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novos estatutos, o comitê pe rma- último congresso, como se sabe, os pretendentes à hem-a de aco- o mune o cat'ólíco à Euca rista. A

nente dos congressos eucartsti- foi rea Iizud o em �a�'celonn, no Ilhe�' em suas cidades talmanifes.; decisão. agora tO�l,�dH pelo Papa,
cos internaclonaís, essas mauif'es- corrente ano. ,O pl'OX11l10 'cong res- tação. ! de realizar o proxr mo Congres so

tacões deveriam se realizar de 50' deveria, po i s, se �eali�al' no Pela primeira vez reàlí aar-se-á
'

Eucu'ríatico Internacional no Ri o

quatro em quatro anos. Ora, o ano de 1956, e eram numernsos I no Brasil a homenagem de todo de Janeiro, em 1955, ser" aco lhi-

ao Brasil
.

No Rio, o
,

Próiimo Congresso Euearistico lo
";ÜJADE DO VATICANO, 2 1'0 o próximo Congresso Euca

Internacional e anteci-

pando num ano eHsa manif'esta

ção.
Efetivamente, nos têrmos dos

(United) - O Santo Padre aca

iJa de dar uma
"

prova de boa

vontade para' com o Brasil, deci

dindo efetuar no' Rio' çe Junei-

rtst.ico

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

DIRETOR
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I� Rubens de
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1 Domingos F. �
} de Aquin, �

,Ediçlo de hoje - 8 pags.
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Omais antigo,Diá ..

rio ele S. Catarina
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Dr�Nerêu Ramos "lmpressãe de que se apequenou e

diminuiu· o mundo politico .: nacional" I A úh.ima vez '"'' contí nncn

Palavras de Nerêu Ramos sôbre c4gamolol Magalhães! ::ç:�l1e�:c'�::u��Si���'�st� :��r�l::
; lfJ34, por ocasrao do congresso
I

'

I quero deixar aqui a hom enagem internacional realizado em Bue-

I c.oÍ}'Gvida da Mesa da Câmara dosI Na sessão de 26 de julho úl ti

mo, da Câmara dos deputados, o

! seu p rcsidentc, S�:. Nerêu na1TIOs.

t depois de comunicar iI Casa, a

t infausta noticia do falecirneu.to

I elo sr. Agruuenon Magalhães, Go
l ver nador de Pernambuco. pro-

ferIu as seguintes pa luvrus :

r,E' deveras ir�'eparável a per-

da que acabam d;Sofl'el' o Esta-

1 do de Pernambuco e a Nação

!. brasileira. Agamenon Magalhães

{ era, .pel:-l S�H:l 'inteli�e!1eia, peja
1 sua cultura, velo seu esp írrtó pó
I b li co , pe las suas excepni o ne i s

1 «ua lidades de ad rni ni stt'ado r um
I

.

i dos grandes' valores com 4fJue,
! " " .

I ··).:.Uft!.D1ente .. cont-ava a nossa pa-

! tr ia,
I Prof'cssor na tradidonal Fu- \ t-adüs 1t08 funerais, e parti cip.n-
! " .

r- sua iudividnalidade "5

atpn--I
fC' -t'" fia',.

I
culdade (1-" Direito: ele Recif'e , de-

. a c c,
" -

"., "OH lnu,a na . ·l)ag.. ,

I"
.

. "{jes di? tod� a nação. ETa U1:rUl "�����..-..r .•..L ...'W'.
_ V:·$i'ifG t�ctadu[l:l: i,:�ptjt.ad�) f(i!ie� I

- "'_,4 - ,._

l� Tal, rn ini st ro do. Tra],,,l)ro,.' iru-
f igu ra D::ofl}re<)',i·illI. Se tiriha ad- jl ORISO DA' CID'ADE, ve rsá rios noHtkrJF; .�.. e -e le .de·' '. ,1'1 , ..

nistro da _ Juspça, cónst.itutnte
'lia tt:-1os_� porque HeUtpre fô ra

I él:l 34 e 4ô, inteTventot federal .

U�1H-1. ·t�ergV1Hllidade forte -- ti-
e goveTnador, era ele, por todos

esses titulos, uma individualida. nha, por i�;m11 a. admira.ção de

qli.t1l1tO� sabenl neste país _pre.sar

;1 inteligêncj3, a ('ultUl'ft e a p1'o-
de de mareante relêvo politico, e

s_eu prematuro- àesallarecilU'ant.o
dá·nos a impress:_ã\l de que se

apequenou e dimin.uiu. o mundo

político naeional.

M o reira

'1

I

I:
i

1
A pe-rsona.Lidack do S1', Ne1'êu Ra.mos assume, no pa

norama. político do país, uma posição que nunca foi
excedida. pm' um Catarinense. Tendo-se projetado, pela
sua c1�Ltura jurídica, tanto quanto pelo seu valor mat'al,
na viela pública do Brasil desde 1930, quand.o OC1t1JOU,
fltarca1l,temente, lugar honroso como representante opo
sicioni.stll na Câmara Federal, desde então a sua carrei-
ra se tmn assína-lado, através de todos os acidentes his-

- w - """ 'Y'.,. _ _ .,. -.-••_._-••_._""� ..,.- �••.......,...._ 'Y' ..

táricos df!'stes vinte e dois anos, por 'uma Linha de con- orçarnentá1'ios e sem, que ficasse por' salda.,. quctlquer' e qu.ando candidato ao Senado da República, o s·r. Ne
d;-trta,Jttminosamente patriótica. dos C01n1)romissos assumidos pela administmção. Deve-, rê-u Ramos venceu as eleições por esmagad.01· pronun-:

l7&ito GO'iH!1'nailor .do Esta,do e'm, 1935, não só lhe se. ter em vista Que, ao toma)' posse do govêrno dó Es- ciamento do eleitorado, sob ga,rantias de Liv1'e manifes
coube dar concreto testem:wnho de i'fl,vuLg(l;}' discenú- tado, o Sr..Nerêu Ramos dispun.ha (/:nma �'enda orça- taçiio'das urnas que U'l)reSença, de '1.un Magistrado na..

&mento e de extraordinária capacidade realizado1'a do mentáúa que não ia· além de vinte-e-cinco milhões' de Presigência da Nação tornára insuspeitáV,el.
,.

.

t'em-p'úblico, Tnfls ainda tmça7' à política. administrativa cruzeiros, mas CtLjo a,esenvolvimento, stl.Cessivamente ' .Daí, à, lide1'ança na Assembléia Constituinte e à Pre
de Sant.a. Catarina roteiro nunca dantes tentado, ntmo verificado de .ano para ano', constituiria vígol"Osa pro- sidência dar grande Cârnissão enca1Tegada de etaoomf'
ii. integ-l'ação catari'{l,ense 110S 'Ínode'mas reinv�ndícações V(L de expansão econ6mica mU'ito lísonjeim ,Pa.1'U as (l nova CartlJ. da RepúbLica foi um passo a mais, na glo-
11opu'lares. Foi� a ta.l 1'espeito, um legítimo pioneiro. Or'i- nossas classes produtoras. .

?-iosa ascen,giío qu;e rinaúnente o levo,riCL à Vice-Presi
entando-se no sentido das verdadeiras aspirfLções so- Ta.mbérn a 1'êde 1'odoviária, que ar.tes era deficien- dênda da Rep�íblica. e ao eventua.l exercício da Presi
,eiais, i1nprimiu ao seu prograrfÍa goven1arnentat diretri, tissüna quanto à extensão como qlt(11J,tO às qualidades cIência da Nação.
zes q1.tc co"n:ve'i'giam para a .'lolução dos mais palpitantes técnicas, foi extTa01'dinárianlente desdobrada, mercê de .4 maneira como se condu.zíu e como condu:áu O�

problemas qll,e ag·uardavam a atuação decidida dum es- VAn "plnno rodoviário q1.W o sr, Ned�:u Ramos
_
mandou t1'abalhos daquela grande Comíssií.() lhe vale1./, o prestí

tadista de tamanha enver.gad1tra. Assim, reorgq,nizo'l.t o elaborar sob' acurada cons?.tlta das mais lJrementes ne- gio, 'nunca diminui,do desde (Intão, que ainda 1'ecente

.tetor, da educação pública, am,pliando-lhe a- rede a'ssís- ces�dades da ciréul;ação das riquezas'regionais. A cTiação mente, depois de eleito Deputado à Câmara Fedc'ral pe
tenciaz às mais remotas regiões do Estado, por onde dis� da Secretaria de Viação e' Obms Públiéas t01'2lO'lHIe im- tos seus coestad1tanos,.o tez candidato de tôdas as pon�

�?!��tq1}. escqlas, e eleva,ndo-lhe o nível de eficiência pemtivo, a êsse t,empo, do vultoso programa que dota- deráveis corre1r.tes particlá1'ius à p?'esidência rIaq1wla;
t�e't�'V, con.stnúndo alg�t11'w.s dezena? de grupos .escola� 'va o Estado de gi'andes ob1'as de .adm1.nistmção) elevan- Casa do CongressD Nacíonal. E é nesse, alto e honroso
"�8. Assi'l'li, (l,indu; criando o Servica de Sàúde Pública do-o ao nível das uniqades fede1'ativas que mais se p&to de eminência. 1�a -RepúbLica, que o sr, Nerêtt Ra�

r_E.&W,f];p" que,. até e?�,; se, redu;iá a simples l'çpa1·ti� adia.ntaram ao encontro das- exigências rIo tJ'abalho e do mo,'l, cercado do retlpeito' e da e.stima de seus pa1'es, ve'fH;

�9 centra.l, prevalecentemente 'b'l,�rocrátiéa na su.a fi- prog1'esso das respectivas' popt�lações.'"

I
seni!Á) alvo das, mais i1l.eqltívocas demonstmções de

���ade, pois 1!,ão idi/H1.-unha' de. nenht�rI1 recurso pa.m . O 1'egime de 10 de n.ovembrorde 1937, havendo-o s,j;mpat�as de t&qa: a Nação. " .

'l<talquer a,tividade p1::t5.ticll: e,' positiva. Surgimm'deze- conservado na' chefia do GO'l)ê1'1�O catarinense, pennitiu '·�irÍSfI.o, n� data de hoje, qu.e é a de seu aniversi

� de c.e.ntros e postos':de. saúde� maternidades, centros ao sr. Nerêu Ramos, cujo patriotismo soube sobrepôr- rio, receberá ele de tôdas a.s par�.es do territó1"i,0 nacio-
e pttencultura e hQsp1.ta.zs" aqrangendo, na sua esfera se t! contÍ'l�g�ncia� his�órica,s iie�litávei�, conti1t1��r (l sua Inctl, os, testemtt,,!,hos de ap1-êço a. q'u,e se invp�s. �or infle ação, todos os quadrantes do te1Titó1"io catatinense. obra (l,drnzntstranva, ofel'ecendo-lh,e a,znd!t enseJo a as-

f
destl"ut'tVel confumça na snper'tondade de esplnto e na

. ?e como, já então, concornitantemente provêra o segtt.1·ar à vida interna c4? Santa Cataiína um inalte1'á.- vocação dernocNÍtica elo povo brasi'Leiro.

;rQ.1'U) e alargára as poss.ibilidades econômicas de' San- vel equilíbrio social e eco;nômico,'�.ga?'antindQ a todo,,; as: "O Estado", qge o adrní1'(I; e q��e se o1'gttlha de ha-

��rina cjizern o fato de tôdas aqu.elas 1'ealiza�ões, m�s.m�s p����?itidades. �#!. ação .�,:d.� jJro�pe1,'�(l�r1.,e, cl�:.',i,l-",I vê.-IO,
entre o� s.eus C,trnt,·go.s, .ao, 1'e.!,,�stwr-lhe a (w.ta j1�bi

�-'''','''c-uw.svde outrus"'Úmtas-·em'todus·as·S'eiores u.d1l1h�is.: .t1'o de'lJerfefta serfU:1'cb'l'H;a pessoa.l e coJe-twa. e 1tem :Po..l:., JCi'S(l, Ui.e en'L"'I.a caloo·osa.s fehcíía.çoes e' votos de comlllte-'�4titlO$, serem consegl'icWs,:ltern"ap&.lo.,.a. ?�ec'U'l"SOS exí:pa.... outra rc;zíio seria qtte) ao ,,'eco1J..st.ttucionaliz'lir-se o 'país, tI!! idicirlÃld.e pessoal."
.

,

nos Ai res, e presidido pelo Papa
f

! Deputados, i:� quem tanto i lus

! trou esta Casa do Poder Leg i s

Ilativo'; o desejo de que esta hu

I menagem seja levada ao Estado

I de Pernambuco, sua 'tefl'a na

) tal, e à sua família.

I Tãa lógo tive ciência do f'a le

I cimento do grande brasileiro, eu

I :erl(Jj·me com os lideres dos

I principais partidos desta Ca;a e

I
para a capital do Estado de Pe)'·

nambuco Jiz seguir esta' manhã

t urna comissão, compostas dos

Pio XII, então secretário de "FGs-

tado de Pio XI. Já naquela épo
ca, o Rio se associuva de algum
modo a essa glorificação porque

o legado papal quis se deter ries-

.lepu tados Carlos Luz, Dias 1.1115,

sa capital por ocasião de. sua

viagem à. Arg'e n tina c a triunfal

acolhida que teve nessa oportu
nidade cer-tamente nà o é, estra

nha ii sua decisão ele hoje.

�ADmeDto de 25-,".
Pocha e Abelardo Andréa, paÍ":{'ngr� ('8 bO.D·cá,rlcosrepresentar a Câmara dos Depu- pU ti ,

RIO, 2 (V.A.) - Está, depen-
dendo de uma

..

assembléia geral
dos)l&I'cál'ios a aceitação 'Ou não

da propósta do minist.ér'io do

Tral;)alho cOTIíledendo o aumento

.de 2b9{! nos :sahl�ios para {'JS que

'iranham até 5 I�jl c'ruzeiros e de

Cr$ 800,00 pal'a os que pel'Cebe111
maior saJádo. 'Essa assembléia

d-eveTá rea1izar-se ainda na coi- ..
rente semana. A respeito dessa

proposta, já aceita pelos ban-

Felix Valo is, Crisanto

BJanchar,d

do Sindi-

hilidade.

O Es'tado de Pén�ambuco per·

de sen. grand..._e governador, ·mas

- Que é .que o jorual díz (lo

qneiros, disse o sr,

Gonçalves, presidente
cato dos Bancários:

o SI'_ _.&\.ga-menon Mag'alhães ',.1 -naçâo bl'asileiJ.'H jlerde, tanl-

deixou nesta casa tràços ínapagá_. bêm, �üm u sel! d�sapal'ecimento,
veis de seu talento'e de sua ati- 'uma <lessas figuras para as q'l�is
vidade construtiva. Ele desapare. se vortam sempre 'aqueles que

ce precisamente no momento em tê,m a preocupação do hem p(lbli

que sua àdministraç,ão ii fren., co e dos Ínterêsses nacionais.

te do Estado 'IHüal cal'l'egava pa-I Com estas ligeiras l)alavras,

- "Como presidente do Sin

a dicato, não posso opinar. Como·

bancál'io, porém, acho·a deficien

te, muito longe de atender as.

aumento, Barnahé?
- Nada foi mandado para

Assembléia!
- Então isso é meSnlO uma

infeliz... peta!!'! necessidades da classe".

,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO,
ADMIN IS12ItAÇAI)

&e4a.,;áo e Oficina&•• rua Con8&lh<8it·'k�h'h�.,": ,

Tel, HJ22 - CII'. V�eta.l. 139.

Drretcr : RUBENS A. RAMOS"

Gere�te: DOMINGOS F. DE- AQUINO.
Repre8entantea·:

Representaçõea A. S. Lua" Ltda.
'

Rua Senador Dantas, 40 - fio and...-!,·
1'el.: 22-5924 - Rio de.Ja.neiro.·,

Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira', n. 21 - 6° .nd�

T.l.' 82·987'3 - São Paulo.

A>iSiN'A,TUMS,.. .

Na. Capi,tal
ARe • . . . . . . . . . . . . . . . .. Or$ i71l;6....
8emeatr.· Cr$ 90,00 "

N'O-..•Interior

A8& •.•..•..•. •....••. Cr$ 200.98'"

litemestre .. . . . . . . . . . . .. Cr$, II Q;Og,�

Annncioe medta,utee cont-f'Ílt.o..

O. originai .. , '!lesmo não publieado-•." :>h -.1Ilo,o

dnolvido •.

