerciante _

Araranguá , .

Café Bertoncini _:_ Ararariguá .. , .

Edoildo Gomes - Araranguá : .

Max Hahn - Indústria - Araranguá .

Casa Eletro Rádio Técnica - Araranguá .

Antônio Dácio Cardoso - Comerciante _

Araranguá '., ,., , .

Alírio Pereira de Souza Alfaiate
Araranguá .

Carlos Pedro Arcari Comerciante-
Araranguá ,., " ,

.

Irmãos Elias - Comerciante - Araranguá
Bongiolo & Bacha Ltda. - Comerciante _

Araranguá , .

Alirio Monteiro - Comerciante - Araran-
gu'á , _ , .. , .

Alírio Silva Comerciante Ararariguá

50,00
50,00

}i'}orianópo}is

VIA-GENS DIÁRIAS DE
LIMOUSINES �

.....

r.,'�
Horário Fpolis. 'ltajaí Blumenau

Saída ' Chegada Cl'$ Cr$
8,00 20,00 70.,00 100,00

10,30 1 '7,00 Cr$ Cr$

. 11,00 17,30 70,00 40,00

Chegada Saída Cr$ Cr$
12,00 16,00 100,00 40,00

Cr$ ,50,00

Cr$ 50,00

Cr� 50,00

Cr$ 50,00

Cr$ 50,00

Chega
lTAJAí

Saí

· Blumenau

·

Ag�ncia' em Florianópolis
CACIQUE HOTEL

. :Rua Felipe Schmidt, &3 -

Tel. 1.449

. Agente Itajaí
MÃRIO MACHADO

. Rua Hercí1io Luz, 36 -

Te!. 383 Tel. 1.0fi5

ITIOLIIR
I

illlll[OIR

conRA CISPA.

QUEDA DOS CA·

BElOS f DEMAIS
I.

,

AfECtOES DO

COURO CABELUDO.
rONICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

A'fENÇ.\O MOCIDADE "BARRIGA-VERDE"

, Até o dia 30 do corrente mês, acham-se abertas as

ãnscrieões para. matricula na Escola de Sargentos das
Armas, situada em Três Corações, Estado de Minas Ge-

FolfE"_ .liA�""'�'M

��GaA"", 1'1105........ f"R"'IIfA ...ALUGA-SE' Q$IMA SA·:
T...Â·"DE" FRENTE, 'SITA' A:
RU", 24,DE MÁIO: N. 7-65�
NO'ESTREITO; F-RÓPRIA
p�RA ,,:�SCRITójUP.�· C,ó�·
MÉRCIO, ETC.

.

VER E TRATAR NO LO,
CAL.

'.·CUIt'T_

V-ELHICE
/
ALEGRE E FECUNDA

com nervos fortes e saúde
perfeita?
Çrt)TAS

MENDfllNAS
"As gotas da Juventnde"
Dão vida nO\'8 aos fraco!

e -nervosos, de ambos 08' se

xos, cedos envelhecidos pe
lo excesso de- trabalho físico
e mental.
Não tem contra-Indicação,

Nas farms: e droga. do Bra
silo

o MELHOR JURO

.,5%
1 -,.:"

.. ,'
'

. "',-
'.'_

,
",'"",, o·f

.; .�. ..0... ....
.

DEPOSITOS POPULARES".

8ANCO...·.�,.AGRíCOlA:
,,_,;.: .' .-

RUA lRAJANO�' '16
.

, FLORIANOPOLlS'

'fAC - e.TUZ..'.....r�.:.... _ -�. "

, , , �-4eG!t.......

Advocàçia· e Contabilidade iC' 2oo1õf"DR ESTEVAM FREGAPANI ' rS ..

Precisa-se' de duzento'S.
mil cruzeiros, pelo' prazô de
um ano; dá-se ótimas ga
rantias, juros a combinar.

C;:n'tas pal'a Petí na 1'·e.4a
ção deste jornal .

- Adv()gado -
ACACIO GARJBALDI S. THIAGO

,

- Contabilista -

EdifíCio "IPASE" - 50 andar.

•
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

.
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�"

r-. ",' •

--, O du ererío da União Demecráttca Nacional,' neste' mu�icipio-, scli-.
seu· presidente, srli ,A.rlhur Müller, acaba :de" ser' dissolvido'

·111I1.aU_SO:f. da timara I�O!��sal' li I O Crtme .,de. Cqpoe�ras:.. açao �o d r� Paulo Ta,'. ' IDecretada a prisao. preVIlO liVI d8.', '- diretor do D.S.P. .

