
VAaCAS Q,V8.
ItIO, 4 (V. A.) - As declara

ções do sr;
·

Afonso Arinos sôbre

a posi<;ão da UPN em face do

govêrno nas sondagens políticas

feitas, coincidem com os pontos

de 1,jsta que o sr. Odilon Braga

rouso Arinos, que é igual ao do

presidente do partido.
expendeu em recente entrevista.

O presidente da UDN e seu H

.der entendem que a UDN deve

colaborar com o govêrno sem

participar, porém de postos no

executivo.

Sempre que a UDN julgar
que estão em jogo os interêsses

nadonais dará seu apoio às me

didas pleiteadas pelo executivo.

E' êste, em linhas gerais, o

pensamento expendido pelo sr. A-

Contudo, prosseguem as con

versações sõbre a possível com

postção de fôrças para apoiar o

"

\ !. '11 � .t
,

"\ \)\.
.

;;:..ei$:��
govêrno. Os srs. Osvaldo Aranha pról da união nacional e cas",

e Danton Coelho. agem nesse sen

tido.

Anunclcu-se que.a 7 de se

tembro o sr. Getúlio Vargas lan-

partidos para isso convocados se

recusassem, ameaçaria renunciar

seu posto. 'Entretanto, o discur

so do presidente não terá tais

çaria patrióticá campanha em características.

� DIRETOR

� Rub·ens de

! Arruda Ramos'
GERENTE

I Domingos F.

t ele Aquino
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política interna iuadequada: hou- lnalabarismos como muitos almeiajavam".
'Ve grandes. mudanças nos obje- Finalizando o se� ataque á VON local, diz o jontal: "Que
fivos da politica econômica níl- t'alementos da U. D. N. insatisfeitos ent pretensões escusas lião
donal, houve grandes desloca-' tolerem o Prefeito admitamos, mas o 'nosse Diretor, não empresta
lIlentos nas forças economicas �eu llome 'e Rem serve de bóde espiat6rio.
internacionais. O nesso conselh8, é que o Doutor Arnaldo Bittencourt como

Lafer continuou dizendo que extra"partidária, Se (lesenvenci-Ihe duma vez para esmpré; dáque-
I) Banco é o Fundo de8�mpenham !es, que d<woi1;. de servidos lhe· procuram menospresar, ·enxovalIltar;
no terreno das finanças e eco- proeurando.por hulai!! a� maneiras lamear seu nome, bem quistO:
1I0�ia ,in�ernacionais papel im-l não ·:é em '�'ubarão c�mo no Estado".

•')IOrtantJssllno, tal como oS dasj, Como vem os nossos ·leitores, o chumbo esta virando por ci-
Nações Unidas no flerreuo· poIíti- .Ina da cortiça., ., prazo de CiRCO anos vara a O sr. J,ourival Camara opinou
-1:0. I O psn não precisa atacar udenistas e nem cl'iticar o sr. Go- reconstrução da área que o tu- que Q allPJrante Manoel Ribeiro
Acrescentou que ambas as il1s- -' ,'crml:íiur, pais esta tarefa e�tá a:;:!)I'a a c;u:go. dlls .. qJI.e,..$u.Uag.a.ra,m•. *·àG, destruiu e f!Ue., SOIll<e.nte " Esp;'�dofa.. errtá, ilegalmente exel'-

titviçõl'SI têm diante de- si trê�: a leg��da bri"adelrista.'·
'"

t
-

d t _r
•

t dI
.. cone ruçao .as es ratlas e pun es cen o o cargo de "membro do

pr�blc;""s a tr1!ta::-, ao ;;'�llnter a ! (Da Imprensa, de Tubarão) custará UiU miIhlía de PeliOB. 1 Conselho Naei,onal de Estatística

Iipinas, em consequência de um ,não podem sofrer as consequên
tufão conforme revelou ontem á das das leviandades de passa
noite o secretário da Defesa, Ra- geirf!s administradores.

Edl�ão de hoje - 8 pag!!.

Desordem Món,elària

o ·sr. Laíer salienta, na Conferência
�

do México', 'três pro
blemas: inflação, crescimento da população mundial

e desequilíbrio generalizado .

MÉXICO, 4 (Uníted) -O mi- situação mundial no terreno fi-I -- 3 desequilíbrio generalizado! suas atividades para procurar

:Jlistro da Fazenda do Brasil, Ho-I nancei ro, a saber: \ da balança de pagamentos que I resolver esses prohlemas; mas

r.á.cio Lnfer, preveniu que pelo I 1 - persistente inflação, fruto afeta muitos países, Lafer dlssel tlesde Que foram fundados, as

menos o Fundo Monetárto Inter- I em parte da g'uerra e das desor- em seg.uida: "A's vezes há 80-1 nossas dificnldades u�o desafl�
nacional desempenhe um ·papel dens sociais e frequentemente bras da produção em muitas ·zo- receram, pelo contrurro surgv
l'IWS ativo na concessão de crê- resultado dos erros e falta de nas e aguda necessidade em ou- ram novos problemas,
dites. Em divisas monetárias, previsão dos governos devido á

.muitas nações não terão outra al-· pressão da necessidade ou igno-

tras ; o comércio não pode ser

feito ,: por falta de divisas ne

cessarias", e acrescent.ou: "O

Banco e o Fundo monetário pre-

As restrições e discriminat;ões
no comércio internacional são

hoje mais graves do Que as pre

vistas em 19,.4".

O ministro brasileiro disse con

fiar que o esforço coletivo dos

países-membros assegurará .a

solução dos problemas na nossa

ge raçàe,
Continuou dizendo que o Ban-

t-emath'a senão aplicar rancia;
2 - o rapido crescimento

população mundial;
darestrições ao movimento cambial

e às importações. Lafer pediu ao

Fundo Monetário e ao Banco

lwndial que façam frente à de

sord.em monet.ária universal, que

está couduzfndo a um tipo restrl

th·o e defensivo de política fi

naneeh-á,

Laf'er manif'estou às autorida

des financeiras de 54 nações:
.z:

cisam ampliar continuamente

o chumbo está virando••.
A VOZ DO POVO, jornal que circula uma ou duas. vezes por

10."8••em papel de embrutho e ás espensas da Pref'ettura e .que tem

omo 8":U propri tàrtu- o ,PtÓPl'io Pte{eito Municipal de 1'[lh81':\0,
,pare,�t'"t' sábado últim", <'um ·um arh�o atacando ·00 adenistas de.