A di reça o nâ e se•. re&poreaiJiHza pelo. e_e.t.......
.mitido. n08 artig,.;;" ·assi-nadoa.

DR. ALFREDO CHEREl\')

�..-..,...,._ _ _-.-.-.-••_- fIIw.••••".""-.-,••••,,,,-••_
- •••- - ••_- -.-JM.- _- � -.-•.••_..- ••J"',.,.._-J" .-•••-.J

.8X)ICOS·

. ·1Jall.Jro. t
i
r

I
i
!
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! DR. NEWrrON D'AVILA
i
I

i
DR. ARl\t�'-\.NDO VALERIO DE ASSIS

MitDICO
DOI! Servlc;ol! de Clínica Infantil da Assistência Monlclpal _ Ro••

i pital de Caridade

_ i CLINICA MJ!lDlCA DE; CRIANÇAS II ADUL'lOS

,! - A)er�ia -_

COll8uitórío: Rua Nunes Machado. 7 - Consultaa du 10 ih 12-

e da.. Iri na 17 horaa.l.

. I Iiteaidência: Rua Marecbai.Guilherme. li - Fone: 781 .

Lln;pada de Fenda .- Ne!ratoT - Vertometro etc. R!Si<> .1.. (n- !
'loa-nfiaa da Cabeça) ._ Retirada de Corpo, lh:tranho8 do Puimio
•••ófalto.

. .5
DRA.· WLADYSLAVA W. MUSSI

E
DR. ANTÓNIO DIB MUSSI

ttédicoe

Cirurgia-CUniea Geral.Part�.
8nviço completo e especializado dali DOENÇAS D. S.NB(l'�

� !oS, com modernos métodos de diagnôeticcs e trá'tamento.

!\Hl..PO�COPIA - HISTE1W - SALPINGOGRAFÍA - ••TABO-·

LISMO BASAL

'(("diote��pi.. por ondas Cllrtas.El"trocoaiuiaçiio llaio. Ultra

•• tv teta e. lnha V·ermelho.

Cona�ltório:. Rua Trajano. n. 1.. l° andar �._ .diffcio do .011-

,,"ie.
Iluririo: Das 9 às 12 horal - Dr. M.U8&i.

Da. 1" às 18 horlls - Dra, Màe ..í.

Reeidê'lcia Avenida Trompowllki. 8.

DR. A. SANTAELÀ
'I"ormado pelll FaCUldade NR"ional d. Médicin. da Urit....nl"

..ti. rio' Brasil).
IIIJédico por ecncurso d. Aulat'ocia .. Paico]Jllt.. do Dl.trlto

'.elel""1.

Ih-interno do Ht'.pital Psiquiátrico • M"nl�'mio Judiciar!.. da

(:.pitaI Fedual.
I:l-interrro !'lll &nt.a Cau de M.i'lerjr-()l'dil. do

Cliniclt Médica - 'Doenças Nervos...

Conllultórlo: Edificio Amélia Neto -'_ Sala t.

Rio d.

Itelldência: Rua Socatuva, 134.

CODlIulta.: Du lI'> àa 18 bota •.

Telefone:

c...D�ultório: 1.l!68.

I:eaidência: ViS"'.

MtDICO

Clínica Geral - PEDIATRIA

Rua U de Malo. 16 - ltaial

PU�RICULT�RA _-. PEDIATRIA' - CLINICA GJ!RAL

COIII.Itório e Residência - Rua Bulcão Viana

...alo) - Florianópolis.

�.rárlo: II à. 12 horaa - Diàriament•.

n. 7 (Largo 11

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ III GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Ellpl'ciallsta do BOllpltal

•oderna Aparelhagem.
.

R�eeit8 liara aem de Oca lo •.

('"oJllu!tôri6 - 'ViAcon'de de Ouro Preu, D. ! -. iÀltol d. Cua
••10 Horizonte).

Re.idêncla - Felipe SChmídt, 101. - Te!. 1660.
...,... .�_ .......- ... ..,..

ORo ANTÔNIO l\10NIZ DE ARAGÃO
CUmRGIA TRElJMATOLOGI4

Ortupedla
Cúnaaltório.: JolÍ.o Pinto, t8.

D•• 11 àa 17 diàrillmente.
Menoa !lOS Sibadoa,

R"I.: B(>C�ilJ". lU.
"(ln. II. 714.

--_.------------------�

DR. ROLDÃÓ-CONSONI
Ctnrr;11 Gera.1 -'Albi Cipll'r;ia - atolélltl.. d. 8utJor..
.

- Giror.i. 410. TUInorl!lJ -
D. FaCuldade de, Vedt-r.ina ,aa lfninarsidad. de 810 .r.uJo.
aX-AUiatent. d. Gipuraria jloa ProfeUCIl'ea Alípio Co�Ui.

Neto. Syllã Matol.
Cirurcia do e.ct,o,Ulago, ve.leula • via. biliar•• , intutino. deL

••do • rtO:&!!Or tir<iídll!,. ri DII • ..I!r�atai beXira, ó'tero. o...tio'•• trom.
•.,.. VancQce'le. hidrocêle. va'I'Í?:8I • bérnia,

Ci>...t.... : Dai S �a lS·h'Qru. ,rue P'elip. Sehmídt, 21 (Iobrado}
hletOn..: 1.I'i1l8. .'
IIfllllhlêReia: AVeuúili· Trompow.�l'. 'I - :t.le!ouf 1:7114.

-OR:::-.-=::M:"::"A'=ru::-:O:-,"""":'W::-:E--N-D-'ÍIAU-'-S-EN-"'--"-
Clínica lIIé6iea de 'adulto. 8 crfall.ça.

('''h"'�ódo - RUII João Pinto.16 -- 'Til. ·M. 78•.
C'0'l1I11ltaa: Daa ... � 4i hora•.
R....hlibci.&! R.ua Es'te"," Júnior, 4�. Tel. 81),.

DR. TOLÊNTINÓ DE CARVALHO
A"rfei�oalRen.to em Pêrto Alegre 'II. Buenos Â)'r..

OUVIDOS - NARIZ - GA.RGA.�TA
� . C

'

.' onlillltól'io - João ,pInto, 18 - I'" alld.,

i;:�jfriall:l�nte a41i ;16 à. ·18 �ora.

Curtiu Nacional de, qU.HH';·•• hl�ntal.

&x-diretor do Hospital CoIô.n�A.· Saot'Ana.

Doenças nervosas- II mentllM.

Impotência Sexual,

Rua Tiradentes D. II.

Consu ltaa das 16 &.5 19 bors •.

I
FONE: M. 798.

_Rea.: Rua Santos
.. �a�a.jva. �. -

_&_.t_r_"I_'t_o. _

'ADVOGADOS
DR. CLARmiI (it GALl..lET'J'1

- ADVUOA[)O-
!toa VitOI Meirelles, 60. - Jo�one 1.468. - I"!orittnópoU ....

DR. RENA'r(i); R.-\:MOS DA SH... \'·A\
- AnVOGADO -

nu .. S ..Dlnil Dumunt, 12. - lpt. 4.

DR. I. LOBATO F�HO
Doenças do apaselko respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULMO.S

Cíturgia do 'l'oraI

F'ormado pela Faculdade Nacional cte Medicina, Tiliolorilta •

Tlsiocirurgião do Hospital Nerêu Ramó,
Curso de especialização pela S N. T. Ex�interno II E-x-a"!ltent. cI.

Cirurgia !lI' Prof. Ugo Pi'J.heiro Gufmarãea (Rio).
Couaultér io ; Rua Felipe Schmidt n. 118.

D!àriamente, das 16 às 18' horall.

Res.: Rua São Jorge n. 30 .

DR. ALVARO DE CARVALHO
Dop.nçu de Criança.

COIJ8ultt.rIO: RUII Trajano s/ n. Edi!. São Jori. -r- 1· andar.

.:SitIas 14 e '1&.

ResidênCia: Rua Brigadeiro Silva Paes. I/n. - Sb In'dar, (e1a'

c'ara do Espanha).
AteQde diariamente dk8 t4 h •. cm, Jiante.

-�_.----_ .._----." ---�"-----------

DR. M. S. Ci\VALCANTr
Clínica exclUl!rv-:imecte de criança.

.lUIt Saldanha Marinho. 19. - Telefone (M.) 71&.

D-R. JOSÉ .ROSARIO ARA.UJO
CliJlica Medica - JiJoençu de crilmç..

• Tratamento de Bronquites eth adultos e crianças ).
ümsu-ltôrio: Vitor Meil'lil"es. 18 -' l° andar.

" ...rário: Da� 1O.::0 às 11.llO. e das 2.30 às 3,30 horaa.

Reeldêni:ia: Avenida Rio Branco, lfí� - FIl!!e 1.640.

Ci rnrl'ja lI:e"al - Doenças de Senhora. - ProctolOI'I.
Eletricidade l\<lédica

Censu itôrto : Rua '''itor Meireles n. 18 - TeleIonf' l.b07.

Cnnault& �: As 11.30 horas e à tarde das 16 horas ftffi aiant•.
R�8idência, Rua Vtda] Ramos. - 'j'elefone 1.422.

_.'"

/

-�.

_____ .. .·h.
_" __ ....._._�.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- AiWOGADO-

Caiu l'ostal j50 - Itajai - Santa Calarill_

DR. 'rHEODOCIO .MIGUEL :\THERINfJ:
- ADVOGt\DO -

Rua Trajano n. 12, l° andar, sala n. 1 - Ediflcl .. Sl.. )w!8'�

(E8cr. Dr. Waldir B08Ch).

Telefone - 1.340.

I rarmacias
.

i

.

de Plantão
:M�S DE SET�tBRO
30 Sábado (agÕsto).

Farmácia Espel'an�a -- Rua(

Conselheiro l\1afr$;.
31 Domingo' - li"armácilll

Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

6 Sábado· �. F2irmácíz.
Santo Antônio - Rua JGÍI6'

Pi'ntQ:..
7 DomÍngov- F::.ü:mácili\

Santo Antânio - Rua Jl)iao
Pinto,

13 Sábado - Fr,ümácia.
Oatarinense.'- Rua TrajA';'
no.

14 Domingo - Farmácilll>
Cátal1Í>n.ense --'- Rua Traja·
no.'.

20 Sábado - 'Fa1"1tlácia>
Nb'tt.H'n:a·,� Rua Trajano.
21'D'omingo - Fal1lláciJ,

,N-oturna'- Rua 'Trajano.
'

., 27 Sábado·- )!a:rnládlf>
ERpera�ça - Rua ,Cons.e--

. lheil'o Marra.
' .

.

r 28 Doni'ingo' - Fal'l1.láel�

f Es�erallça -- Rua COllS1l';

tlhel1'o M�fra. .

'

1 0_ serviço notllrnfl ,s:rfS
,efetuado pelas' Farnt'�t Santo Antônio, Moderna

f No"tül'Jl�'i, .situadil� às ru;:.
_______"'-__ . "'-- .,,_.,_,.__...-_

.Toao Pmto e TraJano n;.._....
'""

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

Viagem. entre FLORIANóPOLIS e mo DE JANEIRO

Rscalas intermediárÍas em Itajaí e Santos. sendo neste últirno apenas

para o mOVlmento de passageiros.
PRóXIMAS SAíDAS:

IDA VOL'FA
de SANTOSde FPOLlS. ele ITAJAJ do RIO

5/Sete11.1bro
17jSetembr,o
3D/Set.embro

12;-O·u·hl'bl'o
- 24/0u·tubro
5/Novembro

17jNovenfbl'o
5O./Nove-mbl'o
12/Dezmnbro

7/Setembro
:t�)-!Setembro
2/úutj.l.bro

14jOutu.bro
26;:Outu-bro
'7/1';.0vem1l.rQ
19/No-\'embto
2/Pezembro
14/Dezembro

31/Agôsto lO;Setembl:o
127Setembro I3/Setembro
2VS"etemb-l'o Z5./Seternbro

•
7;O.utu.bl'O ,8/'Üutubl'o

19/Ú.utubl'o 2(ljOutubro
1/0U'utbro to'jNo-vemhro
12/No-\temb 1'0 1-3/N(fvenlbro
24/No"embro 25./Novembl'o
1jDezembl'O S/Deztlmbl'O
19/Dezembro 2'OjDezembro

#

O horário de Florianópolis será às 24 horas da-s àat-aa indicadas.

Para mais infol'maÇÕ'es dil·íja.m-se à

EMPRf:SA N.ACIONAL DE NAVEGAÇAO If6EPCKE

Rml Deodoro - Ca:Di.a Postal n. 92 - Telefone: L21Z.

l_;"'LORIAN-óPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_4NIYERSARJOS
Sr.l., Jaime Ramos

Transe.:&J·T�, nesta data, o ani
--t;"erssi ti{;a .naãa licio da exma. Sra.

.. til. Llli:1-,. Aa(Ü'ade Ramos, esposa

_ .:(k. nos s o prezado co leg'a-de-i 111-

;1c,,'e:u;a. Jornalista Jaime? Ramos,
. JiJ.'.... tor ua Diretcra de Coopera-

Hoje, a realizaçâo do BJNbO
DAS NOIVAS, tão ansionamente

esperado .. �. E�t(l espeêiaf roda

da do BiNGO SOCLAL, será só-

mente com prêmios 'adequados
nos enxotais de in�trimonios ,;_.

-

.. :�;yis,n.� cu E.6 tado. !\.8�jyl'l 'teremos os ·seg.::intes p�:
A i1�,tre dátna, que é pessoa

m ios :

f. ....\e' <lest!!qlle fi!'! soeíeáade loca l,"

'.-.""."2 ·hom'etrigj=.·.:ida pelo seu'"asto'"
J 1 'Ih' h h'-- 1

.

ego ce toa in as para c a,
_ r.i.rcd� de amizades nesta C31;i-

� doe puro Unho bordado, em côr

Noivas
colhido para hoje .f'o! II eápricbo
e não poderia sal' melhor: "SUA

AL'l'EZA QUER. CASAR", produ-

"2:'\1.. I vêrrle, sendo uma toalhiuha Pectativas', para que maia' esta.
ir ESTADO, I'CSpeitos-&' 'e rOor· .. '

. ," .. , .

.c' /, -.

f .uraior e outras dozemenofes . . iniciativa da Diretorta seja co-

,.;l'.lm:'tlle. elJ!Hpl"imeirta-a, dcse-.
l' B' 1'\' r- i

"
.

,

-'" ,. . lsa a.e cre erre l;!<ilrJ�go; coada (hl pleno <h:it()",
.

·•· •. ; ...,.,tlt)-l'le J-elje�da<les. . . �'. ". .

� , -

A- coua rendas ·da "Ilha da Mauei.· BAILE .DE GAL . DIA 6

Saciai Clu". 11 d. Agosto
r "fi �tL..•

· t·" i
'

Bingo das

Sr, Arno1ikJ Arnaldo da Luz

[h".urre, hl)]� o aníversário na ..

.. ,..,:;<:1(1 do �1'. Arnoldo Arnaldo da

.. L-;,z, Tabeliito elll Joi1Jvile e pes

:t7'c,J. �l'!!nde.u--:.e·ute l'elacionada na

"""l'iedade (-"ItR dnense.

i". ulUit.ls lI-01l1enagens de q�Je

.•,c:á alvO, ali di) U ES'rADO.

>F"'.llD:'I-f A:",rOR IH),m:

5ta. Ci<:hilia Santos.

Bts, fsa Cascai>!.

Sta. Daltina Costa,

St:l, ('ar"'l�lll Silva,
81'. Darci Lnbes,

S,.. JQsé Vieira Caldeira.
- �r. ,foUQ Aristides da Con-

...����j,(J.
-- Sr, Ubil'ajára de Morais Cor

"'li,,- Falcão.

:SODAS OE PRATA

Cssal !)1edeiros·Guhuarãe�

Certado do carinho e respeito
df quantos lbe são caros, f<:sLe

ja, nesta data, suas bodas de p1'a

··t!-l;: (I distinto c:3.$al C.t'onje San-

.t�'l''' Guima!'ãc$-lsnbel 1vledeiros

Gcimi"iios, Tnspetol' Fiscal

hfl:?lJsto. de Consumo enl São Pau ..

�.Úo filhos do casal, os acadê

�:ÜéüS Bruno e l-1éo Guiluarnes.