'

..

Da d OI
..

'I a'
.

o vaa'eador Raphael Di- tiv�sse_descuídad0 de suas Joao Ias. e· IVinr.B, ace s .

giácomo, na Câmara Munici- obr-igações.

'1
-

d", quo tI· topal, discorreu. sôbre asrpee- A bem da verdade d�.vo . cone usoes o· n c
'.

vidências' tornadas pelo De- �scla�'eceI� �ue t�nto aquel� "_ _',
.

partamento de Saúde, para ilustre médico, como os de
Diante da conclusão CIO' provas téstemunhais,., s()l1�:i--.

'I .. -

I·
.

'en�rentar a epidemia de va- mais colegas que com ele .' "

êr it olicial pr-esidido tôu do sr, Juiz da 2a. Vara.,VongreSSO, . n.ernaclona 1'iola... tl'abalha� noI::> Ple..part�ml:�- ��i��e��:oé�nl. O;cal' _p.erei- a prisão preventiva de João.,

I
..

'.Eis o teor do discurso da- to de Saude,... úb ica, :'3"0 icr- ra,"'a: respeito do crime ve- Dias de Oliveira e seu filho-
. .ue Tubercu ose ruela repre�entante pesse- tamente ,au�Il�ados pOI Lodos

rificado em Capoeiras, no Hamilton, o que acaba de,'.'
.

"S C t
'. ..

·0 d' t
•

os f'uncionários, nada pou-
dia 5 de julho p, passado, ser atendido, quanto ao pr'i-'B8pre�8Dtara · a arlDa o maiS]. - l�';�nhol' presidente' e Se- param para enfrentar com, em que p�rdeu a vida o jo- meiro, como incurso l�a s[�n-d T'·

·

gio""05 do Brasil nhores Vereadores. vantagem, a marcha d?

mallvem
Osvaldo Zomer, aquela ção do art. 121 do Cod. Pe.. -lem OS" 1510-clro.r ".

" .....
C�mo é do conhecimento dentro de Santa Catarina,

autoridade, baseada nas nal Bra,sileiro.Representando •
o Estado �l.n particular, a alta crrur- público, pois os jornais já Ao mesmo tempo que era

.

'
,

.

,de Santa Catarina no XII g ia ,toraxIca.. .

. trouxeram notícia, a epide- feita à aplicação -das .v�qi- ....
C'angl'esso da União Inter- ' O dr. Isaac Lob�to .FIl-ho, mia da varíola que irrompeu na!' existentes, foram feitos

.

.

.

,.' 1 Contra a 'I'uberc'u-j que vé um dos mais Jovens na Capital do Rio Grande do pedidAos em grand: escala'l 8 'V'E'REAO'OR'-ES
nacionar c.ont

I;. -

d B '1 P t Alegre São Paulolose,' a se realizai' no Rio' de i risio-cirurgíões
.. ?, .

raau, Sul, apezar das prontas pro- em or o , .

,
l

Janeiro de.24 a 30 do cor-] com as suas expene�c�as 110 videncias tomadas pelas -au- Rio e até em Buenos Aü'�s: r d d lo a'· ......urte!-ente sob o alto patrocínio campo da SUa €'speclahdade,. toridades sanitárias daquele Assim, nó dia 11 do mês �OD ena 0.0 1""'. '

•.
1.€ ,
',' A' ,

em curso, foram pedidas

31
do Presidente Vargas, VIa- :1IFI'iSentara,. lle,s�e enseJo: Estado, conseguiu transpor
'ará segunda-feira -próxí- trabalho astístatório na �ph as fronteiras e propagar-se míl doses, ao �a}:)Qratório RIO 21- (V. A.) _ .Coni marcados são 'os amigos à€",:na,.!pela Cruzeiro do Sul, o I cação dos modernos 'meto� até o nosso território, sendo �dsanit;. dia 13/ cin.c�) mil o as;assinato do vereador Osvaldo Marcante Medei:".dr.' Isaac Lobato Filho, tí-] do,s empregados uosestabe- registrados diversos' casos doses: dia 14, dez mil do-

João Martins, sepultado com ros, que estão incl inado a ,

sio-e irurgião do Hospital I lecimentos onde vem tra.ba- I na Cid:ldi da Laguna. ses: todas ?O l�esmo labora-I grande acompallhament,o, soficitar garan,pas eh:'; vida."

"N�rê'u Ramos". .