�

.
' ,

co Mundial contribuirá para

causa
' da paz e prosperidade

mõl1lcdi;li�' ajudando � deaenvol

vimeii"tá' dbs meios de t arrsporte

e produção' de energia
..
elétrica

e alimentos, ao passo .que o Fun

do l\!lone�ário esclarecerá os ele

mentes basicos do problema dos

,pagamentos ínteruactonals, adu

zindo: "Por sua vez, devemos

aceitar o fato de que, sendo tão

precaria a paz mundial, tornam

se necessarios grandes gastos
em ármamentos; contudo, não se

deve esquecer que só por meio

do desenvolvimento da indústria

e da agricultura se pode con

seguir a paz verdadeira.

".A menos àque tenhamos

.nossa disposição um mecanismo
internacional capaz de .fornecer

-eeêdí tes iguais ao valor de cada

1I,aís no crédito geral, será im

püssí-fel conseguir a espéeíe de

eomêrcie multilateral que todos

Xá" tivesse o referido jornal fundado para defender a VDN
" a polítrca do sr; Governador, e nada teriamos que comentar.

Mas o t'a to é que o órgão pertence ao udenismo tubaroneuse,
tanto mais que um dós seus dirigentes, pertence ao .Diretorio ude

ní sta da cidade.

Pelo que se lê no aludido artigo, os brlgadeiristas estãó cons-

esperamos restabelecer". .titutndo um estorvo ao dr. Arnaldo Bittencourt. Ac�a o jornal
O ministro da Fazenda do que a t�rei do sr. Governador Irineu Bornhausen não tem prestigio

Brastl que presidiu á sessão 1>10 nada vale, quando afirma: -- "Se não houvesse coligação, sem

rumgural da conferência mista o esforço e arrôjo dos componentes do P. S. P., do P. R, P., do
lle dez dias do Fundo Monetário I P. T. B. e do deltutado J<'rederico Kurten, nunca, em tempo algum,
lntenacional e do Banco Mundial, :l U. D. N. veria o seu velho sonho concretizado no Município.
"falóu depois que o presidente do Agora, estes certos elementos udenistas, que enq�anto corria

�féxi70, Miguel Aleman declaron mos o interior tubaronense, a Florianópolis, e até Curitiba, fica-
Os armamentos .podem g·anhar-inaugurada

�nferência.

Esta tarde, ambas as ins�itui-

oficialmente vam em casa, deitadinhos em suas bôas camas, não estragando
"eus autonu)l·eis, nem gastando dinheiro dos seus bolsos, hoje que-

as guer.ras, mas nunca poderão
. eliminar as causas da guerra".rem s�r os mocinhos bonitos, gue têm a petulância, a ousadia, de

dizerem que tudo se deve a eles pretendendo, por meios inescrupu-
Lafer terminou saudando os

pulosus, influir nos destinos do município. •

delegados em nome do presiden-

Acllam que com a vitória �Icançada com o auxiliu de outros, I
te Getúlio Vargas, sob sujo go-

E tad
'

M·"
. -

. - vêrno o Brasil está seguindo110 s o e no UllIC'P'O, estao fortes e, com as pOSH;oes garan-
tidas.·

.

. f u�a polít�c� de. desenvolvimento
o" futuro pleito demonstrará muita coisa: o de senador que Isao

e equlhbrado.

se aproxima, já dirá o suficiente. Não adeanta ter a máquina mon- .

.

'

,.., ......-4alilL-.c-...�'7•.L"""'-"'�.r..... W Mo
tada. se os q� vao pô-Ia em. movimento, siio pretensos técnicos I k•. ii.,...�
que .desconhecem o seu funcionamento".

lola-O caUSAE mais adeante o jornal ataca o sr. Governador quando diz: U

150 mor'os

essa

çies financeiras realizarão sna

-primeira sessão de .trabalho.

Cr;"'se que os diretores eon·

fliderario a nova- tentativa da

-Tdteco-I!:slovaquia, .
de eliminar

-dessas instituições a China na-

rionalista.

Durante as sessões será exa

minada também a incorporação
da Indonésia e Asia bem comQ

C!uas representações adicionais

IIIlra o ,fapão e Alemanha Oci

dental, na Junta Diretora do

Banco Mundial c do Fundo Mo

netário.

Late!." afirmou que as dificul

nades financeiras do mundo não

podem ser atribllídas sómente á

- "As desave'll<;as não ·siio só locais, mas na quasi totafidade dos

municípios. catarinenses. Na Câ,mara Estadual, vários deputados
II.denistas se degladeiam entre si, procurando nesta Casa, resolve
rem casos pessoaes, em vez de solverem as IlrOmeSS:lS com o elei.
t.iwado catarinense 110 último pleito.

Graças ao bom Deus, que cedo ainda nos mostrou O} erro que
caímos por inexperiência, pois, a luta que se empreendeu, não foi

para fazer perseguic:ões, nem isentar ninguem de imposto ou fazer

MANILHA, 4 (United) - Até

agora fig·llram 150 mortos no ba

lanço das \'itimalil das inundações
e desmoronanlentos de terra,

qlle devastaram a provincia de

Zamboanga, ao sul das ilhas Fi-

mon Mag Saysay, de)lllis de re

gressar daquela provincia.

A marinha e aviação recebe

ram ordem de prestar aos sinis

trados todos os auxilios ao seu

alcance.
Declara-se em fonte

com qualquer homem menos p9n
oficial derado e sem responsabilidades

que será necessário pelo menos técnicas".

a ,Iureja ensina deveres aos

operários e patrões ...
RIO, 4 (v. A.)· - Recentemente estiveram em conferência,

no Vale de São Francisco, 22 arcebispos e bispos da região, que

fizeram uma análise profunda e metic,!.Jpsa da situação espiritual,
social e econômica do pais. A reunião realizou-se em Aracaju e

foi secretariada por D. Helder Câmara. Ela constitui a antecipa
ção do pronunciamento máximo da Igre ja, que se. verificará pe r

ocasião da grande reunião de prelados que se real izavá no Rio de

Janeiro, sob a presidência dos cardeais D, .Iairne Câmara e D. Car

los Carmelo de Vasconcelos Mota.

Os arcebispos e bispos que representaram as círcunscriçõ es

eclesiasticas situadas no raio de ação da HidroeJétrica de. Paulo
Afonso, redigiram um importante documcuto, que está sendo ago

ra divulgado pela igreja.
Depois de considerações sôbre a reforma agrária, a malaria,

a tuberculose e o problema da educação no Brasil - apontando
medidas concretas para a solução dêsses e de outros importantes
problemas -- diz o referido documento:

"Nosso século está assistindo à ascençâo do proletariado. O

processo pode ocor-rer em moldes violentos, através de uma l·ehe

lião das massas proletárias, e pode, ao contrário, dar-se �·m mol

des pacificos se patrões e trabalhadores se deixarem orientar pe

los princípios da Igreja.