O ESTADO apI'esenta-lhe eum·

,H""nentos l'cspeitosos, com os

-m1l!.ores voios de felicidades,

JiOMENAGElIl
Gs alunos da Academia de Co

m�rcio de Santa Catari.na e os

'funcionários do Departamento
Jlegional do SESC e SENAC, nes
tu Capital, homenagearam, on

'i;�m, o sr, Prof. Flávio Fenari,
l"la passagem do seu aniversário

natalicio, ontem ocol'l'ido, À noi

'te, os seus amigos e admiradores
10ram em sua residencia onde

finas bebidas e frios assinalaram
festiva l'ecepçâo.
'VIASÁ.i'l'fE
�fr9fessora Alaide Sardá Amorim

Regressou hoje da capital re

,deral, viajando pelo navio Carl

lloepcke, acompanhada de suas

gentis filhas Mil'iam e' Mariza,
a exma, professora Alllide Sardá

Amorilll, esposa do sr. Egídio A-

1ll<>l11\1, funcionário do Serviço
'Florestal.

'

;UO·IIO Irlnos DI
:líderança da UON

lUO, 2 (V.A,) - __ Toda a tarde
'<lo hOje, os udenistas. estiveram

·

tlCGparlQS em concretizar o aCol'
'uo já aeertado uentl'o da ball-
1!ada para a escolha do novo li
"Uer d
J .

o partido, Finalmente, o sr,

"6S", Ilonifacio redigiu uma no-
'ta fin 1

.

.

. a. sobre o assunto expri-
, �l,n,rQ
h' agradecimentos pelo tra-

:' alho qu� realizaram até aqui,
'11& t1'ê, "

· ,'-i' vlce-lidel'es 5r,8, Afonso
· l\rln .

. os, EnHIlÜ Satiro e Luiz
G'iI·eia· .

")l'
� llldlcando o primeiro

lira a I'd '

.

· t
1 el'ança pelo J'esto des-

e alio legislativo, Somente
'

ll1a.rço d _

em

'n
e 19l>3, quando se iuicial'

<

nova I 'I
Q

. egls atul'a deve haverl1la batalh
"ae�do t

a em 1,1aio1' es�ala.

llltn"
.,dQ'! chamados a se pro

·larerru'sôbl'(l
,

. U ol'ienta.ção do
:��'ti.t-().

\

<lo

Assembléia

CÔl' brAnca.,.

1 'I'oalb a de mêsa, ricamente

bordada com fiils dourados e

!lzuis e com franjas cru tons ama

relos cm redór .. ,

1 Le(!lle de marfilll rico e

!idmini'lel
.
em sua apresenta-

ção, •
'

1 Camisóla

dos bOl'd!ldos

de sêda. com lin

e enfeites admirá-

·:eis ...

1 "PE>gnoir" bordado ('0111 fios

,de OU!'(I e ue 6.êda multicôr. ..

J Jogo -- (Combinação, etc,)
de sêda, em tons azuis e bran

cos .. ,

J Peçn de cambraia eOllJ 29 me

tro�, invejavel prêmio, de gran-

ção da Warnet', com II linda

famosa Olrvía ue Havil land . .

UnI' filme multo lljil'Opria<iio pa
ra o BINGO DAS N0iVAS, ..

A COAP

e

Re ceb emo s do SI', l�polil!io
Bou ret, pres idente da Coap, o se·

r;uinLe:
Novamente vimos tratai

assunto. de interesse culminante

para 'os haoi tantes do Município
de lnol';anópoLs, máxime para as

Claascs 'I'rnba lhudor-as , caresrta

da vida.. isto porque o ar-tículís-
1
ta de "o Estudo", de 31-8-1.952,

Aguardemos '6 reunião d�- h o
teceu cbnsidéi'açõe s tão d lgnaa d;eje, ás :�(\..30 horas, e natu rahnen

'te d���ja::no:l que' a cone;ITun
cia seja além de todas as "os,

Estivemos ouvindo o que cou

ve rsavam 08 organizadores da or

name1Jtação para o B:lile de Ca

'Ia de sábado pl'óximo'@ natural

mente fieá.pl10s muito satisfeitos

('om 115 idéias que hrotB.vallJ

eerebros tIe I�luardo ROEa,
Ida Simone, Al'lHl!do Dutra, I,uís
Nunes. Discutiram que um boni

to trono será f�ito para que nê

le seja <,oroada' li Hainha - se

nhorinh" Van;ra Cabl'al Go·

mes ... TJ'ocon ? Comissão idê�as

sôbre as nõres que inundarüo ng

salões, e as escadarias... Pro

meteram (' les ((ti e no a lto um

entrela�ado oe bandeh'aa alusi

vas aos feitos de nossa história

de cus.·v

I Peça de netone,

utilissima, de elevado 1_-
será iluminado e disposto

larga e eom arte e pl'eeisão ... �; disse

custo. , . tam mais 'sôol'e o lindo presen-
E o último� o mais CIll'O, o. te que a Diretoria ofeyec:erá li

mais Ü'abalhado, de rica'. apl'e- I'Raillha' e co·mo· será sensacional

õentaçãc, trabalho da verdadei- e brilhante o momento de Slla

ra arte de' bordar:

1 Gunde toalha de puro linho,
bordada, com lindos e fQrmidá

veis arabeseos, sendo ((lle o con

j unto tem >liuda J 2 toalhas me

flores ... Este prêmiq" como tam

bém os outros, se acham em

exposi.ção nas .. vitrinas da Casa

O Paraíso, à rua Felipe Schmidt.
Procurem ve:rificar a ve"ncidade

do que aqui anunciámos e di-

gam si os prêmios são ou

maravilhósos,. srs. associados!
Procurem tambem observar

r,o:rál'io para o começo do BIN

GO - 8,30 -- 011 20,30 - para

que a reunião não começe ás 21

horas como está acontecendo. Is

to tem callsado aborrecimentos,
com () filme, a festa social ter

mina .muito tarde .. , O filme es-

não

cia. .. O convite para os associa

dos e suas exmas, famílias já es

tá sendo feito pela imprellsa lo
cal e assim sendo, aguardemos a

noite de 6, que marcará um mar

co iun1inoso nos anais sociais elo
Clube Doze .. ,

c()"!'caçüo. " Nas mêsas, entrela

;;adoE de flores, amanados com

fita v.el'de·e-am!IJ:elo e dencdól:

do trono, us cOJ'helhas cheias de
flores multicores.,. No que

está Jeito, no corredor de entl'l'.

du, uma profusão de flures vol

tará a maravilhar os cOllviyas e

associados, "
E tudo decorrerá

brilhantíssimo e eSlll�nderoso ...
Dizem que lindos modêlos já es

tão sendo con fecciollados e sá
bado teremos assim Ullla nova e

sensacional paI·ada. de elegân-o

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

Transporles AéreQ:$."
Calalio.nse S,A-

Geral Extr.ordinária
São cO'IlVidados os 51'S, acionistas desta sociedade a con,paTe·

�cJ'em à assem�léia geral extraordinária, a 'realizar-se- no dia 30

de setembro do corrente ano, a-s 16 horas no edifício da Adminis·

!;ração Geral' desta sociedade a fim de deliberarem sôbre a se

�;ninte

0IlDE�l DO DIA

·10 - Apresentação e aprovação do relatório da diretoria, ba

lanço geral, demonstração da cauta de LUCI'OS e Perdas, e demais

,,,omprovantes, tudo relativo ao exe:l'cício de 1951.

2° Modificação dos Estatutos,

3° - 'Eleição da Diretoria e Conselho ·Fiscal.

4° - Assuntos do ínterêsse social.

1·
mais pohre de gorduras, tem

I
Apresentação histórica.

granulação poueo uniforme, em- EXf:RCITO NACIONAL - A-

bóra conserve bonita côr vel'l1le- l)resentação original.
------------------------------------------------------------------

F:lol';anópolis, 29 de agôsto de 1%2,

Dr, J, n. Ferreira J,ima, Diretor presidente.

..

leti\'idnde, po;,; dita ('lnss'ificaç.'io ças "proj)l'iBdas para o abate dOIl cessál'jas, de dados que " cap'"

varin Feg-ullflo a espécie do ani- açongues. citem a bem execntal' li sua ruiR

mal, ,lll{ l'i!�a. s= idade, seu se- 1'odavia covém seja el3sa c1aR- são, do que é ciente, através "

'W, SUa, !1datatiio, modo e estudo sificaç30 feita mat>uloul'o5 por prÓj)rio, "O Esta<.lo", o povo con

de sua engorda, confol'llle, a 8€- ójuern de diT1lito, com uso de ca- 6umil1or,

�n;t', oe -"elifica'
j
ri'nbo6 adequado6, para as cate- Diz a denúncia de articulista

",; Raç'l -- Influe sõble a gOl'ia� e p"ra as

qllaliJade�'1
dêsse pel'íodico que o aÇ9ugue dlt

··íu'.nt!dar�e. U:Ol dun1 e produçiio H�ill�-de-,que o consumidol', lHJ:lsa P.edra, Grande vende ° seu pJ'O'

da carne: dlstllH\,ulr faCllmente os clIV<ll'SOS duto (carne) Jlor preço que llle-

b I Idade ._. raflue mais sôbre padrôes de carne, ficando livre 11110,. lhe apraz. cabendo ao coo

a r;uuntichde, por exemplo: de prejuízos. I f5Umidor () estupendo recur�f) de

os bovídeos, de 3 a e. anos Melhor aí11<la: eS8a ,classifica. Ilógica dos lihel'tistas: ou oãQ

de idade, têm came mais ri- ção poderá ser feita pelo l'eta- j camprar a carne- oU sujeibf'l'-se
en de SllCOS e mais <;aboro- Ihista, no próprio açougue, ex-!

ao seu j)l'eçQ,
.

sa� (tue os animais de 'maior pondo·se à \'enda em jog:nes se-. E' a Escol>l:_ dé Mancheste!'; le-

dos

dR

mente úmida e apresenta
giios finos e úmid�s.
b) a carne de 2a, qualidade é

.se rern encaradas som '0 elevado
intúito de """ luzir fi v=rdadé (!

de dar remédio li situação afli

tiva para o povo,

De princípio temos a dizer que
esta Caop está 'desde' há 10' d'ia&
fazendo. não �Ó estudos especiais
e criteriosos, como, ainda, esfôr
ço de investigação ';ÔIJl'6 a Carne

verde,

Vamo;; ex(:]arecel', cOll�isalllen

te, que essa "Explul'�çiiú à mag
na Bolsa do Consumidor" é per

'Ít:"iturr.e!tte c-xrdicável, f:111 vit·tucle

d!l classificação da CH1·Tle, 110 seu

valor !lhsoluto� não Gel' de .Ifácil
conseeuçã.o pc'la maioria da co-

idade;
C) Sexo Influe_ até certo

já
ponto sôh ...e a qualidade da
carne: os animais castrados,
novos, dito carne mais deli
(' iosa ('lue os anhnais castra

dos com idade avançada.
di Adalação -- O gênero

vid .. dest;lla'ilo ao animal in
flue tamhém sôbl'e as carlJes,
1'01110 por exemplo os de tra

ção (condutores de al'ados

etc'.) fOlluecem c'al'ne de in-
1'erio1' qualidade e os cria
dOR para córte dão C(l)'ne de

superior qualidade;
e) O Rcg.lme de criação'

grande i n\po�tânda, pois bovi"

nos criados, em estábulos dâo

melhor Tn'oduto ((ue os cria<los it

larga. Sabe-se, outrossim, in

nllir a pastagem, sobremodo, na

qualidade, no sabo!', no

alimentício da. carne;

Pura se equilibraI' do grãu de

engorda do animal em pé efe-
tua-se a upaupaçáo de certas

,:,eg'iões exteJ'uas, processo

denominado "lnanejo".
Sintetizamos, a seg'uil', a ('las

>ij'i('�ção or(,"nn izada por Ren nes

(conhecidH autoridade no assun

to ),

a) a carne de la. qualioade
te1\) eôt' vel'lllelha, viva, interca

lada de linhas bl'ancas, é COll

sistente, telll superfície leve-

AVENTOR'AS DO

vador

da explicações
de

lha, é menos, consistente e me

nos elástica;

Conforme bern .» entendia Lit

ti:é toda ·a invenção exige eti

queta, decorrendo '!(;necessidade
impertcsa de tabela, de l'ÓtUJO,
de carimbo a sel: apostos à carne

c) a carne de Sa, qualidade
·é pálida ou vermelha - fusca,
sendo pouco gorda, tendo fraca

consistênc!a e granulaçâo gros- expostas à. venda, nos. açougues,

seira. pOI' justo preço. "A Exploração
O valor relst ivo das carnes se da Magna Bolsa do consumidor",

baseia, unicamente, na posição indubítavelmenta, exprime o de

que elas têm no corpo da rezo sevento que invade li I)j)pulaçio,
·udotatdo-se o r êrmo 'categorla" deante da degradação dominado

pll"a ;'ral>ar-se a c.lássif�caçã,o ra dii alma u@_ multa gente, que,
da H;(lSnlll. coneíênte e deliboeradamellle.
A la, categor ia .comprcende 8 .prat.ice atos repelentes desde que

reg1uo do dorso IOlllOIU, a anca se alcance o seu único objetivo;
e a C\'X8,; mais � mais dinheiro. não impor-

da tu corao •A. 210 cctegorra a '"região
paleta e a parte das costelas;
A 3u. categoria todas as de-

t..!llaoto à repoi tagern de auto

ria do Sr, João F'raíner, de �1I

de Il.gÚsto último, publicada nes

se jornal, cabe-nos I.lssegu:rar-lhe,

ruais partes do corpo.

Cada região geográfica empl'e

"a mo.lo de classifkaçãa diferen

te, na conformidade da preferên
cia de consumido•.

por se refel'Ír

do também na

térito, ou seJa

80 assunto conti-,
edição de 31 pre

CARNE, que esta

1'1111 ::nosso Estadu podemos ado-,
COAP, pOl' seus ól'gàos compete)) ..

t.al' li classiflcaçito posta em prú- tes, está, desde a sua instalação
ticu pelo podel' competente, em (a. 14-8-52) se dedicando afillel<

fase de niio termos mu�tns l'a- damente à col!\ta, nRS fontes llP-

de

conjunto,
A classificação e o julgamento

das vitrinas sel'á procedido pôr
uma Comissão Apura<lol'a; dentre
os expositores inscritos na Asso

ciaçáo Comercial para o concur

so, serão assim escolhidos, pelQ
critério acima, os que melhor
mente apresentaram' suas vitri_
llas ornamentadas !lOS dias 5, 6
e 7 de Setembro próximo,

parados e distintos, com ela.si

fic!],�ão e preços bem visíveis ao

vada às suas extremas eOlise-

'lu€.nrias.
público, de maneira que êste se- E' o "laisse,. faire, laisscr Pll:<

ja bem servido. ,ser", ou, como diz o linguaj(l]"
Através estas conside1'ações popular brasileiro: deixar COI:-

p�ático-cie�tíficas te�toll-se ,ex- f reI: o mal'fim.,. E', pura e sim

por, em hnhas geraIs, o meto- ple'ilmente, o que vem sU{'edelldo
do de classificação da carne bo- em Florianópolis e adjacênciaB,
vina e abalançar-mo-nos a supôr
que, inobstante ta1Jtas d'ificulda

dades práticas se contraporem a

Esta COAP está agindo e a de.

núncia do artíeulista- d.êsse diá ..

l'io 'será levada !la devida con-

tem

concretização do louvável pro- • ta, pois o poder público Iláo po

pós.ito dêsse matutino, ninguém, I de, de fórma alguma, cruzar OI!

de sã conciência, poderá contes-l braços em face dessa si tuação,
tal' a possibilidade de se levar a

f
pois, em lH'ocedendo contral'ia

bOIll término êsse escopo, mente, estaria a cometer atos de
Por se tratar, lJO assunto em negação de sua própria missão

tela, de ciência e al'te, as P1'i-' social.
mci1'as adotadas em outros países Voltaremos ao assunto oportu
foram a classificação, categol'i- namente, 110 Íntúito de vil' de

�ão, 'tabelamento, etiquetamente encontro aos anseios d()s COllSU

da carne destinada ao consumo midQl'es.

popl1lal'. I AlJOlonio Bouret

...........................................
,

'

Concurso de' Vi.rines'
Semana da Pá'ria

A exemplo do <pc se vem

fa-,
BASE AÉREA - Apresent:l�ão

7.cndo na SEMANA DA PÁTRIA, artística.

nos anos anteriores, também em POLICIA MILITAR - l'\1elhor

êsse
Da

1%2 sera realizado o CONCURSO

DE VITIUNAS, com adjudicação
de pt'(imios aos melhores exposi·
tores.