I ! hando, onde lhe tem. sido, Tão logo a Direção do De- tório. No Ma lo, foram enço-
o ambiente em São' João de á polícia fluminense. Cons-

· Todas as sociedades' 'de a par da grande capacidade I
partamento de Saúde tornou l11cndaclas mais 50 mil d?- Meriti é c�nsiderado insus- ta que Osvald(j .iVIarcunte";' tuberculoses do Brasil e o de trabalho exercIda: pos. conhecimento desse perigo, s·es, em. P'ô�i;o Al.egre, e dIa. tel1tável para 8 vereaflores, está homisiado na resid.en� Ámerieall College/Of Chest i3ivel observ,al' os. efeItos da tomou tõdas as prov.id�ncias 16, �als oIto mIl doses �o que são considerados .como ela do deputado Getúlio,.•

Physichs ·estarão presentes moderna cIrurgIa no setor aconselháveis sinceramente InstItuto Butantan de Sao condenados á morte. O". 8 Mouta.,
R êsse magno é0ll:clave que, dá. gLl:�?� !:t��:::.c�2�s_e;._"" empenhada em n.ão permitir Paulo. ,

dós objeÚvos, terá o de co-
1n ."u,hhh.U

qÜe tão grave doença viesse Por ali se vê, sr. Pl'esi- , "' '

dhecer o 'atuai estado das D·
.

a constituir urna espécie de dente e"srs.·Vereadores, que '.,
·

campanl\as que'se estão,'le�' 'IZ··e·m calámidade pública. as providencias foram prem-.

.F�e:GQ.a'n,Ião'"

. • • • tas, continúas e eficientes..van'do.a efeito em todo o
O estoque de vacinas que

As autori'dades saJ1itáriasmundo de combate à peste _- que a moção .da Câ.-
na ocasiãe se encontravam. ,

co Ap t" f °t . de Santa Catarina soube-brl:l,nca, no que diz respeIto, mara a ..... SUl' lU e elo, no depósito daquela Rep'�1I'-', '

1 dI' ram corresponder ao crdgo
.

d E t d- ;,.U�
..

-.M-:
...........

:---C
...·..

-R··-
..

I
....

·M
..............

-���-! cqoUnege ,al'a' °esat"��al}mS Plc·oocSeJ·ns�oa� tmic.·e°ftl·hoofl,oifolol'mg� dpisotsls·iI·bvue·Jl'dpO.adraa· que ocupam e não descura- Falando no Oeste, o sr. Governador .o ,8'a, O,.,,"
'" .

o'eclarou 'que ainda não conhecia as conclu.sões da..

ram um só instante, ,da de-dos, .. ' 1.:i.reveI1.ir ocorrencias. desa-
(�onferênéia de Blumenau, a qu.e esteve. presente, na..

.

1
�

h' 'l <Continúa na. 33 pág.)
n

O qrie ° atua governo _ que a uma promessa gradáveís, e, ao mesmo tem-
companhia do seu Secretário .de F'az'end�, (lI', dayer'está fazendo no modelar. do homem duro para lllal!ter po, o dr. Patdo Tavares, a U d" Ih' d' Filho, progressista plantador. de abacaxl.

.

Hospital "Nerêu Ramos" certa funcion�ria na dire- quem cabe a grande respon'- r"I.e a
.

B 'e Queremos el'er que as conclusões d� cCrn.clava;..constitui um verdadeiro

Crio!
ção de

determ,
inado órgão sabilidade de defender a

0-'"
-

blumenawmse jamais venh�tll1 a ser do conhecImel:-',...e'! '. "
- admin.istl'ativo, como prê- saúde do povo, adquiriu

.

IS.IR.çaO _to do Govêrno; porque o Govêrno, usando .da tenlU-., >. Aquêle estabeJecimento, mio (sic)... q11antas vacinas houvesse O sr. Presidente da Repú- nologia jurídica, já resolveu delas não tomar co- ..quê :toi construido obede- - que a Loteria catad-
nas drogarias da cidade e blica' assiuotl decreto, con- nhecimento. Mas qlie os sr!>. Il'ineu Bornhau::;en' e:

·

ceudo 'um plano em que tu- n.ense já deu /
um sortêi?, desta forma estabeleceu cedendo a medalha de dis- 'i Baye.r Filho s'abem do que houve por, lá, isso s�-dó foi estudado nos seus mí- antes mesmo 'de iniciar su·as urna espécie de barreira ao tinção ao;,; Sar�el.:to. ,Láz�ro {i bem! A prova está, em que de lá voltaram superCI--flÍmos detalhes, in'clusive os atividades, ..

'

possivel desenv<1lvimento da Bartolomeu, fUSIlell'o na- lios'os, queixosos, désanii.nados..
.