Eliquanto a Ígreja ensina os. deveres dos trabalhadores, o pa

trão anda felicíssimo; enquanto os padres combatem o comun is

mo, o patrão exulta, Mas vá a. Igreja lembrar que o operário, ao

lado dos deveres, tern também direitos e que ao. patrão, ao lH,ü,

de direitos, cabem também obrigaçô es , e o patrão se Irríta, av.ha

perigo'sa e até comunista essa linguag·em.
Mas não vamos impedir - com receio de ·ferir O GOVê1"110 ou

os proletários � que as questões sejam estudadas corajosamente,
com equilibrio mas sem temores, à luz dos ensinamentos da San

ta Igreja e em particular das recentes 'e admiráveis diretrizes do

Sallt� Padre Pio XII.

Se os trabalhadores notarem que evitamos covardemente as

questões vi tais para o operariado, e ficamos nas idéias vagas e

nas frases feitas, irão tez.com os agitadores profissionais que já
estão levantando o interior de São Paulo e do Paraná, como se

encontram -:m todos 08 centros ÍJJdustria.is de maior expressão".
...� a

'PretaRdiam demitir"S8 todos os
diretores do 1881

RIO, 4 (v. A.) - Não s·e

mos-,
porque de acôrdo com II lei só

trando surpreendido com a no- podem fazer parte do mesmo or

tícia de sua exoneração do (:ar- gão oficiais do Estado-Maior. E

go de secretário geral do lnsti- o almirante Rib�iro Espindola,
tuto Brasileíro de Geografica e "tuaI presidente do IBGE, não

a

o TEMPO
�

Previsão do tempo até às 1�
horas do dia 5.

'I'empo .- Instável, d;�'chuvaa
e trovoadas.

Temperatura - Estável.

Ventos - De noroeste, ron

dando para sul frescos.

Te;'�ittur;;'s - Extremas de

ontem: Máxima 21,2. Mínima 17,�.

}�statí8tica pelo presidente atual,

'almirante Ribeiro E8píndola, II

sr. Lourival .• Camara fez estas

declaral:ões:
- "Todos os diretores e c:-he

fes de serviços e de seeções do

IBGE, revoltados com a arbitra·

riedade, solicitaram exoneração
imediatamente. Mas eu lhes pedi
Que, no tnterêsse do serviço, per·
manecesse nos cargos disciplina.
danlente, mesmos porque a situa·

ção atual vai durar muito pouc:-o.
E os trabalhos estatísticos

tem curso ,militar e nem perten.
ce ao Elltado.-�laior da Armada,
pois é oficial intendente da Ma
rinha.

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

ORISO DA. CIDADE ....

Deixemos a estes

e �anfluetes. Os

automoveis

profíssiol,lais .;ç,r.

___,.;
...=-=.......'""';.;.-=.-=,. .;;,- .........

��..":: . .l

-- É da Coap? Então façam-me
o obséqUiO de mandar um

fiscal para verificar a ba

lança aqui de. casa! l)cscon
fio flue aumenta milito o

peso!
- Mandarelllos logo. E nORSOS

agradeci-mentos pela sua co

laboração honesta! É disso

que precisamos., � li
! I

!Jl\e tem um nome a zelar, um

objetivo hOllesto e patriótico a

cllmprLr, 'não devem perturbar-se

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

'DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
MédIco.

Cirurgia-ClInica Geral-Parto.

Servieo completo e especializado das DOENÇAS D. S.NB!1'·

liAS, eem modernos método'! de diagnósticos e tratamento.

tlOLPOSCOPIA - BISTERO - SALPINGOGRAFIA - II.TABO·
LISMO BASAL

l!I.adioterapia por onda. eurtas-El"trocoagulatão Ralo. Ultra

,,'j""eta e Infra Vermelho.
. -CnnÍlultórlo: Rua Trajano, n. 1, l° andar - .dificio do .011·

•pie.
"orir!o: Das 9 àa 12 hora. - Dr. Mauj.

Du lli la 18 hora. - Dra. )(l:IIa1.

Residência Avenida Trompo\uld. 8.&

DR.· A. R<\NTAELA
F"rlllltd;o pela Faculdade Nacional d••adidna da UJilveni·

*,.,j. tio aruil).
lUdico 'Por concurso da A.al.tll)(!la • Paicopa1i&a do Di.tl'lto

#.".ral.
.

•x-íutarno de H08pital PaiQu!'trico e 1I.ri1e1.mio Judiciirto da

('._:.>' tal Federal.
Ih -Inte rno ds Santa CaRa de Misericórdia do Rio d. Janeiro.

eltnlcs Médica - Doenças Nervo....

f,_ ..nllultórlo: Edift�io Amélia Nato - Sala t.

Ilealdêncla: Rua Bocaíuva, lU.
ÇoDllultaa: Ou lfi ii 18 hor81

Tele!one:

Con'lJltório: Ul68.

ItE!idência: .1.&86.

DR. JOSÉ B�ijfiA-S�BMENCOURT
MÉDICO

Clínica Geral - PEDIATRIA

Rlla 11 de Maio, 16 - Itaja'
t>U.ERICULT!JRA - PEDIATRI,A - CLINICA GaRAL

CeIl.. lt6r.lo e Realdência - Rua Bulcão 'Visna. D. 7 (Larro 11

te ••io) - FIQrianópoli••
B.rinG: 8 .. 12 1I0r.. - Diàriamente.
i
---- ------------�,,---

.---------------------------- -------------------

DR.. ·ROLDÃO . CONSONI
Clrot"'. Geral - Alta .Cirorata - Molé.Íti.. ele S."flor..

.

_ Cirar,la 40a TllDlor�• ...:
.
-.

Da I'aculdad& d. Medicina. da GÍlivel'lÍdade de 810 Paolo.

',,,_
Ib:-A18iltedte d. Ciru�&,ia dOI pro!e..orea Alípio Co�reia

Neto e SyÜa Matol.
Ofrllr.. i� do ••��.o, veaicl1la & viu 'biliares, lnte.tinoa d.l

..40 • .rro••o, tiro-ide, rine. pró8tata. be�iga, \\tero, ovário•• trOJII
Paa. Varicocílle, hidrocele, variz.. e bérnia.

c...alta.• : Da. J. ã. fi hQra.: ru. F.lipé Schmidt, 11 ,<-obrado).
.. Ter_róne: 1.698.

lteafd4.da: Avenida Trompo'W.k:r. 7 - Tele!on. 1.784.