Os premios serão conferjelos

pelas entidades e pelos ,motivos

que se seguem:

QUINTO DISTRITO NAVAL-

os

•
) .

• •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

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

F'lerfanõpolts, Quarta-feira, 3 de-Setembro de 1952

Em prosseguimento ao certame de

prof1ssionais teremos �omin�o o c�oque :fi�ueirense x Bocaiuva

ortivo
,"

O·
..

-L' d
'

..

' Dsta

Faverecíde o alvi-rubro com .0 empate entre Colegial
e. Treze de Maio" Primeira vitória do América.

A rodada final do t·

Esp
...� ...".....,. - - -.-.-_..;.-.-_ -.._� -_-.- _._-_ _- _ _ -.-.- _-.- - �_....,.....",.. ..t"V"oI" -••••_ _._."w..-.Ivo

Jà nas mãos do Hercilio Luz o 1- Turno 11-
do (ertame Amadorista

..
'

Quatro pré li os deram

seqUên-l'
que se conduziu com altos

",ia aQ Campeonato da Segunda bai vos.

.tdvisio (Al'�1.a.doies l, que a F. C: As duas esquadras formaram

F. rcdi:,u Lodos 0,5 sábados á assim:

tarde e' domingos pela, manhã no AMI�RICA - Rubinho, Nezi-

"\·b'ldiUlll" da "rua Bocaíuva.
Aos calejas da sexta rodada .o

mais irn po rtun te - 'I'reze de

(]e Maio x' Colegial - terminou

nh o e V ítcr; Armando,_Trilha e

Jai-acé ; Jacó. Lua, Ded·éco Darn ia

ni e PH�·dal.
UUS _. Tércio, Moreto e Lili:

corn um empate, C! que esjielh.a Pinheiro, Osni e Rosinha; Mauri-
f idcli dade O' equilíbrio de ti, Renê', Raul, Lico e Valdir.CUUl

:fol·ÇR�.
() (:Hnpute f'av o receu mu i to o

nel'cílio Luz que assim fitou dis
tanctado três pontos do vice-li

,:er e po rtanto já vencedor do

'10 turno.

.) Am érica, finalmente sentiu

o calor da vi tó rra, l a rgan do a

m.Iesejave l "Iante rninha" que foi

<�;; rnü,os do F'Iame ngo,

t.,do pelo líder.
Treze de Maio 1 :I: Colegial 1

o prêl io mais' importante
rc dada teve 'POl' deg lad ian tes as

IOquipes do Treze de .Maio e.Co

legial, classif icação em 20 e 30

L!gul'es, reSl)ectivan1�nte, COUl

àifeTença l11inín1a.

JQgo eqtillib·ra.do, com algumas
de ambos osj,)gaelas de vulto

lidos.

Um empate ele'1 x 1 coroou os

e,forços dó�' 2'2 pebolistas.
M!)l'cal'am OS' tentos: Guedes,

rara o Treze e Nado para o rlu-

be do Colégio Catarinense,

hús na 2a fuse.

O juiz foi O sr. Ad Silveira

que agradou�
As equipes formaram \issim:
COLEGIAL - Colaço;

.

Egíd:o
.

e Arilton; Foli-nto, Cucá e Bãii'io;
Zó, Lilico, Santiago, Barata e

Nado.

TRI�ZE Glimaco, Natalino e

Luiz; Plínio,- Dosni e Botelho;
Basinho, Guedes, Cabelo, Amau-,
ri e Hélio.

Anlérica 6 x Iri".l
Fraca a segunda partida

l·odad,a. A indisciplina imperou
na equipe l'ubro ;negra, tendo si

do expulsos do gl'amado, no 20

tempo, os jogadores Renê, Rosi

nha. l\1auriti e Lih.

Ve.nceu .bem '0 América por 6

x 1, obtendo sua jJl'imeint vitó
ria no certame e consequente
:rnente deixado o último posto que

'Passou panl o Flamengo na ma

nhã de domingo.
:\'Iarcaram para o 'Vencedor:

De.déc9 (2), Jaeó (2),· Lua e

Dallliani.

O único tento do his foi àe

�lltt)rja de lVlaUl'it-i.

A arbitragem esteve a cai'go
Co sr. J050 Andrade ela Silva,

de rro-

da

s.orriu 'ao conjunto

assim

o

turno.
e FLAMENGO -- Ico.: Nica c

JVenturu ; Ãlvaro, Bóia e Harpl

do; Mazola, Santana, Sad i, Som- ,

brã'e liabilton.
Colocacão dos Clubes

Com á rodada pass�da é a se

guinte a colocação dos concor

rentes, por pontos pe rd ido s :

10 lugar Herci lio Luz, O

'5 lugar --- .11'i5, 8

50 lugar - Bangú, 8

60 lugnr -- América, 9

70 -lucar _:_ Flamengo, 10.

'PQstal 2 x Bangú i
Os campeões da cidade e do

"i n iti um" de,1951 foram os pro

taf':o:1Ístas da primeira peleja da

manhã' de domingo.

Part.idn disputada com muito

Treze de Ma io, 3.20 lugar
:'lo lugar
40 lugar

co, 6

Colegial, 4

Postal Te legráfi-

A rodada final do turno

A prô xima r-odada, a última do

10 turno, aponta os jogos se-

gu int.es :

Sábado Colegial x Postal

ardor pelus <lhas e:qlJ�dt:�lS, ern-

I
boru bem fi'aquinha tecnJcamen-

a

te.

A vitória pertenceu ao grêrnio
do Departamento dos Correios e

l'cleg-l'áfos pela apertada conta

gem de 2 x 1, sendo autores dos

tentos Delamar e Fernando, pa

ra o vencedor e Tito para os

banguen��s.
Lúeio C:.:rvalho fez o sell 1'ea-

Telegráfico e Hercilio Luz x friso

Domingo - Barurú x '1:l'eze de

Maio e .Flamengo x América.

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

Eu respondo pelo Clube
Allético Guarani

Causou' "'estranhesa o artigo I Portanto o �'efel'ido atléta não

p ub li cudo pelo Di'n'aTLe Jacinto

I
tem condição de [ogo.

de B01'])" no 'O' .Estado" de 80 Ol1t�·o tvecho do comentúr!o do

de Agõsto de 1952. s r. Dmal'te,. no qual demonstra

8:;',' argumen taçào em nada »aixà o cluhist.ica e falta de 1110-

convenceu, "isto que, no

se refe..e ao art. :14 do HEGU

LA�ENTO DA F. c.. F. DA COC\1-

DIÇÃO DE JOGO, :fi(,l1l'am ol11i

titIas a]gul11as p�tlav-l'as, que le

retnos no final do trecho segui�l
te: A inscrição será mantida na

Pederação, a fa,'o)' da associa-

que

Senhor. Dinarte, tenha calma,
niio çeixe que o desespero lhe

paJ'ecimento, dirigindo o prélio

ção, ,dl1rant., a "igência do res

pectivo contrato, pel',1allecendo.
elltl'etanto, o atléta vincuiado [l

uma associação, mesmo depois
de terminado o contl'ato: "CO.M

OS 'DEV1DOS DOCUMENTOS".

dcst ia diz o seguinte:

. Os pared ros e aficionados de

todos os clubes da cidade,

exeção feita no Paula Ramos,

alll-

corl1 imparcialidade.
Os quadros obedeceram ás for

mações abaixo:
.

POSTAL -� Wils011, A�nald.o C

Pedro;
.

Pé de Fetro, Baiano e

Felipe:' Pintado, Fernando, Cil'ó

ra, Deh.mar e Ivanir.

BANGú - Bicudo, Ariovaldo e

Delci; Fernando, BaI'bato e Çi
dade; Olívio, Benjamin, As_suero, Devemo� nos lembrar que an-

tes do jogo contra o -BocAiuva,
o Avaí ·(leu entrada à inscriçito
do atléta Saul Oli'1eira, o que

deveria fazer .qntes de' seu !)l'i-

momentos de ·vivo entusiasmo.

gl'o que ag-radou plenamente,
.

d ex'pectador'es
. mei ro comp1'0�riisso no c".,.npeo-

p.1'Opol·clonan o aos
nato do corrente ano.

O artigo 6��. paragrafo 10' do
Regulamento _Ge'l"'al estabelece o

t;,r,u.'n·am a si e:xpolltaneamente,
de que SflO justas as pretensões
do CUal"aní.

,Mais a\l.úUlte,
Dinal'te:

�As argumentaçÕes dos professo
res de legisla,iio ,esportiva, que

pretendem dominar a situação
cl'eando Ulll clima desfavo'rave I

contínua o sr.

"AO MAIS QllERIDO".
O público pode avaliar como é

(,nquete pat}'oeinada pelo Diário

da Mãnhã, foj o FIGUEIRENSED.

Belarmino Veloso

Tito e Mairínch.

lferciÚo Luz 5 x FIH'me�go 3

A seguü' tivemos o match 'en
tre o líder invicto e o rubro· ne-

A vitót'Ía

da

do Hel'cílio Luz que mal'COU

lllengo.

Com êste triunfo, o "onze'" de.
Odilon consolidou sua,. destaca

da posiçi'i.o estando já com o tUl'-

110 11>1S mãos, pois três pontos O'

separam do vice�Hder.
Abitl'al'am o cotejo

mente.

CO'nsignaram para o vencedor

Basinho (2), BugiO' e Nilton e l1a

l'a o vencido Santia_go, Hamilton
'e Sombl'a.

As equipes
cO'nstituidas:

HERCILIO LUZ

estavam

PatoS, Nel-
SOll e Valdir; DUTV.a�, Aujo!' e

Pata; Nilton, Aço, Ba.sinho, Odi
lO'n .. e BHgio.

las c(:ol1cede im;cl'ição ao atléta

Satl� Oliveil'a no pt'csente call1- i
�_- _

peonato. SUSPENSAS AS AlJ1..AS EM BE-

20 - Si não há ato dessa na-
. LO HORIZONTE

tUl.'eza, daro está que, o .atléta Belo Horizonte, 2 (V. A.j
citado não pediu inscrição ao

camTieO'nato,
A inscrição sempre foi exigi

da J"ela Federa�ão com r.elaç'ão a

outros certames, conjo por exem
·pIo '0 Campeo-nato Estadu-aL.

"

Campeonato Escolar
',ograma para bDje e amanhã
Dia 3-9-,,� ._-- (quarta-feira) - Dia. 4-9 .. 52 .- (Quinta-feirat

início ás 9 horas

1-
início ás 9 horas

1 -- Vo le ibo'l feminino � G. 1 - Vo.lei ho! feminino ._ G,
1':. OLIVIO AMORIM: x C. CORA- E. Vencedores dos jogos 2 e :I
ç .... O DE JESUS 2 - Canto o.rfôu ico pelo AlJri-

2 - Comédia "Que meut.iro-
go dos Menores

so s'": pelo G. E. hOÚvio Amor im"

3 -- Voleibol masculino 3 -- Voleibol masculino,

Os resultados dos jogos do
r Campeonato. Escolar

Depois que foi hasteada a , Partida mais equi.librada que

Ball.dei�a Nací enal, cujo hino I a precedente, demonstrando que

foi executado pela Banda de I,Iú- o físico não é o suficiente pau

s ica do 14 Batalhão de Caça-lo- se ter bons quadros, h avendo ne

res, o Cm t. do 1 i· E. C., freno cess idade de treinamento.

CeI. Paulo Weber Vieira da no-I Torcida vibrante, tendo no fi

sa, a convite do Prof. Sálvio ele nal O' Prof. Wenceslau Bueno

Oliveira, Co nsu ltor Técn ico do vencido por parciais de 15 a S e

tavam as c1€pell(Il"n('ia� do rna-

gestosos' cami)o (10 esportes-.
'

J.' José Roit.eux O
_

, O último jogo da manha reu'

I niu os sextetos do grupo do Sa-

CoJégio Cora\:"O' de Jesus x G. co dos Limões e o do Estreite.

G. E. PROF. WE�CESLAU BUE

NO x G. li:. Gj�TULlO VARGAS

4 - Rancheira Infantil pelo
G. E. "PROF. We n ces lau Bueno

5 -- Voleibol muscul i no -- G.

E. Vencedores dos jogos 3 e 4..

Departamento de Eàueaçüo

Estado, declarou aberto o

Campeonato Escola r.

En1 seguida o .Inspetor de Edu

cação Física, ProL E'rico Strnetz

J1'. di1'igiu a pl'estu<;iio do jura
mento do atléta escolar, por to-

cinco te;üos eontra três do Fla- seguinte: 10 o atléta que tenha

obtido in�criçà?, poderá joga'r domine, pois o colendo Tribunal do Brasil, o Colégio adotou o no-

antes da publicação d!? l'especti-- de Justiça De·sportiva, com.a me, de Sergipe e o G. E. José

vo ato 110 Boletim Oficial, mas consulta feita pelo presidente da B04iteux o d� Maranhão.

H referida resolução será' feita I
F. C. F. à. C; B. D., lhe 1'espOI1- Os qUlldros estavam assim 01'-

1)0 me'smo dia, SEM O QUE NÃO àen'i q,lem tem razão. ganizados:
-

HAVEItÃ CONDIÇÃO DE JOGO. Aguarde com, a devida calma, Colégio - Emilia Ko1'man11,
Ora,' segundo pode ser cOll'sta- pois o Avaí com 3 pontos per- Sonia. Bebello, Jelva Schwartz,

o sr, Ad. ta.do pelas notas .oficiais expedi- didos, po<ierá 'uÍJlda lutar peJa. A<;Iv 'Nunes, Jaci Dakanali e
.. I

-

Sillrei1'a que se conduzhl regular- das pela Federa.ção; nenhuma de- conquista do bJ-campeonato. Amélia Queiroz.
José Boiteux - Élzi' Ou'ríqucs,

Lp'ci' Natal, Rosalina R-egis, Iv.o

ne Santos, Almeri Ramos e Schil'-

1'ey Nunes e Merilene ·Carvalho.

Em virtude da realizaç>ío
XI Jogos Universitarios BrasÚei- G. E. Wenceslau Bueno' 2 x G.

ros, o Conselh'o Universital'ios

I
E. Arq-, São José Q

das Escolas Superiores do Esta- O primeiro gl"Ul)O. adotou o no

do, resoiveu suspender as au'las me de Paraná e o segunclo o d-e
. -duj·!J.·rite. a re-alizaçã" do t'Ornei'O. Ri<Q-Grmtdn ti" Hul.

modesto este sr. ex-dil'igente do ao primeiro jogo, que reunia o

Avaí, chegando aD cumulo de ta-
. Colégio da

�

,lha e o estabeleci

xar o Avaí '!", "O MAIS QUERI- Imento de ensino do Estreito.

DO". (Quem ganhou a votação Mostrando-se mais coordenada,
de o clube mais' qnerido, ., RumoU 'silb:endo: levantar e' defe'nd-cl' 111e-

dos os j-ovens fur!112.dos no cen

tro elo magnífico estádio sendo

delil'anteme:lte up.la\ldidos .... por

todos os 'escola,'cs q1.:!e sLl-pe'rlo-

Voll"ibul Feminino:

E. Jósé Boiten:x O

Sob intensa espectaliva' e' tOl'-

cida entusiástica, deu-se

fhor, a vitória sorriu mel'ecida

�l1ente paTa o sexteto nlvi-l'ubro

com' pardais de 15' a O e 15 a 2.

Numa homellagem aos Estados

dos Voleibol )1asculin-o

início

G. E. Vencedores dos jogos (; e&

4 - Poema de Anchieta e

Rancheira pelo G. E. Josii Ro:

teux

fi - Entrega de prêmios e en

ce r ranien to.

do

lo

João Pereira, Anihal Gonçalves,
Luiz de Barros, 'Walmor Melo e

Hélio VieÍ1'a.

G. E. Getúlio Vargas x G. &.

15 a 9.

Quadros: "'Vences lau Bueno -

Abelardo Souza, Neri, Martins

Zamir Scha rg, Paulo Silva, Ne

reu Berkenbroch e Adilson ]Ii.,.

lagotti.
São José � AJiatal' Fraga,

Apesar' de menOl'es em estatu

ra os garotos do Ç-etúlio, soube

ram mostrar melhor prepal'o téc

nico um jogador completo, que

cortou maravilhosm;1entc.
Com parciais de 15 a 5 e Iii

a 8,' o q�adl'o dirigido por Nil

·tOl] . Pereira apl'cscnt!i-se :como -

mais sério candidato ao campe�

nato masculino, ;endo também W

mais sério candidato ao riquíS
simo troféu "CIDADE DE FLO

RIANóPOLIS" em exposiçiíO na

FeljpeLivraria Entres, na rua

Sehmidt.