�uinentos que de ,futuro se .._' qlle o snr. Gel'cino Sil- quela epidemia.' vaI Carlos :Morais de Frei-
.... As classe� produtoras, todavia, fa��ll'am daTo.,fizessem neces�ár.ios e que, va deixará � ,li?el'ança

.

da E' bem ,d.e ver que com. tas e ao marinheiro RaUIl E disseram, aUo e bom .som, desassombradamente"
.'

org\11ho nosso, tem mereci- bancada, eclIlIcla por se,
aplicação tão ampla de va- Opusk;a, todos servindo 110 que o 'fJstadQ não precisa de aumentar impostos, :mas'.do os' mais rasgados elogios sentir desautorado' pela cinas, o. estoque e x i s- .vo Djstrito Naval, sediado j de cobrá-los sem politicagem.de quantos o visltam,_ inclu- "nota" do outro líder, "de- 'tente na pl'aca ficaria l'ápi- nesta Capital, pelos servi-l Os homens que tiveram a franqL:eza de dec1a-:-�ive grandes técnicos; es_tá safinando" as notas do "af- damente exg�tado ficando çosv" prestados à tarde . de Irar iSS€l eram os mais insuspeitos para o Govêrno_.sendo 'destruído, na sua es- faire\! doméstico,.: em c;nsequência, 'o Depar� 12-de março dêste ano, sal- (> sr. Il�hreu Bornhausen os conhece muito bem, das..untura e planejamento, com � que se queIxa o sr. tamento de Saúde impossi- vando as menores Marta �ampanhãs em, que os, _viu e os teve ao selll làdo:Sahe.�,o "monstrengo" ou cousa Irineu Bornhausen da falta bilitado de atender diversos Aparecida Waltrick Medei- de ciêncià própria, que os que hoJe lhe dão esse",.qne o valha or� em constru- de material humano para a pedidos que na ho�a lhe fo. 1'os e Rosalina di Luz, 'fi- conselhos, são os mesmos que ôntem lhe deram o,s��o no j�rdini c.entraI que administração p1úblíca., A ram feitos. .

I lhos do Sal'gento Tedonio seus votos. O aviso "deles, sem dúvida, é de umaembelezava a primeira ala. questão é, de fato, de ho- Estas circunstâncias deu I Medeiros, d,a Base Aérea, contundente sinceridade. Trocado por miudo«,..Sim" dizemos embelezava, mens para os cargos. . .
.

ensejo a que' fossem levan- quando em rÍsco. de vida 11& qu.er dizer o seguinte: a Secretaria da Fazenda, ,mi-.-''':�flU� d� lindo., jardjm, -;-:- q.ue houve deputado tadas críticas à direcâo da- baía norte, cujo fato notí- nada pélos interêsses políticos, está sacrificando a.lfempre florido, que além de que, �m aparte ao 'seü cole- quele Depártamento: corno cioámos, à época, .em .seus alTecadacão dos impostos!
·

.uz e aI' para os doentes era ga Volney Collaço de Oli-
se o dr. Paulo Taval',es se mínimos detalhes.

, .Enql;anto isso, o sarcasmo das ruas observa:'
· :��e�:�t�h:":!�:!�o/a�: ������ .�� A�::�ãb�'é�: ';��l��

'.C,).4�.�.iv�--:'��.1f,�· ���' he;.m;:�tl���lf��::O ��ef��:�:�: s'i::�(:�:��:\ •

,soffbit"ento, resta apenas do êste comentava o aumeri-
..

para um posto fiscal, com ordep.adós que não sãc:',
·

am montão de lama pisada to da Magistratura, afir-
Convidaa.o para realizar uma conf.erencla n().. .curso " um convite; mas' uma ordem,"-ao--Iesser-passer. .To-'�'· e' de caliça imunda.' masse "'que' a magistl'atm:a de Expansão Cultural, deverá chegar a esta cidade, no &0 mundo sabe d�so; todo. mundo vê o descala�}nr,.A varanda coberta que li- se encontra em situação de

próximo sábado, dia 23, o Dout01' Antôni.o Cados �ol1der que vai pelos negócios da Fazenda; todo mundo es-'gava a frente. do. predio à calamidade' pública". Pal'�- Reis, legítimo represent.ante da inteligência e da cultuJ:a pera. uma providência saneadora, antes que a 1a-o••;
. ,'�egunda ala e que tinha ce' até que os 'funcionários,. dos jovens de Santa Catarina: lênc.ia seja deelarad-a. Mais forte que as voz-es de',�mo fundo o Cristo em ta- que não são a magistratura, O Diretório do' ('...entro Acadêmico XI de Fevereiro, Blumen.a.ll, entretanto, são' as de uma corÍioIa loc.aI,,�manho quasi natural,' foi