DR. MARtO. WENDHÂUSEN
. � � ....-.

CHale. m:édica de adul.to. e cr'iançú
Celllaltórlo -:-. Rua Joio Pinto. 16 --Teí. J[. 76••
(.�4\DitQ·lta.l Du.• àa 6 hora•.
Realdpucla: .R�� Este"'et Júnior. 411. Tel. S1$..

DR. TOLENTINO DE CARVALHO
Aperrel�oamento em :Pôrto Alegre oe Blle»_ A.,.r.
,

. OUVIDQS - NAJUZ - GARGANTA
...• _ •• �.' ConB�ltório - J.oão Pinto, 18 - 1- alld3lr

/-:Diàriamente da. 111 às 18 hora.

Sabão

\?irgen1 Especialidade
.. da Cio_ ilTZlt INDUSTRIAL-JoiuviIl8. (marca regblfadfu)}

.

•. Torna a roupa branquissima .'
.

I
f

!
!

. ,
J

!

DR. I. LOBATO F�LHO
Doenças do I1parelt.o respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULMO.S
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacional de Medicina, Tilioloehta •

Tisiocirurgião do Hospitai Nerêu Ramoa
Curao de especialização pela S N. T. Ex-interno e Ex-alliltente 4.

Cirurgia dI} Prof. Ugo Pinheí re Guimarães (Rio),
Consultório: Rua Felipe Schrnidt n. 38.

Diàriamente, dali 16 às 18· horae.

Res.: Rua São Jorge n. 30.

DR. ALVARO DE CARVALHO
l1uençaa de Criançaa····

Coaaultôr io : Rua Trajano �/�� Edil sio Jore. - 1" andar.

Salas 14 8 16.
"

Residência: RIJa Brigadeiro Si!u Paes, s/n. - 1° andar, (chá
CJlra de Espanha) ..

Atende diàrillmellte daa 14 b s, em diante.

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

RlUI SAldanba Marinilo. 19. - l'e1efone (M.) 7" .

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
J Clínica &fédi ea: - aoençaa de criança.

('tratamento de Bronquites e1'll adultos e criança.).
Consultório: Vtto r Meireles, 18 _- l° andar.
R',�ário: Das IO.SI} às 11.30 e das 2,20 As 3.30 bar...

Re"ldêneia: Avenida Rio Branco, 162 _ 'FQue '1.640.

UR. NE'VTON D'AVILA
Ausent.e até princípio de Outu

bro, f'azendo curso de aperfei
çoamento de cirúrgica, no Rio

de Janeiro.

o ESTADO
ADMINISTRAÇAO

aedaçio e Oficinas, à rua Conselheiro Mafia, L·UIIt

Tel. 1022 - ex. Poetai, 13!.

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S. Lua, Ltda.

Rua Sanador Dantas, 40 - 6° andar,

Te!.: 22-6924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, D. 21 -- 6° and.r:....,

Tel.:. 12-9873 - São Paulo.

ASSINATURAS

Na Capital
ADO ••••••• ,...... ••... Cr$ 170.8& ..

8ellle.tn .. . . . . . . . . . . .. Cr$ 98.0e ""

No Interior

Ano . . . .. Cr$ 200.0e<'l,

Sem�tre Cr$ IIIO.11l1 .t

Anúncios mediantes contráto .

.

Os originais. méamó não publicado....ni\�"�

d"volvidol.
A dlreçao não se respor-eab il laa peloe.''''&SH'!!II'-o.

I

• ..l

;,Q",
�.

).

o lISTADO

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

emitido. nos Ilrtiios assinados.

DR. ALFREDO CHERE�M
Curso Nacional de doençaa ments,.,

.x-diretor do Hospital Colônia &int'Ana.

Doenças nervoeas ementai•.

Impotência Sexual.

Rua Tiradentea n. II.

Consultas das 16 às 19 borat.

FONE: M. 798.

Rea.: Rua Santos Saratva, 64 - Ibtre·ito.

-ADVOGAD·OS
DR. CLARNO G. GALLETTl

- ADVOGADO -

ana VItOl Melrelle•. 611. - Fone 1.468. - (o'!or.ianÓpoll.,!
------------------------------------------------

pltal de C,u'idade

CLINICA MJlJDICA D1t CRIANÇAS" ADUL'l'OS

DR. RENATO RAM-OS DA SILVA\
- ADVOtiADO -

lha Saotos Dumont, .12. - Apl. I,

Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO.

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo neste últ imo apenas

para o movimento de passageiros.
PRóXIMAS SAmAS:

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- A»VOGADO -

CaiU Posta! 150 - ltajaí - Santa Catarina

VOLTA
-,

de SANTOS

7/Setembro
19/5etembro
2/0u.tl.lbro

1410ut�bro
26/0utubro
7/Novembro

.19jN-ovembro
2/Dezenibro
14/Dezembro

l�/Setembro I3/Setembro
24/Setembro 25/Setembro
7/0utubro S/Outubro

19/0utubl'o 20/0utubro
-31/0uutbl'o lO/No\r.etnbro
l�/Novembro 13./Novembro
24/Novembro Z5/Novembro
7/Dezembro 8/Dezembr'o
19jDezembro 20/lDezembro

DR; THEODOCIO MIGUEL _t\THERINO
- ADVOGAJ>O -

o horálío d,e ,Florianópolis será às 24 horas das datas indicadas.

Para mais informações dirijam-.se à

EMPRf:SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HO�PCKE
Rua. Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefon�: .1.212.

- FLORIANóPOLIS -

Roa Trajano n. 12, 10 andar .. aala R. 1

(Eser..Dr. Waldir B08Cb).

Teh;fone - 1.340.

Edifício Slo J.,-;t....

r-armacias
de Ptantão

MÊS DE SETEMBRO
30 Sábado (agôsto)

Farmácia Esperança - Ru�,

Conselheiro Mafra.
31 Domingo - Farmácia.

Esperança - Rua. Conse
lheiro Mafra.

6 Sábado Farmáei&,
Santo' Antônio - Rua Joãrr"
Pinto .

7 Domingo - Farmáei'8>
Santo Antônio - Rua Joã6>
Pinto .

13 Sábado Farmáci31
Catarinense - Rua Traja
no.

14 Domingo - Farmáciíb
·Gatarinense - Rua Tl'aja-

Doe Servh;ol de Clínica Infantil dll Assistência .Municipal • Boa·

I
._----�,

OI,ROS ..... OUVIDQS - NARJ.Z E GARGANTA i - Aler..l••_

DR. GUERREIRO DA FONSECA i (ÀmsultõJ'io: RIJa Nunea Machado, 7 - COniSult61 daa 10 1. 12

Especialista do Ko.pltal o l e dai 16 às 17 boras.