Quadros: GetÓlio Val'gaS
. Olí-

João Aguiar, João Sih'eira,

'di o Vieira, Jaci Abreu GiIsO'

Pacheco, e Ivan Wiethorn. .

José BO'iteux _ Valdir Olh't"
'

.,....,. SiJ.
1'a, Mauri Silva, Astrl'guuu

Zílto�
va, Leandro Martills,

Vieira, Wilson, P'Ilssig.

Os numeros de arte"
A gÜlástica rítmica e o

"La Paloma" executados
G. E. Sih.·eira de Sousa e

t·VIl!ll6."cisco Tolentino, l'espeC)
'Jl}4)tt'

agradaram sobremado os nll
,

elteeS
sos assistentes, se1Hlo OS

1-
loMil S9

tantes premiados Cúlll

''fr de-'palm'as,
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Paradóxo I,.·h
Chocante II�

, "

RFú. 1° (V.' A.) - o de- J}HlLarl� Aloisio de Castro

..
«ao relatai' na C.omissão de I '

:F'in�nça::; da Câmara, a pro- ,

·.!}ORt�1 orçamen ta'ria
.

do gO
,:;"...êrno na parte relativa ao

;tninifih�.i�i? da J ustiça, cha
!'"mol.l a ateucão ele seus co-"

:iegas para �s contradições
'que al i existem. "Dum lado
--- disse - vemos reduzi- í >, \

.

'1rla", e subtraídas dotações 1 "-" ....... �-...,....---....-,._-----.:.--...,..------_
-com que os ministérios da; Nesta Capital' o «Goach)) � :>'-iiHIc8ITAltIOS MlNE1ROS I CX"'fl't�ONho PAULiSTA

·CO,M'I' .

BE..M ..��?(�����lt���·:r:n�:rV�aç:e��l:l� I' ,.'
. ..

Leurtvai' 'L······
:. ·

"
' .

� ,

-

'rC��:fj���iZ:t(,��8;\!���,) _jl"oram os seguj�tes' os resu l-

'�iiS causas da carestia da Orenzl . ! �ll"í"Ô() do rle sf i le de todas as' tados. dos . jogos da primeira 1'0-

'Vid?, doutro - a estipula-

LOl.�l"i\'.al
.= .que _

dir-ig-iu

I:'
ótimo preparador (,.ienl:ifiCõ.1l·I.l.A.�.leg:lç.5e", qu.e .par tíc iparã o <105 dada do campeonato pau lisba de . E SINTI-SE BEM ,!,

d';flo para os ministérios mi- 011\ êxi to a última seleção cata- 'JOS que por êstes dias rumará ln .JOg'lS Un ivers itartos Bras'i le i- Futebol:

r1itar"es, deferindo-lhes até -í nc nse e que vem de deixar a
oaia os Estados Unidos onde ro s, coube r u representação da Corí ntians 3 x .Ponte Preta 2

, Sim, se não 'esquecer de.,''';''Y'��'lfl'c''co-as C'em "pOAJ'O 'de Itrcção técnica do Bo nsucessc, do' «Ó, ' ',. los gran Fede racão Un ive rs i taria Mineira Santos O x Portuzuesa., San-
"'I" U' dcÊ�Ú'''' "" '"''' <"

.' pass-ara a o rienca r um (
.

h o�,
, �

.� qUfftl,agneSla"D!sura a
.autorização legEilabva. Con- lio acha-se nesta Capita l, desde

des clubes da te rra de Tio 'Sllm, de Esportes (FUME), sagra rYse tista O.
.

.
. . deve estar sempre à

·'templemos o monstruoso pa- 'IÚ a lgu ns dras; visitando seus campeã, ten10 recebido para a l- "Guarani 1 x. XV,·de.·,No,-e('�bl'o
�;,tdox.o· dentro das suas' já srn igos. Boa viagem e fe licidades os

-ançar esse t itu lo 6. votos ou sê..- de Jaú O .

_' �", ,mão para eliminar 05

:-negpas SOI�.l:Íl'aS que se eles- Entrevistado J1e1a reportagem nossos votos, já II unanimidade, Comercial o. l' ;rab�qu�rá. o· "sintonias de uma diges.·
-dobram à" nossas vistas: ..,.,......,._.r.I"W_�.,.II">fV'..,...,...,.............,...,-............".,.,......._.,.,..-......� Laurearam-se vice-campeões �.s "Juventus ,2 x XV de Novembro tão. iwperfei ta: azias,
'Um Bras il conturbado pela V E' N" D E S E' delegações da F.A,E. (cariocas) e

I
de" Pi racicaba 1 ,':' ., eólicas, nâuseae, golfa.

7niseria {los que aqui nasce-'
.

....
-

da F,A:P::I<J. (pernambucanos) �a- POl'tugu�sà. de Dês'pql:tos" 1. x das e mal-estar.
Tí!í'l1 e trabalham. Não é fô- Uma B.\RDEARIA;' coiü cadeira Lidráulica, à rua da uma delas com g vo to s. Radimn O , .'

',a de proposito - acresceu- �ilvP'jrâ de Souza, esquina Major COBta. 'I'ratar à mesma. À F:tLVm coube" troféll "pres,1 São Paulo 3 x Nacim]a1 ,1
.

·tou o representante pesse- '\![otivo da venda i viagem. Vargas", I Palmeiras '3 x,lpiranga O

-disra haiano - que junte-
-.nos nossa estranheza ao au-

'mento das despesas dos. 0.1'

''Çamento.s militares: o Mi
a istér io da Guérra teve um

aumento de 4G8 milhões; a

Tudo sp&e de preço, • c.dll dia
o dinheiro' chega m,nw!

Graças à "5_eu" KOL YNOS o meu.

cofre 'estJ

rend.
milito mais, porque
baHa um·centíme
tI'O na escõ"" sêca
p'dra u�a I�mpez.
total -da bõc".
KOL YNOS com-

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

Magnésia

I��I!��;i:�t�����11:: Insg!���ci��� F��r�a��!��:rios !Clube 12 de AgostolV'8eiSnudrea�s�-l){)]'udo, com a inclusão das CONCURSO PARA AS CARREIRA..o;;; DE ESCRITURA-I GRANDIOSO BAILE DE GALA
. .

.

.

�-g:ra.tificações conferidas pe- RIO E ESCRITüRÁRIO-DATILóGRAFO Di;' 6 - Gl'alldio�o Baile de Gala, em homenagem à Mobilia sala jantar:'·�o Código de Vencimentos e '0 Instituto dos Industriáríos torna público que, no i passagem da data de nossa Independência e dedicado às 1 mesa elástica
Vantagens, pareceu-nos, a

?erío?o_ çl� 10 a 15 de �e�embro, pel':nanecerão, aber!as I' autol'�dacles �i�js e .mií�t�i'es. I_Iave,rá a cerimônia da

c.o- 6 cadeiras
princípio,' que não se deve-

mscrrçoes para as carreiras em epigrafe. Informações locação da faIxa slmbolrca na Ramha- do Clube -:- Se- 1 balcão
Tia atribuir ao Codigo a detalhadas poderão ser obtidas na Séde da DelBgacia - nhorinha Vanira Cabral, Gomes - Ato êste de grande 1 cristaleira.
'agravação das desp�sas dos Edifíció IPASE - 20 andar, no ho.rário. das 12 às 18 110-1 solenidade. .

- 1 mesinha redonda enver-
-referidos milústérios, Pal'e- ras e, aos sábados, das 9 às 12 horas, TRAJE: Casaca - Smoking - Sumer e uniformes nizada.
CEOu-nOfl apenas." Já ago- Florianópolis, 28 de agôsto de 1952, correspondentes. Rua Feliciano Nunes Pi-
':ra eslamos em dúvida cle- 'teImo Vieira .Ribeiro· .....::;...Peleg-a.do, _. "�INICIO: 22,30 horas. res, n. 12 .

. J;ois das averiguações que -)i ,
"

SANG11ENOL
. UVRE'-SE DfroSSE' '.

:- .

E DEFENDA OS
'

SEUS BRÔNQUIOS C�M
.

�

!Linha ItajaiI ..

.

I .

81'\1'1'--',"1':'SANTOS & ,,, n

:fizemos em tôrno dos decre
-�os 30.809 e 30.810 de 30 de I

ahril e de 2 de'maio do ,COl'- II'-rente ano.

,Versando a' mesmissima I
matéria prevista no artigo I1.22 do Código de Venci-,

-

mentos, os decretos aiudi- ( Os palidos, depa'upem:1os, esgo-
-.uns regulamentam-na em tacios, anemicos, mães qEe criam,
-termos absolutamente diver.

\ \5' ª magr()s, crían-;as raqu,ticas
.

oSü::;, pois acarretam conse-
.

� � .

-tjutmcias
_

de indis�arçave! I ,...#� I� receberão a tonifícação ge-ral, do

-�eper:ussa� n:n
<

esfera da'l 1 ��� organismo, com o
.

_

..e�e��::li����c:� que nos I r=ar:;tl·.,.1" 'I-I'" ,. III !.�:���:ifie� f;::�i��ade:O.8�� I r-ID ' .., h �

-território naciol1,al, p.ara o. I '"'�,)�()��--() } ()�{)....()���):-

�J�:��;:"::7:::�:r"�:;j�� I P!!,�,�SU!��!IÇ��a !!,!!�,I!�,!CI!
�:.tO CodigO_nOS autol'lza a ver I residencial para família 1'e- crever para C� Posta1165 _.

::::0 ea�? urna illic,iativa do j c-e�l-chegada da Euro.pa até nesta Capital.
.

�Ixecubvo no sentIdo de COTI- 2;OO{) cruzeiros.
>c�der aos militar�f> um au- - ---�- � _

·��l��led:s::n;;:��:��:s;ãO�: 'Expr'esso 8a" 0-' J'orge"-:estende a todos eles,' sem

.

::.ãtendimento a CÍrcunstâll- .

'

.

.

,

'�i�ei���1:��;;::��t��·�aJ��1a .

.'

.

'

;

.

.

-
.

. de OSMAR MEmA '

illconstitueionali d a de: o

'Exec«tivo conce�le vanta

�ens aos militares .além das
':cstatu idas pelo() Legislativo.

Ocone um aumento puro
� sÍlnples de vencimentos.

Esse o motivo pelo qual
'as estimativas das, deRpi)
;sas dos ministérios. mllita
-res tiveram um aumento
,'tle mais (le d<Jil? biliões de
·cru.zeiros, ({U e em out,!'os
-tanto ainda' acrescerào s-e a

't:àmara votar, 'â mensag-em
presidenclál l)l'oponente du
-ma IrHl,t<.;raeilo· (la -Ol'd�m d.e
·;.inte por c�nt.(J Dura O·S SB'l'-,

'vidoi'eS d-as for;as Rl:l"l'1!làa.s'
j.á �n\ln(;i"êR: l;�a:8 jmpnm�
-�.�..

'contem exceLentes elementos to
nicas: Fosforo, Çalcio, Vanadato

e .4neniato de Sedio, etc.
..

'

.BENZOMEL

,
'1

VIAGENS ,DIA:ijIAS DE
UMOUSINES -

antiga "cEiAlUO"
CAMINHONETE:

IDA:
Saída de Itajaí
Chegada Fpú1is.
VOLTA:,

.

7,15 horas
9.45 .. "

Saida Fpolis 1<:i,oo horas
Chegada Itajaí 17,ü{í

(Aos sábados e feriados a &aida d�
Fpoli.:!. é às, 13,30 h. e a chegada à Ita
jai às 16.h.).

ÓNIBUS
IDA:
Saída de ltajaf
Chegt4da Fpolls.
VOLTA:
Saída Fpolis. 15 horas
Chegada It.ajai 19"

(Aos sábados e feriados a eaMa de
Fp-olis. é às 13 horas e a ehegada ii Ita.
jaí às .17h.)_

7 hora!J
11 ,�

AG1l:NCIA
Rua Ahraro de Carv:alho n. 19

.

�'

Horário
,

Chegada
2Q,OO

FpoHs_ ItajrtÍ
Cr$.

.

70,00

1

A

I
"p. M�"t'eJ\d V�'�U', l.·.".iflu -:..�, \"

CU"'T'.. ".r.t.i(",Ji'A,.,,,, PftOSEBSII".
Blumenau

____,;, �..,...;. � _

Cr$
·100,00-Florianópolis

Saída
8,0.0

LIRA TEMIS CL,UBE
PARADA DA ELEGANciA, E 'BAILE DE ANIvER.

SÁRlO \.
Dia 7 setembi:o - SD.iré.e em homenagem_ ao "Dia

da Indep€ndência" ás 21 hoi'as.
,

Dia 20 ele setem.bro· - Grandiosa S-oil'ée da Prima..

vera - Parada da Elegância" - Eleição da Rainha do
Lira d.e. 1952

A coroa·ção será-O/fefta' 110-GTanuióso Ba{le de Ani.
v'€l'sii:1.'10 a l'ealiz,,'tl'-f..e no dia 7 de (}utubro peja passa
gem do 2'60 'al1iveI'�1"io de funda,çã·o. Ol71al'nenta.ção eXM

____
1. ::epc1olln.l. Novidade.

Cr$ Cr$
rTA.JAf

Chega 10,.30 17,00

Saí 11,00 11,30

Che�da Saída
( .

1;.3,00 16,00,\;

CI.'$
too,DO

Cr$
40.,00

7'0,00 40,00

Rlij,menau

Agente ltajai
MARIO MACHADO

Rua Hercdlio Luz, 36 -'

Te!. 383

Agên{!ia em Blumenau
HOTEL HOLETZ

Ag-ênci.a em Florl8nópons
CACIQUE HOTEL

Rua Felipe Schmidt, 5-3 -
Tel. lA4-9 Tel. 1..065

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ffoeíanõpolis, �ual'ta-feira, 8 de Setembro de 1952
__ I . .:________ ri

"O ESTADO"

O deputado Vargas Fel'l'eil'u apl'esentou snhs'tit.utivo regulando
•. MSllnto de forma diversa. Para defender sua iniciativa, aquele

-- cm 1.759, em virtude do AI- setembro de 1853, sendo suhsti

nobre parlaIl1entar fez brilhante distiel·tação sôbre o tema, acentu-
vará de D, José I, declarando l'e· tuido pelo General Lui'z Alves Ele

8ndo que pelo sistellla atual de arrecadação, há lllunicipios qU!'l
beldes.e traidores os religioso" Lima e Silva;

ficam prejudicados. porque, en� muitos <caso.s, flS comunas que mais
da Companhia de Jesus, fOraltl - em 1.866, ClU'UZÓ, foTtalezll:i

produzem menos recebem. pois o excesso vem sendo pago à Cil'- presos e expulsos do Brasil os

cunscrição arreca(ladora e não à circullscl'ição pagadora, E' o caso
jesuitas;

de um proouto pl'oduzido em Chapecô e exportado pelo Pôrt� de

.

- em 1.839, durante a ,guerra

São Fmncis.eo, ond'e é arrecadado o tributo, Pelo processo de ar-
dos "balaios" o Major Clementi

recadaçãQ, é São Francisco qlje lucra na distribuição das cotas,
misses Lins, Ost.!ar Cal'neiro e �

enl:

O SEGREOO DOS SAPA
com evidente injustiça contra Chapetô, �que é quem produziu.

�utros" em que se pede a ins-
o' . TOS �

,_ d' No 1)1'ogl'anl',1'. Atu'.'II·dades em
O deputado. Rulcão _Viana etn apal'te, declara que está ouvindo

erIça0 e um voto de profundo " . .

Rtwista, Nac.
'com satisfaçiio, o ponto de· vista do ol'ador, porquanto' nele há l'es-

Preços: 6,20 _ 3,50 "

posta cabal às críticas do deputado Estivalet Pires contra o sis-

Im)), até 14 anos
tem.a fiscal do govêrno, Mas o deputado Vargas Ferreira responde
n;\o haver qualquer relação entre o projeto em foco, que é de as- 'dv(J (a(�la e Co t b·l"d desunto essenCi��mente .�éçnico, e � discurs,o há

pouc.o proferido pelo

I
� n a I I a

deputado Estnalet Piles, q\le fOI essencIalmente político, 'DR. ESTEVA�J }'REGAPANJ
O ilustre parlamentar lamenta que o lide,' do go'Vêl:no· fugisse - Ad,'ogado _

11 discussão Qe un;a questão técnica para transfqrmá-la em questão ACACIO GARIBALDl S. THIAGO
' -:

política, I .