I
estão bem· de vida .. o'

órgão- representativo da classe acadêmica da Faculdade empenhada em reacrêditar o sovado slogan de uma"derrubada pa�'a. em
, s�u lu-·. ._ que

..

vários prócel'e..<; (Ja de Direito de Santa Catarina, convlda todos os seus as-
. também. já fal,ida drogal.ia: Se é Bayel',' é bom!gaJl' meter-se um predlO de UDN estao assustados com a socia'dos a participarem' das grandes homenagens que Como reage, dianté disso, o Chefe do .Executi-dois �avi�-entos. Íram�oJh.o 1 crise 'que e�tá. ganha�?o lhe se'rão prestadas. #.
vo? Reage pela ausência., á Luiz XV, ora declaran-iCem fmahdade, que v.elO Íl- terreno, em amblto naclO- Antônio' de Freitas Moura do. que desconhece os resultados 'colleltl'sivos da:,.ar tQda a estética do gran- nal, depois das declarações

. Presidente Conferêlicia de Bl:umen�u; ora fugindo' ,das cl'i'3(�s';de e admirável hospital. do SJ;:. Oswaldo Aranha sô-
udenistas para; n() interior do Estado, esyair-se emE dizer-se que se faz isso bre � posição; dentro da Coroa Ão d.:.. naloha

.

dos palavras sem conteúdo sô]:h'€ um.acôido político �a-.-"um prédio público onde o g1'ei partidária, do sr. Odi� . �_ ". .. K
. nifestamente impossivel. S. Exa., corno ainda õnteInterreno sobra por todos os lon Bi'aga. Não será o co-

Es.udan'e,s.
.

'.' foi dito na Assembreia, não encontra homens para.:12:dQO��e!..o." 'go"e�rno 'que a'l' esta' mM.. ee�nços qdfU'fsime' 'e·lPeagl'eal·,.·.I·mossobho.. a- 3Ugará allallba- • Plealdell',-di
..

as Secretarias vagas e; ainaa pede mais Secl'eta-,.. T uh
rias. .. Seggrido suas prO,nJ'iitR p?!avtil..s-" (J F":stado>"

..

ü�� faca ou· faça palácios batuta do Brigadeiro?:. -: . .

, .",. .

..'

não suportava .0 numel'O de :funcio'nál'íos que pos--
C':�:,:�i':.v�=::'''jt� . I ... t:EMPO Balão .aeloaalU' Istudaltes ��::���,:;nea��o e,:::';'e��"':u:�;ÇãZa;:��\:;':'.,áb$úrdo ·dos 'maiores; . in�s

:..
Previsão: do tempo até às C·?e,gará,. amanhã; � .esta rPl'esidente da União Na'eio- .udeniRfa�, para: ;n1�stitui�10s, como' 'ainda' criqu .de;' ..tI�: inutilize. as grancie,s 14 horas do' dia 22. t CapItal, afIm de partleIpal',

I
naI dos Estudantes.

zenas de centenas de novos cargos.' Os últimos ll(Íme--'abris realizadas pelos gO- Tempo - Bom, Nevoei:'n. 'Il orno cpnvidado especialá·'
.

> ros do DIÁRIO OFICIAL' aiúda publ'iéam mais !IU-�ê�nos· passados em favor Temperatura :_ Estável. festividade que se realizará O seu desembal',que sel'a
mentos ... Na 'direção' do Tesollro� por isso, não ll�_,,..,.dos pobres e dos humildes, Ventos - Do quadrante no Lira Tênis Clube, de co- no período· da manhã, no
trapezista que se equUibre. '.isto já pa,ssa de absul'do, Norte, frescos.' l:oaçiio da 'g-entilíss,ima

se-,
ael'oporto da Base Aél'ca,

Positivamente tout vá trés Meti,." madaine 1m.'vará conl5tituir vel·dàdeiro. Temperaturas Extre-?horinh,a. Teresa 'Fialho, _Ra� devendo c?I?parecer elem�n- ,Marquise.!!!
.

crime! mas de ontem: Afáxima 22,2. mha dos Estudantes, o- aca- tos prestIgIOSOS dos meIOS
. GtlflflEPM,l'.'" TA'!.'SCORPL'iO i Mínima 15,8. dêmico Luiz Carlos G,oelzer, acadêmicos <festa Capital.
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2·Jraguã. 1.
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