Iloderna Aparelhllgem. I Residência: Rua. Marecbal Gui lnerme, 6 - Fone: 781.

Limpada de Fenda - B.efrator - Vertometro etc. Hail> X. (ra· .

:)o;:::�;:. <ia Cabeça) -_. Retirada de Corpo. lIxtranbQI do Pulmio

..,.... \
)

Receita para uso de Oculos .

..�;���)�;;:;:::h;;:'��T:,',:'(AI
... d. Cau

I NaVI'o-moto'r "C�rl Hoepc"e"DR. ANTÓNIO MONIZ DE ÁRAGÁO U l
CIRURGIA TREUMATOLOGtA.

.

Ortopedia RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
COnl!'oltório: Jolio Pinto; 18.

o•• 111 à, 17 diàriamente,
M"'noB aos Sábad.,l.

R"•. : Bocatuva tU.

'<>n4 1Il. 714.

DR. ARAtANDO VALERIO DE ASSIS
MIl':DICO

\
110.

20 Sábado - Farmácia.

I D A
de FPOUS. de ITAJA! do RIO

Noturna - Rua Trajano.
21 Domingo - Fannáci3.

Noturna - Rüa Tt·ajano.
27 Sábado - Farmá.cia.

Esperança - Rua C()nse
lheiro Mafra.
28 Domingo - Farmácia,

Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.
O serviço noturno g.e1"�

;efe-tuad'o' pelas Farmádas
�Sal1to Antônio, Modern:À e

:Noturna, situadas às ruas

João Pinto e Trajano n. 17.

I

I
I
,

5/Setembro
17/Setembro
aO/Setembro

12/0u-tubro
24,lOutubro
5/Novembro

17.jNo-ve11lbro
30/No-vembro
12/De�ernbl'o

/
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Ia Ass,eDlbléia Legislativa I ��!���? E s���r, i��I,""",�,�,�����1���������?,����D��������OAgradecendo o aparte, o depu- DOS M1LIC1A�OS BARRIGAS- I cs Lo i ca do sa ldado hum i lde, IrE' "'E'US FILHOS WILMA GAMA RAMOS E ANGELO �AG'-tado Osvaldo Cabral oferece ao v

VERDE J�; quando a casuu lida« 10- GENSTOFF FONSECA, SERÁ RÉALIZADO NA PRóXIMA SE-
co lega de São Francisco do Sul, Iniciámos esta galeria algumas cou-u o s à testa dos (�- a de GUNDAcFEIRA, DIA 8 DE SETEMBRO, AS 11 HORAS NA

linhas em honra do cabo Kobus, Araranguá, berço '"li'i'1imo IGREJA DE SANTO AN'l'QNIO, À RUA PADRE ROMA, ONDE
um desses humildes obreiros ca- heroi, dcrn os o seu n omc à uma OS NUBENTES RECEBERÁO OS CUMPRIMENTOS.

-,_

.Jlclos af;orianos e, por jsto lnes

,mo, pelos nossos pescadol'es,
Hequer, finalmente, um apêlo votos contra 7.

,ao Serviço de Caça e Pesca, afim I O deputado Bahia Bitteneoul't.

"de que tal proibição seja revoga-
fez declaração de voto justifican

da, ou, quando não, que regula- do sua posição contrária ao pro-

o deputado Paulo Marques e,s

.clal'eci', que a Comissão como à

requerida jJi foi prog-ramado pe

:10, pl'esiden,te da República, a

•. <)'1.2.1, elltretanto. ainda não
_

deu

and>lí1H'J'li.O a seus trabalhos.
.

() ut'pntado Osvaldo Cabral é

.rle ,al'{'�er qUE' o exame dos pro

._g,leDJ�'; soeiai$ exige da Assem

'"'bléia U l1l:j i IIvestigaçào multo di

,. fjól e nftO se limita a observa

<�.õ.�s sup�rficjais. Necessita, as

,,:;iJn, dos trabalhos de técnicos.

Ne�i2S condições, o estudo pre

,cis,n!'ia ser Ievad o a efeito pelo

. 'Exe-cuL;vo, o qua I, de posse das

�{'ondn5õ��, soltcitaria à Assem-

.h?t'ia as le is necessárias para so

�nCI(lTI;\t' os problemas,
Continu.:111do em Sll8S consid'e ..

7.r�çÓe5, o deputado B ... leão Viana,

,,.enllH:e:'" a in iria tiva do deputado

$íqu-.:ira Be l lo c conclui reque

'-"1'enJo seja o J'(-':.5pecllvo requeri":

:mento encHndrlhado à Com issâo

"Co�Hpete11te da Casa.

Voto cotlgrRtuJatório
O flTador seguinte -fo i o depu

-1;adn OEyaldo Cabral ju st if'i ca ern

. J:e{�U'i2l"imento para um voto de

rO�f�rHt\)hiçõ'es pela promoção �

..!Gel!era'J d� Br-igada, do Coronel

'Elidi.. P.Qmu!o Colonia.

O novo ge11eral é nasddo eHl

"Curitibanos e atllalmento desem

j'Jenh"va o ra1'I('O de Chefe da Es

, ....ola do Estado lIlaior do Exército,

Conta ele 5H anos de idade. Foi

,-chefe da Nfissiío MilitaI' no liti

"gio ilo Equp.dol' com a Bolicil,.

-tend"I, bá pouco, estado na Fl'an

·ça� em rnissão l1!ilital'.

A Ca4;a da Baleia

Pj'esseguindo, o deputado
.·",al<l.6 Cabral tece comentá·rios em

:torno da proibiçóio, l)elo Sei'viço
zrle Ca\�a e Pesca, de sel'ein nova ...

'mente al'poadas as baleias que

_3)O'r ventura venham dar às nos

sas -praias.
Esse parlamentar informa ter

-yecebido di versos protestos vin

,41cs de Imbituba e aproveita para

interessante dissertação histórica

.sôbre a caça da baleia, praticada

!!lente melhor a matéria, permi
<tindo a caça sempre que dela os

-,pescadores possam conseguir lu

'1:1'OS.