- Contabilista -'
-o deputado 'Pau:!o 'Marqtre's-nl:rnifesta-'S'e",-fnvori�l ao 'substi-" Etit.fídu-· ui::P-ASE!l, - -{)O 'andat'.

tlo� de moradores do sub-Distrito

ola Tr-indade, se não nos engana

mos, através fie unta indicação
ti ti. Câmara Municipal, o SI', Pre

leito Paulo da Luz Fontes man

l10u colocar Inmpadas na ,Praça
daquela vila, Com o tempo. al-

gU1lJas dessas Iumpadas , deram

.'''('1>:0 e apenas aparecem .de dia,
p o rque de noite". Não s'eria o

i:RSÓ elo sr, Prefeito mand�r subs
ti t.uir por núVHS, as impl'��áveis?
nr� 'lUEM :ê O VOLUME

relo invesbigudo r Gaudencio

L J: en.Lf'ê:;uC à Delegacia de .Po

Iicia, um volnme <:0111 uma resma

<1" papel e uma caixa de pilhas
o dono que' se apre-e létricas.

sente.

ROUBADO POR UM D!i:SCO

XHECIDO

Maria Carvalho Heis, residente
fi Rua Gal. Blttencourt foi TOU

b"c!a em urna bolsa ele crocodilo

]'l"1' um individuo de terno azul

múrinho, qire aElsaltotl sua resi

,lenda, A IH'éjndÍ<'ada deu queixa
ii Polida.

TF:Nnr,;u O RADIO B;\1-

PRESTADO

A lv>ll'o Glldhlho pediU empres

hJo um radio tio seu amigo Li·

""io deos Santos e eSQue�eu-�e do

"dono". " Agora, por cUlllulo de

,�querimento, vI'\ndeu o nparelho,
�em qúe o lH'OPI'j('t.ál'io tivesse

dado a llec'e_ssária autorização. Ao
,!,·.enos foi essa a queixa apl'esén
wda na Delegacia de Policia.
O PARAISO DOf; ANIMAIS

Em Florianópolis há muitos au

fCfl1óveis .n1as poucas gal'dgens.
1-.0 menos parece, pelo enorme

"úmero de carros que pernoitmn
nas l".laS tanto eentl'sÍs C01TIO não

�t'1Jtrais.

Mas o melhílr negó('io não é tal"

;!< 'i.tomóvel scm ter gal'age. O me

lhor' negócio é possuir cavalos,
},Ol'COS e cabras e deixá-los pas
tar principescamente nos log!'<,·
Q0UrOS públicos, de modo especial
1'0 Campo do Manejo, n.o Largo
13 de Maio, na Prllillha, para não
is].ar em illeursões mais elegan
t,",s nos centros citadinos,
E' espantoso ver como esses

.exemplares das e�pecies equinas,
caprinas e porcinas conseguiram
camaradag-em com os agentes da

fiscalização.
Não é po�sivel saber onde io

)·am buscar pistolão para logra·
J'em tais prIvil.egios, mas o fato
" que ninguem os incomodá.
:Isto atê dá para ser estudado

I,omo possibilidade de uma cria

ção em larga escala, Uma espécie
de invernada: lnvemada 13 de

lnaio - Invernada do Manejo OU

lnvel'nada da Prainha,

Que' tal a sugestão?

IJIpressão de
.qae ·se aDe�
queDOI•..
ae todas as homenagens que ali

lhe forem prestadas.
Devo, agora, dar conhecimen

to ii Casa do !'equerimento que

eBtá sobre a Mesa, assinado pe·

los srs. deputados Eurico Sales,

pe,sar pelo inopinado passamen

" to;. que s.e levf\nte a sessâo por

e�SH dolol:'Osa Ocol'l'encla; que a

Câmara dos Deputados se faç�
.
representar nas suas _exequias; e

que se dê conhecimento dessas.

:homenagens' ao go\-êl'no do Esta.
t:o da Pernambuco e à família do
eminente morto",

pronunciada no dia 4 do cm-rente,
quinta-feira, às 20 horas no Clu-'
be "12 de Agosto" peja Dra. Ma�
ria Augusta 'l'ibiriçá Miranda sõ

bre o momentoso problema do

petróleo nacional.

A llustze conferencista, douto

ra em medicina, é Vlce-Presíden
te' do Centro <te Estudos e Defesa
do P�tl'9J.eo e. da' Economia NiI

cío nal e' fmi� da'; 'saudosa Dona
Alic� _Tilti�:á,'.{-piJO:-éh..a \lTIY, nosso

país de tantas cafupminas cívicas
e. hv�nanil';:i'.ias e ehj� palavl'u
\.ilJ1'Bnte.·� e.sc!ar,*edorà .FI�rja
uúpo lis te',.c "!ji:ibliz 'lipól·tÚílldade
de ouvir

rea lizada

em memorável sessão

no 'I'eatro Alvat·o rle
Carvalho.

tine-Diari.
RITZ

Às 5 -- 7,4õhs.
Só à" 'Í,45hs, Sessão PHEMIA

DAS

Ll1tas dc morte por alUar da

mulher amada,
Hfchard"MA:R''fIN - Don CA.S
TLE

e.Hl :

AS AVlmTVRAS DE DON

OTRIi;

No programa: O Esporte
Tela. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
ATF:N('ÃO: A sessão (las

7"t5h8. Será sorteada um l,rêmio
de Cr$ tiOO,oo.

noxy

Ás 7,45h5.
Em última exibição
Jerome COURTLAND - Be

vel'Jy TYLLER
em:

O REI DO RANCHO

N o programa: CineJandia J01'

na!. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
até 14 anos.

ODEON

Ás 7,45h8.
. ,. E o sucesso continua,

Imp.

Spencer TRACY - Joan REN

NETT - Elizabeth TAYLOR

em:

O PAPAI DA NOIVA
No pro�l'ama: Cine Jornal.

Nac.

Preços: 8.00 - 4,00
Imp, até 1-1 anos

IMPERIAL

Ás 7,45hs.
E o sucesso continua

Ana MARISCAL

em:

DUELO

No !l!'ograma:

Semana. Nac.

Noticias

.. !'reçils: 7,00 - 3,50
Imp, até 18 anos

Il\IPERIO

As 7,45hs.
Spencer TRACY - JaJ;:!es SEE-

WAR'l'

e111:

MALAYA

Charley C�Al'l'

nRlDA& Uu..t."I'lBJI•
• ......,. .IftUYI....

Bllli, d8:NoOU8ira
.........alllu ••_

UItl••lt·•• :.....

encaminhou à Mesa uma emenda ao subetitntivo, razão p'or que Q,

Assembléia Lcgislativu -- P)ol'ianó'(lolis _. S. C. dlesmo voltou às Comissões.'
' -' -

fi.! Itajahy -- :5�52 '-:_" 73 '�28- -� 14,80. �natlqr: ivo d.'Aq�i�., ,

Tenho a 1;lOnra ,de. c:o�à�kat a voasênciu quê em sessão ontem Antes de encerrar: � �'��·s5.Q, .:� sr, p;;esfüoente cornuniecu a pre-

('eaiizada Pod�'I' 'Legi'sÍativo' N:unid�1l1 vI! apruvou por unanlálida- sença, na Casa, do Sebado!' J�o, d'A€Ati;lO e desi-gno\'l uma Comiasão

)e vg ilwka.ção. vereador senho-r ArLF. de Souza vg ficasse con- .cornposta dos lideres para irrtroduzir o eminente pol1tico, 11(1. rt;>

�ignado em at.. nO�S.,s trabnlho�' .�s·' :�gradccimeJitos deste Poder ri cinto d68' trabalhos,

��ss.c.I1�ja vg _pelos esforços que, vossencia enpregou para a con- O senador Ivo d'Aquino é recebido com prolongada salva. ",-.
secuçâ o. dos vários nuxil'ioe as ilistitliiçôes de nossa cidade. Sds. palmas.
Cds:J<'rancisco Evaristo Canaiani __ Presidente". :fara saudá-lo, o Presidente deu a pnlavra ao deputado Esti-

SU-�l'ioraH.
Crític;:g

.

aos rellpnnsá\'eis )!elas finanças pú'>!I('as
O deputado Estivalet Pires, !tde,. do Pa:ri'i.:lo Social Democrá

tko, !.'e1'erindo-sc_ às <:riticas da sUa ban,'ada aos negócios 1'inan

�ei.'os do Estado, outro. fim nã� tinham senão alertar o governo
-.los en'os que estava cometendo. ttssas crítiea<l, pOJO isto Illesmo

(lue baseadas em fatos e ditadas por indiscutível sinceridade, aca- RecebeU10s da Associação Pro, du na Delegacia RegÍ!Hlal elo :M'i

bum' de ter a devida repercussão no interior, como .se p<xlia de- iissional dos Portuário'S de. Hen- nistério do. 'I'i'ubalho, sob o n.

>lr<:ndel' de al·tigo publicad<;> rio jornal "A Imprensa" 'de Caçador, rique Lage, 64, com lIIPseguinte 'diretoria:
O on,do1' passa a ler o referidQ artigo concluiu' acentualldo que! "Sr, Redator: Pl-esident';; Angelo Possenti.

�e os l'esultacl03 das inovações -fiscais do atual govêrno, isto se de-I Secretário: lnácw Jos-é Carva-

ve unicamente à teimosia dus responsáveis pelas rendas Públicas,! Temos a satisfação de comuni· lho,

�s quais se div�l'c\aram de realidade ._::atarinel1se,
:

cal' Il V, Sa. que, em Assembléia Tesoureiro: José Jo\'ino Pe1'ei-

.' Peí: c.mstruc;ão de uma Ig'rejll I realizada a 26 de julh� p, pas- ra.

Na ordem rlo dia figul'ou o !:,I'ojeto do deputado Ivo Silveira,' sado, foi fUlldada a Associação Conselho Fiscal: Manoel E'ial2

que eOllcwe auxilio para li const,'uçí<o de uma Igreja, em São Bo-
i Profissional dos Portuários de Santana, Onélio Severino Nasci.-

nif:icio, municipio de Palhoça. I Henrique Lage, na confol'lllidade I mento e .João MaNoel Luiz.

O deputado Paulo :Marques. liclel' do P.T,R" manifesta-se con- : do que preceitua o art. 511, da Cordiais Sandações.
cra o projeto, mas deixa aberta" questão para a sua bancada. Constituição das Leis d,p Tl'aba- Inácio José Carvalho - Secre-

Pôsto a votos o }H'ojeto, foi aprovado por maioria, lho. tário.

Ginásio São Luiz Comunicamos, outrossim, que, Angelo "Possanti - Presiden-

Foi submetido ii pTimeÍl'a 'discussão o projeto de lei que con- esta Associ,açã� acha-se registra- te".

cede o auxilio de Cr$ 50,000.00 ao Ginásio São Luiz, de Jaraguá
do :Sul. Também esse projeto foi a1.1'oval10.

Aeroporto de Tubarão

o deputado Bahia Bitteucourt ocupou a tribuna para dar <:0,

nheciuiento i. Casa de atencioso oficio de agradcc .. mantos da

Revdas. Irmãzinhas de ImacllÚú:!a Conceição, da Escol" Normal

São José, da Câmara Municipal�d� Itajaí, pelos auxílios censegui
dos para aquele estabelecimento de ensino e outras instituições.

Silo os seguintes os documentos i.

"Exmc. sr, Deputado Dr. Bahia Bittencourt

"Escola Normal
GiTJásio "São Jos.éu

Legislativa

Itajaí, 26 de agôsto de 19ó2.

EX11lo. Sr. Dr, Rahia Bittencourt

Com os nossos l\g1:acÍecimell tos, comunicamos-lhe que recebe

mos a importância ... ríe . Cx$ .1iO,OQQ,o.o.. .auxilin .do., E..stado, que Y"
Excia., num gesto altruístico e patriótico pleiteou para nossa Es
cola Normal, Altruístico, porque veio ao encontro de necessidades

u�'gentes em que nos achamos IJ3l'a o t.éI'll1inQ desta la, ala do edi

ficio, Patriótico por estar (:olaborando !lU formação de futnras edil ..

::adoTas b1'asi\eirag,

A. llpl'Ovação da Lei u. 49, ltelos nob;réS deputados e E)""1110. S,·.

'jo'\"(1l"nadOl', '('em, mais uma vez, confirmar o alto prestigio de que

V. Excill. goza entre seus ilustres pares, e o quanto se iuteressam

pela causa da educação, nossos dignos representantes, a que, re

�on)l.ecidll�, a&,1'adecemos.
Credor de no�sa gl'atidão, está V. Excill, incluído entre os no1-

lOS grandes ben'fóit<>res, A. Deus Onipotente pedimos que retribua,
com bençãos especiais para V. Excia. e Exma, Familia, tão gene

\'oso bellefi<-io.

Delis guarde V, Exd.a.

Set'va C'l:ll Cristo'

COy- !
a) Irmã Yicencia I,oioia

�utivb, por considerá-lo mais justo na der'eza dos inLel'êsses mu

.ricipa!s.
Da mesma fôrma se havia pronunciado o deputado Coelho de

Souza, em parte que ilustrou com resoluções tomadas l'e<'.eJl�ementer
na reunião dos 51'S. Secretários de F!izetld�, realizadas 'no Ri!).

O deputado Vargas Ferrei.ra, ao concluir SUEL erudita oração;

na

:;ão.

vaJet Pires, que. em eloquente improviso, deu as boas vindas 00>

eminente representante de Santa Catnrina no Senado Fede ral, p ..."

do 6Jn relêvo os I.'eleva�tes e iuesqueciveis serviços prestados ali

nosso Estado e. jio país.
Agradecsndo, o senador Ivo d'Aqu iuo disse constituir motivo

de especial satisfação para ele ser recebido oficiafmeute pela As

seIubléia ·I.�gisl�ti�,�, onde, ,;-õ ';:"oille;íto, se irmanarn os reprcseu

tantes de todos os partidos,
Recordou, a seguir, suas atividades nesta Caea, que foi SIJ.8i.

escola parlamentar.
Discorreu, mais adianre, sôb]'e as iinaliduiles MS partidos po

liticQs, tode9 volta;:los ao bem-comulll, diante dQ qual deve cessa:&

as intransigêl,cias para haveI' UH1 esforço úni-..co: o de btHU servir

ao Estado e à eo�tividade.'

Iteferindo-se à Assembléia .Legislatrva C'atal'ineJlse. salientou:

ocr ela uma das m:lÍs cultas do p!tis. pela inteligên-cia e pel" sabe�

'dos srs, del)utados, s-empre al'{j.or.os-os na defesa ti", &eu@ ideai"r
mas sempre s('I'''''!W!l e sá.b�os <{uand<> ,e enc.�1'ILrlim,· cliant!> de rn'<l

blemas que dizem reslleito ao povo,

O discurso do s-ell+1do1' Ivo d'Aquino foi saudado com forte sal

va de ymllll:;'s.

.' .

f -

.

]

Ass. Profissional dos Portuá
rios de'Hetiríqu� $Ola,ge

da

Pôslo em debates o projeto de lei do deput.ado Francisco Ne

ves, que ooncede o auxilio de Cr$ 100.000,00 ao aeroporto de Tu

barão, o deputado Vargas Fe1'l'eira fez algumas considerações sô

bre os dispositivos da nova lei, os quais, a seu \'e1', fogem um pou

�o à té-cllica jurídica, O deputado :F'raneisco Neves, ·autor. do pro

jeto, escla·rece dúvidas, surgidas na Comissão de Justiça e nll Co�
missiio de Finanças e acentuli que esta últill1a não deu parecer,

Requer, por isto, volte o pro<!esso àqu�ln Comissão para o devido

'.n'onunciamento, sendo' atendido,

Sôbre a coía devIda aos .Mullicipios
O ·uep.utado Ban05 Lemos apl'esentou projet.o de lei visando

:on.igir a lllodalidade de llagumento' a ser ':feito -pelo Esta<io aos

l1unicipios. relativa a porcentagem sôbre o excesso de arrecada-

HOJE NO ,PASSADO
, . ,.3".DE SE':Ei\fBRO .

I
Janeiro I\_ I1llJ}eratl'iz D, The.rezm

A
.

data de hOJe recorda-nos Chl'istina, acompanhada das di-

que; . visões navais brasileil'!! e napo-
- em 1.624, Ulll Corpo de ho- litana;

.

laDdeses foi derrotado, nos arre- r
..

- em 1.856, no Rio de Janei
dores da Bahia, pelos Capítães 1'0, faleceu o estadista Marques
Francisco Padilha, Antouio de de Paranaguâ, Honório Hermeta.
Morsis, Francisco Bralldí:ío e An- : Carueiro Leão, nascido em Ja
tonio Machad�;. ('ui,

_

Minas qerais, em 11 de ja-
- elll 1.646, o Forte h<>1andes neiro de 1801. Nesse dia exercia

do Pontal do Nazaré eaptulou aos

brasileiros;
êle a Presidencia do Conselho d

Ministros do Gabin�te de G .Ie

paraguaia, foi tomida pelo Gene

ral Manoel Marques de Souza.
e�ltão Barão de Pô1'to Alegre;
- em 1.939, expirou o "ultims-

no de S"Ull� ,Martins fez 300 l'
.

beldes deband"1'ell1;
tum" francez e britânico dirigida.
a Alemanha.

_. em 1.843, chegou aq R;o <1" André Nilo Tadasco

., .--;,,""'I!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RfO- SANTOS - PARANAGUA - CURITIBA - JOltiVILE - ITAJAI
FLORIANÓPOLIS-LAGUNA -TUBARÃO - LAJES - PORTO ALEGRE

SÉ.OE.: FLOR.IANÓPOL/S Santa Catarina
..nte-suia" sala visita, copa, cozinha, ínstalaçâo

t 8Alütá:ria completa, e duas casas pequenas nos

. t, f:::�sM��:� 'R����'�.� '����.���:' ��'8'i�h��
'.

B '1' d'-- -a--_""---I-h-----O
sala- jantar, sala, visita etc. 180000 00

Oficina de icicleta ely IA;udao. o a trapa ar., 'UA:;:��,�;;�.:��:::�:�:' ��:��.:,�:�:
"

o raciocínio, sobre o pl'e-) a COAP, como procura di- cl chuveiro _ ...................• ,.

ço do pão,' da nova" Folha- :ZC1', mais' entrava �e -dificnl- ES'tr-�it9 --- Jt>--Ja José -C. Sl-lva - 5 quartos
editada, nesta Capital, ao ta sua ação, pOI' certo, aque-. fla!,á, vi aíta, sala, janta:r. cosinha banheiro
preço de um cruzeiro, a te orgão, com o divulgar '\. R19 lH\ANCQ - �2 quartos•.sala, varanda, cozi-

despeito dos convencionados opiniões condenaveís e ex-
. nba-. w. c., etc. .' - , "" .

pelos diretores dos orgãos pôr soluções impraticaveis, f"RINDA,1>E -- ii 'qua�tos, ;a,la' jantar, copa, cozinha.

por pes locais, e publicado no rnes- baseadas em cálculos incon- h..��j;o, grãnde ,'varanda' �: depósito , '.
'

mo terceiro número em que sistentes. O[li--lKÚ�OS __;_ 3 quartos,' sala, coz'inha, banh.!i;ü,
vem transcrito um soneto Melhor conscientes �u' 'e,,:,

,

�.� .. :'
'

, , : .. _ ,.

retocado de pornografia, é não, todos desta terra- co- f 'ERYU:;,\O FRANZONI - 3 quartos, sala, .."únha.

I bastante curioso, não p-ela nhecemos perfeitamente as f
." w:, �. ". chu�eiro, �tc. :. ",.

" ... -. , ..

:
" ...

exatidão de surpreendentes dificuldades que nas' aflí-f ',:-Tf:'MfO -t--' RUa Tereza Cristtna - 2 quartos, 08-

artifícios calculistas que gem, as necessidades que' h, "':â!:,.�,ia. eo�inha. ter-reno frente as mts. fun-

talvez encerra8�.�, mas pela nos oprimem, os melhora- ,à0'S 25 mts. .

�
,. .. • .

, ·'�THl';l'fO -- Rua Santos Saraiva -- ó quartos, sala ..._

frivolidade com que e di- mentos de que carecemos; e
.

•.
.

.

vulgado e parece aceito, os 81'S. Membros da COA?, j"l'l-�l'�, aa,a viaita, copa, quarto de banho. �,

- 1 -

'd·· -t '.1 :O�trEH!OS -- Rua. S. vrjgto\'ão --'2 casas de ma-
sem retoques, pela massa nao 118:0 r e VIl', sem uuviua,

f'
'.

'

;
f-

- tielra, uma com 6 peças e outra com 3, terreno
ignorante. ,

;u azer exceçao.
.

"70 quilos de massa em Nunca diz�mos novidade r
22x&� mts. . , ,

:.:.,.
E di .'

Ih'!
BARREIROS - 3 quartos, sala VISita,panificação, de ingredientes o que aizemos, me OI o

.

. _

,
" •. -,

..

'

N ' •.
'.llrlUnf ti!!US cosm na terreno.20 x30 .25.000,00no valor de 28G cruzeiros, fanamos deSPleOCL1.pada;:; à'e
RT.CT A. JOS: BO ATE'U AX ') • t . ,

.

f
-

r
_J_ lJ.t-� � E .'1., .'1 -

� qual' os ;:;a-entram 11 um orno e saem esperar repercrrssao, (e . . . .' ,

d I'
-

de bri Ih
.

"

I
Ia vísíta, .·sala Jantar, coz in ha etc. 2

. e a com uma perda _ a rir os o os a quem ja
10 il t'" b ,.� ,easas 1 por : .

qui. Os,' para serem ven-: os em a et "os. .

did , -�n J,�o;'Q deve serrmre 11"u'-' ,enutrapo,l' , _ _.
..

__ iuos ao preço oe bu i c ru- .:.; ue v .' ... co
_

, .'. _l..,

t
Jt; vutr!U que por motrvo ue força maior nao sao

zeiros, rendendo um lucro ver malOr satisfucão ao es-' '. _ ,

7' �"" .,'" InHnC'�ada$; alguma:; destas casas sao acelta traJ1ste-
espa11toso de quasi cem por ere\ el-"e apenas POI pra-

I r!Í1'lcias velo Móntepio ou Institutos,
cento". z�r, expondo-se idéias_de RUA RUI BARBOSA (defronte Abrigo l\!Ie-
Saindo do forno, o Raco VIsta sem a pl'eocupaçaoda) ..

'. .

, .

' nonõs - 2 quartos. sala VIS1t<1, copa,de farinha JU panificado, conqmsta de prosehtos, €CO' • .;. I
.

f. I' �
e.os.n la, etc. . .

ent-ão melhor sentindo-se q�le o aze!', evado peTa an-- n-VUA T"'U1I BARB'OSA 2' <.t . 1 "
. .,.- ..,. r. _n '''_ - qual os saia \'l-

quasi duplicado o seu valor Sla temeTan� de ���resslO- sitã, etc. _ : ..
'

_

pela transformação sofrida, na:,. cOndUZll". Oplll1?eS, & ES'J,VREI1'O RUA SANTA LUZIA _ 2 qual'-de modo algum é hl-Cl'o to- eXlgll' acato. llTestl'lcto. to" s·ala VI'sI-ta s 1 J', t .
.

h', •. ,�, " a a a,l aI, cQSln .<1,tal essa diferença para mais A menos que o basofulr- ,1 t
'

. .' uespensa, e c. .
.

a incluir em si o custo de se SIrva a enco'bl'1l' a exeCíl- RUA J<'RAl""iCISCO rrOLENTTNO _ 2 quar-
..........� e

,

IIII produção, determinado pe- ção subtil de intenções in- t I d
.

h
.

. os, sa a varan a, cosm a, etc. . .....

los gastos de energia elétri- confessaveis resuItaútes de TERRENO A V�NDA
ca ou lenha, salários, impos- atividades sub-tenâneas me.. AV. :R!fAURO RAMOS -'- Lote de 16 x 45
tos, previdêncía� sociais, .lhor açulando a mass� ig- t ( ,-

t )m s ,n-egocl-O tJrgen e
.

seguros, e etc. norante. éÓm o assumir ati- ESTRíiJITO RUA SANTA LUZIA _. Lote
De modo que, ante a in- tudes embusteiras e tl'aus- de H) x 40 mts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,o()

Com êste VAlOr' VoS.
consistência dos argumeiltos mitir-lhe bJsas observações BARREIROS - Lo·te com 12 x 50 mts. ,. 25_000,o(}

A"':W-�eootAcjue I apresentados, pueril e pel'Í- aCOlnl?anhadas de tenrlencio- CHACARAS E FAZENDAS Á VENDA
lh4!�jur"corri� goso� a um só teIflpo, se há sos e criminosos comentá- SACO nos LIMõES _ com 40 x SOO' mts2
\n#:')S� 'de tornar o gesto daqnele do" e explorarem a bôa _fé 'd

-

1
r- , e uma casa 'reSI encla� , .-. 25.00Q.oo

!eV61",;,,w.�S:""'ésidên- 'o rh,rão, quando se deleitar e a simplicidade' suas!
. CAPOEI�,AS - (no ,Princípio)' _ co'm 98

'

éi�tJm �ndoeótíl OI"eSente: par'ece o articulista em di': - Si o pão q n:e hoje' �-O�
.

'SjtU 01;i(!X cas'a' ,com .4 q.ual'tos, 3 salas; c'Osiilha,
umBELíSSIMO f!OFREde J4CO eIlOMADO. zer "estaremos sempre ',menos,' nesta Capital, é ,ClX-· hall�eiro, v-ai'andão tid.

'

250.000.0&
abrindo os olhos dos memc 1'o?! CANAS VIEIRAS - com 4.-344,728m2 e

NCO 'AG�! hOje () N
..

OVO bros ela COAP". Pessoalmente, ' CI''''']'O p'el'o dF'{'"ICOLA'
'-' uma �a8.a . f;-2 pavimentos' 500.(JOO,O&

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

.
, . .'. , E' q'Le. estrernamei1te per;.:' ,mesmo dfnheíro que' hoje COMPRAS DE CA'SAS, TERRENOS. CHÁCARAS E S.I-rIOS

.
R-w.o ..:r�, 1�

.....
lllClOsa a'mais degemb�ll'a- desembolsamC?s, poderiamos 'f't,mps l!empl:'e interel!!!tdo8 .é'm COlUprar casas, tetren-08. eh ....fLORIANOPOliS - SAfoiTA, CATARINA. ----""'''''
çada, ponderada e jlls-ta ati':: adqu�l'ir mais p-ão. Qomrto : ':lu'al! II .motl.
vidnde da COAP, se pode . li mais; no entretan-to, não·
sentir a atitude que vem as- me aventuro a afIrmar si' Ree"bêJnOI! e 8p-licamol!. qoal,<u-er importância CQm �8n\ntill
sumindo désassomb l' a d a-' ignoro, ainda, o seu cústo Reeebemos' e ap-1-ica.�os' qual:q:uer importância eDm
mente aquela Folha, visan- de, produção.

'

I'an-tia. híPOtOO8l1.a.. .

do confun,dil' a massa pouco
.,

Os eeonomistas, de Santa .' ADMlNISTRAÇ�O DE PR�nros

letrada de nossa terra, exa- Catarina, 'sem dúvída, hão'
tamente esta que se deixa, de aer capll:ze.s de o deter
levar pela técn.ica da proga-

.

minar, si chamacró-s ao ,1%

ganda extre_mista da esquel'� tUdo do assunt-a!',
da, que fala com a.s mesmas Dr� Sõdea
,palavras de incitamento a Fpolis .• 1/9/52.
violências, como tem sabido
insinual;. "A Verdade",: o

que, POl� si 'só, já deve ser

matéria, a .cap-tar ,a atenção
._._

',de úôss-ã Ordém P'olÍtica e

P .•:'!��. LO., p -.& 'R'E' 'O'.� ,1,' - ,��ci:al� reSll},t,<Uld_O n�,,�o�J!!:
.t"-F.L .� �.,.,_ ','L- to dé condlçiíes pl'oTncras a

ULTIMA MODA EM. -N-l!lW .YORK, BUENOS AIRES majores, descontentamentos,
PARIS. RIO E'SÃO PAULO' si a COA'f:\ em atitude'se-

MOHEUNIZE SUA RESIDENCIA FORRANDO-A rena ,e desapaixonada, de-
.

'

Para' ,"ala de jantar; quarto, copa.' etc. liberar com maior senso de
Distl'ibÍndor e .Representante neste Estado responsabiJidad_e, não se

IVANDEI.. GODINHO deixaJ1do iludir por 'cálcub"
1.\ I;!a Pedro f.vo, - anexo Depósito. FLORJD�' .apressad-B& e- nulog"

i\rtigp de pronta. entrega., Ao invez. de cooperar com

Ar-há-se aparelhada. -r,ara quatquer serviço em- Br.
-t:J..',letas e Bicicletas a motor -_ Ticiclo, - Tico-TicCl -
Carrfnho - Berço, etc.

Peças e Acessórios Novos e Usados,
Pinturas. �l,dage!!s e Parte Mecânica_
Servlços Rápidos e Garantido, Executados

soai especializa rios.
- Rua Padre Roma, 50

•

I}L110� -� ou VWO� - NAR!Z E GARGANTA

DR. GUERRE1R,O DA FONSECA
Especialista do Hospital

H.eCeltb de Oculos - E:xaroe de Fundo de Oibo para
'f�la8sifi0açào da Pressão Arterial.

Moderna' Aparelh�gem.
Consultório - Visconde de Ouro Preto, 2.

.
-�.� ...... ,--._

•

Viagem coa1· segDrdDÇ8
e rapidez

80 l':JO'S eON'�TAVf_;lS. l»íCR_()..ONIBUS DO
---

'BÃ'PIDO- «(Xut';SI11ILIItm:-::-

.Agência: n..M· D'lo,4<fJ':Q esquin. da
Rua-; TeIle..�w 'Silv�j.1"8- ,.

COt'f1)RA E
VEnO� DE

CA%I.JfIl!1IIIS
. NIf>OltCA�I

i

·1
!
! \
, ESTREITO CANT.O - 4 casas, sendo 2 re-

i denciais e 2 para comércio (ótimo pon-

I to da, Soberana) .

; RUA TENENTE SILVEIRA - Ú quartos, sala visita,

I sala jantar, copa, cozinha, etc. ., ,

'

, RUA BOCAlUVA - ,:4 quartos. sala visita, sala [an-

1 tar; copa, banheiro, cozjn.ta, depósito, etc. . ...

! RUA MONSENHOR TOPP - 3 quar tosç-sa la vieita,
1 eaJa j-antar, cozinha, depósito, copa, etc.
, .

i RUA SAO' PEDRO (Estreito-Balzieário) --- 3 quartca,

.fMI�'O[.!>
lU,Al.lSIoCOtS b:�""""===�"",,,,���"':;:;;:;;:;'�='

''''� ,.,.c_:
f( 1If6vtJ$ III. ,..

·f1lt.

ql/A 11(0110110 • J $
rltlllIANOPoL/$· .sANTA CATAQINA"

7

600.000,00

400,000.00

aOO,QUO.oe

260.000.00

2IíO.OOO,oo

180.(JOO,OO

H3U.OOO,oo

.100.000,,,.

100,000,00

1l1'>.{lOO,oo

46.0011;00

350,OOO,qo

90.000,00
100.000,00

100.000,00

80.00Q,oo

60.000,00

60.000,O()

120.000,00-

Medilim�' mooica comis!!ão, à�eitaillol!' pronus,ções para a4TÍl�
�il!ir.t �édi'l)6. reCebllm08 alug'weis, pag-amos imp'ostos, etc.

.

PROCESSOS f!\'fOBn.lARIOM
OTgJU!!lzamoi pro.cessos imobiliários, pare os Institut,Ó&. ·Ca(••

!<;eonômiell, etc., temo&- também possibilidade de ,conseguir qu�l'l!l1>1'
-lGGOnl.eDtG .�bre im6vlfis.

o' e?ienttHJJle des(jjar .comprar casa, terreno, sitio. chacara, piJoo
,lerá, vil' Q séde d�9te Escritório e preeneh'er uma ficha dizendo _

j)
....()....()---{��).. .;j' •

• , que ueseJt1 adqlllrir e a.sshn que conseguirmos avizaremolJ

D
- ",

J' '8
-

�. ao inteTeSBado; sem despesas para o cliente .

,li., r. '-c �,.r,lse" ' ...,"'" lNI<'ORM AÇOES
,e.., _" Sem- compromisso, 'para o cliente, damo. qualquer lntQrmllçia

',' ADVOGA'OO f :109.*iin�i�s imObili#_Ti_OS_.__

i c•.
'

Postal-175 i VeDde-se\ um
:;

-
'

c a vapor '

, t AJES-S. c. f I � �m mot�?' de 180,�. P� e uma_ caldeira de "100 m3
.