-:Novas denúncias contra a Secre

iaria da Viação e Obras Públicas
O assunto que, a seguii-, foi

:focalizado pelo deputa'do Osvaldo

Cubral, é de 'grande impol'tância,
porque se l'efere a um inexplicá
vel desleixo do Secretário de
übras Públicas. E' o caso d'e estar
cno trapiche da firma Hoepcke,
-Uma máquina Hanomay R45 à

'<lisposiçào daquela Secretaria, im
jlol·tacla do exterior e lá descarre-
�;wja desde 11 de agôsto.
Apezal' de imediatamente noti

,:ficada, a Secretaria da Viação e

Obras Públicas não tomou qual-
-quer providencia para
.essa máquina ..En1 yirtude cl'essa
<!rinlinosa inCUTia a Hanoll1ag
1«5 VEm sofrendo a ação pel'ni
�iosa do tempo e ainda dos de

l:O�upados e dos moleques que'
·1!Ollstantemente se encontram na

,:uele local, os quais por falta de

'[Iscalhaçâo, lhe estão causindo
�s maiores danos'.
Em seguida decla;'a que evita

'1Ie se extender em maiores co

-!ncntál'ios. Basta-lhe a denúncia
<qUe acaba de fazer a seus pares,

.

SI;l aparte, o deputad·o Fran
CISCO 1\-,
..

,

làscarenhas cTeclai:a que
llá prOClll'al' inforplt.r>ôe3 a res

Peito', lllas nesue já deixa bem
clato qué fa','a' eOIlI" o orador, nê.�
'aua criti'�a,..... caso a lJleSn1a sej a
�l'��G�::-·u t'J.

) seu au to»- .m o que po-

soldado valente e de UJ11

3

belo

Câmara Munic·pal, o sr'. vereador

Osmar Cunha requereu telegra
mas de aplausos ao Governador

do Estado, ao Secretário de Jus

tica e Educação, ao Diretor do

ba ra

...agern nHIÍ to mais
do que a do convite do

à esco la (�O distri co onde nasce ra,
'la ce rtesa de qu e .faziamos jus
ciça perpetuando a mernõrta de (:A,MARA MUNICIPAL

mesmo deputado, no sentido de

levar o orador a Jo invile, para

ve rif'icar o estado das máquinas
cedidas pelo dr, .João Co llin . .•

O conví te foi gentil, mas o dep.
Mas,earenllas pref'eriu declinar do'

masmo, dizendo que daria res

posta no dia scguin ts.
Foi pena que o ilustre repre-

Garcia", se é que. ele nà o a le

vou. E' nossa intenção, amado

res que somos, fotografa" insta

tãneos de atos ou fat.os que Sin-tgularizaur certas rases da se

cular milícia ou dós seus servi

dotes, as quais por humjl des per

menecern na obscu ridade e caem

no olvido .

No ano d'e 19:�2 degladiavam
se Irmãos contra Irmãos, arga

.nassando com sangue a estrutu

ração da alma brasileira, No dia

J5 de Agosto, nos campos de

Bu rí, desde a madrugada, f'eria

se verdadeira batalha que pos

tel'iortnellte seria denominada

"COMBA 'PiB D.E BURI",

Entl·e as forças que tornavam

par te na luta euco ntrava-se UH)

batalhão da nossa Polícia Mili

tar, na PpOCR Fôrça Policial de

:.!xfolr!�plo, digno dtt 5fhnll"ação dos
seus co n tert-âuco s.

Itui Stockler de SOllza

Viôoens D I R ÉT.� S
FlORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3t;
ff'Oll5.-S. PAULO. �IO "

4".
FPOllS. - CURITIBt.--RIO AOS SAB'j,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

Na Policia

sentante sãofrancisqueuse não

Sants ('.êi.t;trina. Na8 fi leira s do o QlE.1XOSO N.,;{O DEL' O
NOME

Em vista de haver matería im

portante !mra, ser julgada, o ye

reador Ant.ônio Paschoal Aposto·
10 requereu li. convocação de

uma reunião extraordinária. a

qual terá início no dia !I. do cor

rente mês.

de 'ante-ontem, dasC'ssãoNa

provasse a .sin.ceridade 'do seu a

parce, com uma imediata visita
ao t.rapi che e à máquina em re

ferencia. , ,

[S80 de preferir patavras a fa
tos - -, lião é muito convincente. '.

Ultimes debates sôbre o paga

mento do excesso

Anunciada a última discussão
do projeto que pede para os mu

n icipio s produtores, o execesao de

'11'l'ec'adação previsto pelo artigo
20 da Cons ti tuição, o deputado
Osvaldo Cabrul foi à tr-ibuna para

integral' ,u corrente dos que vi

nh am combatendo a 'medida.

[Jllstntnclo suas (,ol1sideru(:úes

nem do·

Departamento; ao Inspetor ge-

"0111 hipoLeses perfeitamente lii.

jrieas, êsse deputado defende nllli

to bem o seu ponto de vista. Um

:::.rgulnento de peso é o que mostra
" r:omplexidade democrática que

surgi rá da nova lei.

O deputado Banos Lemos não

,e conforma com a opinião do

deputado Osvaldo Cabral e, como

de "ostume, perde a calma. Exar

Os-, cerba-se,

Obespinha-se. Grita, li: entre

tanto mio havia necessidade de

tamanho desespero. E muito me

nos havia necessidadp d'e ser re

querido, pelo mesmo deputado, o

encermlllento da discussão.

A matéria diz respeito à eco

n0111ia dos municipios e quanto
mais esclarecido, melhor, Os ar

gumentos invocados de lado a la

do, são fortes, siío positivo�. Para

que evitar n1aiol�,es debates?

O projeto foi aprovado por 25

da segunda

ral de 'Educacão Ffsicu l)elo brt-

::::"7.:.:·:. :::t�:,.:::=':: Vida Social
Ainda na trihuna, pediu um Ivoto. de congratulações pela pas- .

ANIVERSÁRIOS
�al:'em do aniversário do profes-l. Sr; Heitor Bittencourt

$01' e vereador Ff ávio Ferra ri. i' A data de hoje assinala o ani

Os srs, Gercino Silva e Vito..! versárto natalicio do S1', Heitor

rio Cecheto se manifestaram so- Bittencourt, do alto comércio Io�

jeto:
No mesmo sentido se manifes

taram os deputados Cássio Me

deiros, Olivio Nóbrega, Francisco

i--lascarenhas, Osvaldo Rodrigues
Cabral e Volney Collaço de Oli

'leira, toc1os aleg'{tndo, entre ou·

tras l'a��ões) a inconstitucionalida ..

de do substitutivo.
_.........._.....-.................._..................,..,.

Esclarecimento

retirar

Do sr. Lerner Rodrigues, Pre

sidente do P.T.B., neste Estado,

recebemos nota, esclarecendo que

"ó sr. Roberto Barroso não per

tence às fileiras do
-

nosso Parti

do e que o atual Presidente da

quela see<;ão estadual é 'o nosso

çOlllpanheiro Abilon de Souza l'l'e-

Companhia. T:eloLão que t ivemos

a hOllra e a glória de comandar,
b:üia-se com tranquila bravul'a o

soldado :Laurival Luehina, motivo
desta despretenóosa crõnica.

"retificar na Inspetül'ia de Veic:u
ias,

O n1otorisLn da Amoal:1n('in do
SESC �!prese:tt:'Jll queixa eOlltl'a
o onibas da Empreza Brasil, <li
ZC11do q'..le o mesmo] nas imedia.
ções de .José Men(h�3 bateu na

referida ambulância, amassando
HJe o Pên·alarna.

Deixou, entretanto, de dedinai·
:-;eu 110111Ú, declarando que não
tinha trazido os documentos, pOl'
ter eS'luücido a chave do porta
IUVàS, Mais tarde voltaria com os

documentos e então daria o no

rne.

D"pois dissp roi .embora e".

lida rios com essa homenaaem. cal e pessoa grandemente relacio-

O sr. Gercino Silva, líder da nada na sociedade catarmense.

UDX. apresentou um projet« de
I

O ilustre aniversariante ser•
lei alierando o Códig'o de Pos-

i
muito homenageado por seus 3-

turas na pas-te relativa á con-! migos e admi radores •

correnda pulltica para locação! O ESTADO cumprimenta-o,
d08 compartimentos do Mercado: FAZEM ANOS, HO.JF�:

Púhlico, afim de evitar sejam I' --- Sta. Solange M. Silva, filha
lHI',iudicados os atuais locat.aríos. do sr. Waldemiro Orlando Silva.

Ao mesmo tempo encaminhou - Sr. Waldemil'o Orlando da

uma Indicação no sentido de 90- Silvei,·a.

licitar ao sr. Prefeito fosse SU8- - Menina Aracy Luz. filha do

tado e edital de concorrencia

PU-l
sr, Aldo Luz.

blica para quele fim. - Sta. Maria do Cal'mo Gallia-

Ambas �s proposiçues contam'- ue, filha do S1:_ �osé G.alliani.
com a assmat.ura de todos os - Sta. Nercl Sdva, fllba do sr.

srs. vereadores. Dest.a forma fi- João Honoro da Silva, .funcionário.
cou resolvida a contento de am- público estadual.

bas as partes, particulares e nlU-
-- Sta. Ulda Mada Filomeno,

nicípio, o caso do aluguel filha do sr. Francisco B. Roque
das portas do Mercado Público. I Jl'il�!ll1enO,
..................................�.....

,-

Yes".

Essa a uota/que nos enviou sô

bre o telegrama que publicamos
na edição dt' ;) do corrente.

De,sele a madrugada que a 2a

Compunhia do Bat.alhão da Po

lícia Catarinense avançava, sob

fogos de artilharia e met.ralha

lhado1'2, rll.n10 a fl'e�lte da princi�
paI 1'esistência inimiga - a bo

ca ela "P�(:ada d.o COl"ação".
HeI'as e horas naquele inferno

de fogo e fumo, de sinistros lam

pejos e tétricos zumbidos.

A ti'opa combate e avança ga

nh�ndo terreno palmo a palmo.
'J.'omb<llll combatent.,s,· feridos.

uns, 1110rtos outrós, aqui e aco

lá.

Como tantos que em hora tã�

nunca nlais. Ncn1 nOJne,

I rumentos".
l\UE DESNATURADA

oASA Jll8C15L.AlJU. Ibm
baidor. '01 U'_ 1L8.:.1.
'J t,*c):r, VAlnl••• Dtt....

'1.,.. Co•••I� .efH.

a

� l/Jfl/)" tY cJ1!,U : I
.=T-�

nõ nóvó BANeb AGRleOLA

A Eooperó.till6., de Cf"é�ito n� 1, do BRA'5IL!
SEOE PROPFlIA

�cr��1�1b
FLOR/{J/'fOPOllS - STA CRTRRitlR

grave, souberanl cumpril' com.

honra e dignidade o seu dever,

alguns mesmo a custa da pró
pria vida, deixando p,al'tl a pos

teridade exemplo e ai;ir�lação da

Uma CêllU que merece classifi

cação de barbara, foi presel1cia
da, olltenl, .por diversas pessoas,
no começo do Caminho de Cima,
mais ou menos- às 13 horas.

Unut senhora levando um ell1-

brulhe> se fazia acompanhar de

uma filhinha que não podia ter

,mais de dois anos de-idade. Como

.essa não poudesse seguir os pas

sos da mãe ou se sentisse can-Isada, a t1esnaturada lnãe nüo te

ve dó nem piedade. Surrou a pe

quena de maneira impiedosa, rhe- �

gando a derrubá-Ia no chão e a Ibater-lhe assim mesmo, como se

estiv.�sse possessa.. Logo' a se

guir, pegou novamente da peque

na e bateu-lhe o�b'a vez com a

"apacidade de sacrifício notaI'

AVENTURAS, DO ZE-MUTRET

pela firme serenidade como se

batia, llrn certo ar de tranquE
dalle que constrastava corn as ati

tudes e semblantes da grande
nlalOl'ia que estarnlJavam as l11Úl

tiplas Teações que a hatalha pro

VOCá em cada indivíduo, excita

dos todos pelo fragor da luta.

Era ele Lourival Luchina em

dado momento atingido por uma

ba la na tes ta,

Atendemo-lo imediatamente fa

'wndo o curativo de emergência
doconforme as circunstâncias

momento,
- Vae arder um pOl1VO Lau-

Ttlesma inclemência. A nlenhlu

chegou a perder a voz ele tanto

<:ho"n, QUl\nrlo particulares ceu-
rival!
- Não fa? mal, meu tenente,

clural'am tamanha malvadês,
mulher tomou a lnenina nõ colo,nóio

ali,

um ferimento do qual eu

escapo. O meu fuzil ficou
l'::tivosalnente e seguiu viagem
mastig'alldo inlprecauçoes.
Pal'ece incrivel que ainda haja

coração luatel'TIO capaz de tanta

mal(hlfle,
---._. ._------------

onde eu estava combatendo -

disse com naturalich,de. sem per

der aqll�la calma impressionan
te. meS1l10 en1 ln0111ento tüo trá

gico.
Não soltou unla queixa,

tl'el1 li 111 gemido, portou-se

não

conlO

um bravoum homem e como

que de fato Q era.
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Em prossequlmento ao' certame de

profissionais' teremos domingo· o c�oque figueir�nsel Bocaiuva

Espurtiv
�"""""'-"""""--"""""--�···"''''_··''''-'''··----_·''''''-�'''''''''''''''''''� e•• "'��""'_�"".cI""''''.''''''''-.''''..__ .._ ..,. .;yo,.w

"O
Num-eloS ·'-do Campeonato

de Amadores
.