'j de aRa pn�çao de fabncaçao alema. Rua Dl'. Cesar u.
�() () () O�� 416 C.ceID .ANTONIO -:- Sã.o Paulo - Capital

'E'

CASAS' A VENDA

HIPOTECAS

FICHARIO
Fl�riallóppli8 - Haja!' - Jóinvll1e '_ Curitiba

·co�jun.o
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IBatista ·Pereira!
No círculo dos homens de im

prensa de Santa Catarina, 'J nlJ

Ine de Batista Pereira, hoje <'0-

mo ôntem, é sempre proferid......

com geral simpatia. Velho luta->

dor na profissão, o seu cu rr lcu-e-

111m remonta às primeiras campa-e

nhas civilistas da Alianca .Li-,

beral, ao lado de Nerêu Ramos__

a 'Matança d� Baleias

nos mares catarinenses. Funda- derecer, justificam a medida, à te e organizado para a exploracão estamos a ver'if'icar : o cetáceo, reproduzem, porque of'erecerá. em
:m"nt.anl a previdência, razões que primeira vista ditatorial. Mas, do cetáceo, no que êle pode ofe- mesmo dentro dágua está conde- poucos dias, perigo ii saúde dos

,II, todtls são eenhecídas, entre as matar a baleia, pelo simples fato recer de aproveitávet ao mercado. nado a ser um caso para a Saúde que .restdem all, em face da de

qUdis a earêneia de material ne- de sucrtf'icá-Io para os olhos dos Pública resolver, pois oferecerá, terlorlzacão do cetáceo, que se

,'e"sÍlrio ao aproveitamento do curiosos. é por demais deshuma= ] O fato que se registrou ante- dentro em dias, perigo à saúde constatará 'logo por não possui
ce.áceo, ., que seria técnicamente I no. Que se poderá aproveitar'? A- ontem. pela manhã, ofereceu as dos que residem naquele pitores-

.

rem os nossos homens-do-ma r de

8,·onselhável. penas a lguns barris de óleo, fi- razões Que [ustf fí caruru a provi- co recanto da nossa Ilha. material necessário à sua explo-
,...,.__._.._.........._......_.,._·.·.....·.w.....· .......·......,.._·•.- dência da Caça e Pesca ..Arpoada I' A baleíu que se encontra a ai- ração.

'- ..-__.._-_._."r.- � - .- __�..�.._, ,. .,......,

Couta <) aeropo.rto com duas magnificas pistas, uma com

Jií)f)O e outra com SGO metros, para aviões DC-3 e C-47, estando Dr Claud.-o�H tra-nsitalldo, atualmente, aparêlhos da VARIG, TAC e

CRUZEI-,
•

11.0 DO SUL. BEdifleiD rle linhas model'nãs, oferece todo confôl't,o aos nassa- orges
g-ei'rQS, estando localizados no prédio Bar; Secções de Despachos,
salas de espera para passageiros.

Tal 'el�pl'eendimento, cujo clichê acima 110� dá jdéia, manifes
Úl o aeêTto de uma administraçào, tendo custado à Prefeitura, inc
ei'u$-lve 1) terreno, 400, mil cruzeiros.

E' essa a administração de fato que os homens' do Partido
.sOClflJ nemocrático prometem e cUJ)1p,rern para o povo que nêles
e_"',I,;lia _ ••

grande amigo de· Santa Catarj·
ano t'��éllJ�� a hora de verão ins- l1a, ie; Se.ll Curso Gin;'sial �Hlui
tituidn, aliás, por lei ainda em em Flori:múpo1is, no Colégio Ca
vigo!'. Hit\'etá pam 1952-1;:t53 ape- I

tariuense e aqui possue, desde
pre_Dt�ã", <16 parecer sob)'e' as nas U1;l1;l lJ1odifieação: começanlio ',aquole tempo, vasto o:.-il'cuJo de
oi1Sel"Yaç,ões f<,itas na zona f1'(>n- 'J o 1.1 I Ia. I.e <>ezem )J'O, ii hora de "e-

,

amizades, que, com seu cavalhe; ..

t..il"� ..inda não foi vencido: ''í) l'ão 5'\) se estenderá até o último riamo inato. e sua bi'ta vontade
g(1;'Grno do Rio Grande dil Sul

tdia
d-e [evel'eiro de 19�3. O pe- em servir, tem sabido conser"m'

'III.OJrt:r&'U-se desejosa de colaborar riodo S-Cl'lÍ J'eduzido de UI\1 mês, e an�p-I�lIr c()n�t�.!lte.mel�te.
eVl!' II >lJ)l"e;;cntacão d t-,

�
" '

'.
e suges Oe:! oQ-rItornre a ílu.ges:tào que aquela Ao e11l>"'10, en-v).a.IDos ãõ

Df'l
�:-...f:' ;�t} .rur'Ol''t::l e.st.ii(. f'he"'a d A r< li'

.

•

�

"
.

,'. ;'
n .0. �. \.o()nf.e! o Vll.l ence.mll'iliar ao pre- . Claudio l'Ioesas felicitaçôe-s e l)_0&-.&'::X <F�_ l:;;>",,� "2 d 1 _.

'
•

..,._ . '" ... �� &t:os e".l"'e- 'sidente da República. t 50 abraço.

A Caça e Pesca assim agiu
lerem aparelhainento

A direturia de Caça e Pesca de ",'atos Que se têm repetido; em

Santa Catarina, de pescadores se

lançarem ao mar, arpoando êsses

monstros marinhos, para depois
jogá-los à praia, deixando-os apo-

Santa Catarma vem de tomar me

didil das mais ae ..rtadas e das

maÍs hónestas, qual seja a proi

bi�i'io de arltOOmento de baleias

Florianópolis. Quarta-feira, 3' de Setembro de 1952

Na Adliaistração Paulo Bauer
l1'AJAt FfCARA DEVENDO AO SEU DINÁMICO PREFEITO

;� J!:STAÇ.�O "PRESIDENTE VARGAS", MONUMENTO QUE LEM

BRAf�-i SEMPRE ÉPOCA PROSPF;RA NO VALE DO MESMO

NOME

A Estação "Presidente Vargas", no aeroporto de rtajaí, é obl'a
de envergadura, que concorre para o jlrogresso do Vale de ltajaí,
<I. que o :povo ficar4 devendo à dinâmica administraçào do Sl'

. }'",ulo Bal.wr, homem do povo que o PSD escolheu para governar
" tCl'1'1l de La.uro Muller, eleito que foi por quantos o estimam
.t' adtuÍJ·aml ..

A inauguração dessa magestosa obra, que, será a " de setembro

FTuximo, contará com a presença de personalidades do mundo so

.,�i.. ] e político do Estado.

.

/'-
.

l'

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

C.Dclusões do ínquerito na

froDteira Brasil.Argentlna.
ElO, 2 (V.A.) - A Comissão

P�\amental' de Inquérito para
:tnvretigar os acontecimentos na

:f.l.1HÚ;eira Bl'asH-Argentina, ainda
:i1i;i;", tJ,preselltou a couclusãão de

:S'!l�'!l investigações "in loco". Essa
:in!'m:'m�çi{) 'vem a propósito de
�W� noticia {le que o· Itnmaratí
e�� ��1f:r�and� o relat'ório �li.s',
�;1· ·Y.W.:z.:is!�r\ vara traçá)" ã' órien
t:!l.çiW do governo b1·asiJeiro.

,i:) deputado Hermes Pereira de

rem reunidos, a comissão apre
sentará seu relatório, possivel
mente dentro de se dias'.'.

A'-,(�I..ta�de
Veril»)i�",'

..

�.IUO, 2;'(V�.) __

o

O p�esidente
do>CSljs,elho' de Águas é Energra
Elét'rica" infol'l1lOU ql1e ni nda êste

S'&iPE.!i,. relato'!' da comis'são, ia
:tmufu a'o vespertino "O Globo"
inf01',Il'lOu que o pI'azo para a a-

nossos pescaderes
seu apraveítaeieate.

em águas de Jmbituha, a baleia guns metros da praia de Pântano

':ando a carne exposta ao tempo.! veí o ter em Pântano do Sul, não do Sul, arpoada pelo pescador
sem a conveniente técnica no ca- sendo possível o seu aproveita- Joaquim dos Santos, de Imbituba,
30 em uso no norte do Brasil on- ruen te, à falta de apetrechos têc- é 11m dêsses casos que a medida

de há, de fato, materi'al suffcien- nicos. E o resultado? E' o que da Caça e Pesca quer que se não

No�eado O sr.. Abandonou o PT� e a presá �

Coriolano de 60ls dência do Diretório do Paraná
pa,ra O Ctxim." CURITIBA, 2 (V.A.) -- Divu I- era presidente, Vereadores e va-

_ ,. ga-se que O s r. Roberto Barroso, rios membros do Diretorio Esta-

i(!O, 2 (V,A,) - O, S'I:. CoJ'Ío- secre tar-io elo. Interior, desligou- dual acompanharam o renuncia n
Depois de 30 dí rtgiu A REPÜ

lauo de Góis confirmo�""hoje. aos se do PTB, do Paraná, do qual te .

........................................"'••••. BLICA, juntamente com Barrei-

O t
·

d d
ros Filho e Haroldo Callado,

U ra mina e' íamantes Criada a Impr-ensa OfidaJ veíu a,

(Uri�í�la por Iargcs anos. até

no Araguaia' I janeiro do ano último: A

SI�l3t.i amizade com todos os jorna IS'"
Brasil. Depois de _ponde.rar'sôbl'e RIO, 2 (D.P.) - Segundo no- ja, Cr$ J50,00, um qui lo de XUt'- i,tas valeu-lhe a presidência d<l7:
sua esco lh a, esteve ontem, do- ticias urgentes de Go iás, acaba que. Cr$ 120,00, um quilo de

fei-l Associa�âo Catartnense de 101-
mingo. no Palácio do Cate te e, de ser descoberto. novo e rico jâo , Cr$ 90,00, um maço de ci-

prensa, posto em que sucesstvas-

I,' depo is de uma con.íere�lCia com vêi o de diamantes no lugar co- garros Cr$ 25,00, um quilo de! teeleicões o tem mantrde, em,
o. presidente Getúlio Vargas, a- nhecí do pelo nome de Ch i quei- batata, Cr$ 100,00 e um quilo de decíaões unânimes.
ceitou o cargo. O st'.· Corio lano râo, no rio Araguaia. De aco rdo .

farinha Cr$ 90,00.
de Góis é ministro nposentado do com as mesmas fontes, para o JO-lSu pcrlo r Tribunal MiJ.it!u·, sem, cal seguiram vários -g'arimpe ivos ,

---------------

I nunca o ter exercido por força de '1'l'ovocando nova .corrl da. O 10-
lhe assinala a passagem do arri-

sentença judicial. E' que f'ô ru no- ! cal de dif ici l �cesso, está se to r- O TEMPO'
' versárto, recebe a prova de quau-meado nas v espe ras da revolução i nando na zona de mais altocusto.,'

to o estimam e admiram todos-

d_e outubro de 1930 em substitui- f ele vida, po is, uma g'alinha custa. Previsào, do tempo até às 1'\ '

I

I
os meíes sociais do Estado. De '

çao ',10 saudoso
_

governador da

I
c-s 200,0,0, um qu i lo de arroz ,

I horas do dia 2.
nossa parte, com " mesmo ca

Parn iba, sr, Joao Pessoa, e os Cr$ no,oo, uma garrafa de ce rve- �
o Instável com

chuvas'llor
dos anos passados, en"olve- _

chefes do movimento armado vi- I J.cmp --

Temperatura -- EI1l declinio. mo.s o nosso querido Batista P<,-,
;;o1'ioso anularam sua posse, No.

Ventos -- De sul a leste, fres- relra no abraço fraternal, cOl!�'

--,--------

em lace
, .

necessane ao

amigosAmigos dos seus e-

rep resenbautes (la imprcusa .. que
, I

sáb ado úl timo, foi convidado, pe-
lo goverrio pu ra exer�!er o cargo

de -di.t·e'toJ-, da Carteira de Expor-
tação e Importação (lo 'Banco do

sem inimigos, Batlsta Pereira",,_
todos os anos, nesta data, que'

transcurso do governo anterior

do sr. Getúlio Vargas, o sr. Co-

riolano ele Góis ocupou a chefia

de policia de São Paulo nas in·

ter'ventorias dos 51'S. Ademar de

Banas e elo falecido dr. Fernan

do Costa. Obteve, também, sua

n0111eaçúo para UllI Cartório no

Rio e na data de 29 de outubro

de 1945 el'a diretor da Carteira
do Banco do Brasil, a cujo posto
volta a ocupar.

votos a Deus peJa feliddade '11](',"

êle merec,j' pela sua bondade, ]H",

pobreza honrada em que vive.Dizem
COSo

Temperaturas - Extremas de

No. Rio de. Janeü'o, onde reside,
vê passar ho.je a data de seu ani

'j"el"sário nataHcio o Dr. Claudio

Borges, llo.�SO Colega de Impren
sa e Assistente Juridico da Di
visão do Imposto de Renda.

Ú Dr, Claudio Borges que

••• ontem: Máxima 16,3. Mínima J1),l.

que, no sábado último, o sr.

Sebastião Marthendal, mem

bro da Comissão. Executiva

Estadual da ·U.D.N. foi reco

lhido ao xadrez da Secreta

Tia de Segurança Pública, pOl'

ordem do sr. Secretário e pOI'

motivos ignorados, , '

que, no dQJnÍugo, diversos au

tomóveis e ca.nlinhões foran1 ,
multados na estrada do Hi-'
beirão por nào poderem dar

passagem ao Carro de S. Exa.,
o democrático Governado,'

i

hineu Bornhausen, ..

que os multados; diante do

exposto e da inlpossibilidade
de �lal'gal'em as vistas do Go

vêrno, vào fazer um abaixo"

assinado pedindo seja alar

gada a estrada do Ribei

l'ào, ..

que, segundo foi verificado,

na Assembléia, o. Governadol'

elo Estãdo, sempre democrá·

tico,. assinou um abaixo-assi

nado no Chapecó, p!!.dindo.
uma agência postal telegrá
fica ...

que, à vista disso, a comis·

sã() encarregada do abaixo,

'assinado pedindo o alarga
mento da estrada do Ribei

rão, irá a Palácio pedir a

assinatura do Gove,rnadol' ... '

que a novela da Hádio Na

cional "Que 08 céus me con-

Conserva de esquina:
- Homem é o h-i,neu!
- Foi ào Ribeirão, onde,

a'parecia um Gover1'l.ador.
-:-. E' verdade! O último

mandou construir um grupo
novinho em folha!

- Que é que o Irineu foi fazer tá?
- Visita administrativa, para, arranjar a aJte--

ração dos mapas do Ribeirão.
.

Que mapas?
- Os eleitorais!
- Mas isso não é da competência do Preft;}.to�r
- Mas o Prefeito já mostrou que não tem COll1--

petência! ,

-'-'_ Então a visita do Governador-foi para Ia-
zer média?

- E propaganda. Os! jornais do
cia!: a visita· ern 1·elêvo, cOmO fez
e diz o Pantaleão!'

.- E se o Irineu fóI' ao Can�,birela? ';..
- O Jairo fará a manchete: Pela. p7"imeira ,:!Jez,.

e,m. 452 anos," o Chefe do Estado sobe ao Ca.m
bi-rela!!.! ... -

E se ê.le fôr ...
Vamos parar?

há vinte anos,

que por lá apareceu"
escolar, que lá está"

é

j

denem" está sentlo :ol,lvida,

Rio vão noti-'
A GAZl!..'TA>

C-QJ1l vivo illterêsse, pQr altos

próceres da D. D. N.,. ,

que a COAP vai devolver à

Câml\l'a Municipal da Capitlil
os têrmos de sua moção, em

face dos Editais us. 1 e 2 da

Pl'efe'itu r�, publicados no

Diário Oficial de 25 último..

que os economistas desta
. ('.ltpitlll, em mesa re,hwda,
vào estudar o assl,lnto pão,
<}Ue o seu r<:pt'c'*!ntante j un
to à COáP revaJ;á dali parlt

a .�;;,;,oeiaÇ".7io P�ofiss;ona.l do.�

Ec!)I»J1�kl-tas, de Sa.nta

.,cata-1,"l'ina. 1
"-

(
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