A�S_1' vésperas do encerramento do prfmei ro turno do mats sen ..

sacíonal 'Campeon'ato da Segunda Divisão (Amadores, já o Herci

Iio- Luz pôde feste:iu.i: a con�uj�ta da metade do "certame.

"E" que � a'lvi-negro está com três pontos de dif'erênça sôhre o

-seg.u-J!rlo "colocado que for o .seu priI!l-cir<; adversário, o Treze de
M,,iQ. Em tercei ro lugar e�tá o. Colegial com 4 pontos perdidos.

No péreo parn a obf('<;ão. do titulo ·ainda estão todos os con

eorrentes, sendo mais' !!ificilimo para os últimos colocados que
são Américn e F'lamengo, que estão com !L e lÓ pontos perdidos,
sesnectivamente. '

Contudo espera-se g'ranele,;;, surpresas no turno final.

QU(,llI será o Campeão de 52?

Abaívo pubticamos ligeiro resumo do campeonato .

_
' Partidas realizadas

o
,,'

Estréia Auspiciosa
.

,

Un'iver!Jitarios

e

Vasaoo 8 y,ezes

Vasado 6 veze"

�;as.:liio 5 vezes

Vas2do ,4' ,-ezes

llubinho, do América.

"Osni, do I"lamengo.
lco. do Flameugo.

Ama!l('u, d{J Flamengo.

dos Futebolistas
Càtarinenses

/

A e.QuilJe universitária de San- tidamente a turma alagoana por púb llco, tendo os nossos- estu-

ta Catartna ·fez "sua e,Ú·réia no�, I quatro
tentos a um. I dantes merecido fastos' aplausos

Jogos Uníversítártoa Brasj lefros
.

O prélio foi efetuado no está- pela estupenda atuação.
de Belo Hor-izonte, vencendo ni- dio do Cruzeiro perante enorme! O "onze" barriga-verde for-

Esporte c.
- Recebemos e agradecemos
seguinte nfício:

"F'Ior ianópolf s, 28 de ag'ôsto de]
Pr-imei ra rodada, em 26 e 27 de julho - Postal 'I'elegráffeo 2· 1952.

x Flamengo 0, Hercitie Luz 4 x 'Treze de Maio 2, Bangú 2 x , Iris
(I e América 2 x Colegial 2.

Segunda rodada, em 2 e 3 de agosto :- Herci lio Luz 3 x Pos
tal Telegráfico 2, Treze de Maio 4 x Flamengo 1, Colegial 4 x lris
). e Bangú J x América (I.

Terceira rodada, em 9 e li) de agosto Flamengo 2. x Bangú 1,
Irís 5 x Postal Teleg'ráfico 4,. T:::eze de .Maio 1 x América O e Her

I
cílio Luz 7 x Colegial 1.

.
Quarta rodada ,em 16 .e 17 de agosto -'Colegial 3 x Flamen

g� 0, Postal Telegráfico ,1 x Artlél'iea 0, Hercíl!o Luz 8 x Bangú 2
e Treze de- !\f,fio

.

3 x lris 2.',
. � ,.'

QllÍnta rodada, em 23 e 24 'de agosto - Irts 2 x Ffamangn 1,
Treze de Maio 2 x Postal Telegráfico 1, Rereílio Luz' 2 x América
() e Colegial 10 x Bangú 1.

Sexb J'odada, em 30 e :n de :rgosto - Treze de Maio 1 x

Co!�g-ial 1, América 6 x Tris 1, Postal Telegráfico 2 x Bangú 1 e

Hercílio Luz 5 x- Flamengo 3.

Classificação
10 lugar - Rercílio Luz, com· 6 jog'os·, 6 vitórias, o derrota,

() empate, 12 pontos ganhos, O ponto perdido, 29 golos a favor
10 contra, com um saldo dé 19 golos.

20 lugar - Treze de Maio, com 6 jogos, 4 vitórias, 1 derrota,
I empat(', 9 pontos ganhos; 3 pontos perdidos, 13 golos a favor e

li contra, CO,lU um saldo de 4 g·olos. .

30 lug:�J;' _...,.. Colegial, com 6 jogos, 3 vitória-lO,. 1 derrota e 2

empates, 8 llontos ganhos, 4 pontos perdidos, 21 golos a favor e"
12 contra, com um saldo de 9 golos.

40 luga'r _ Postal Telegráfico, com. 6 jogos, 3 vitórias, 3 der�

rotas, O e:m:pate, 6 pontos ganhos, 6 pontos perldos, 12 golos a fa
Yor e 11 contrá" com um saldo de 1 golo.

50 il!gar -. Bangú, com 6 jogos. 2 vitórias, 4 derrotas, o em

pate, 4 pontos ganhos, 8 pontos perdidos, 8 golos a favor e 22
contra, com um deficit de 14 golos.

50 lugar - Iris. COril (; jogos, 2 vitórias, 4 derrotas, Oempate,
4 pont.os ganhos, 8 pontos· perdidos, llgolos a favor- e· 20 contra,
com um saldo de 9 golos.

60 lugar - América. com (; jogos, 1 vitória, 4 d-('Trotas, 1 em

pate, 3 pontos ganh(Js, 9 pontos perdidos, 8 golos a favor e S con

",.·a, sem saldo e deficit.

70 lugar - "Flamengo, com 6 Jog'os. 1 vitória, 5 derrotas. O

('mpate, 2 pontos ganhos, 10 IHmtos perdidos, 7 g'olos a favor e 17

co�tra, com \110 defieit de 10 golos.
Os goleadores

10 lugar - Com 6 golos -.Diogo e Odilon, dO) Hercilio Luz.
·20 lugar - Com 5 golos - Nado, do Coleg-ial e Basinho, do

H('roí!io Luz.
30 lugar - Com 4 golos - G·uedes, do Treze de Maio e Bara

ta, do Colegial.
40 lugar - Com 3 golos - Cabelo, do Treze de

do, do Postal Telegráfico; N1lton, do Hercílio Luz;
rica; Sabino, do Colegial e l\'Iaui'iti, do Iris.

Maio; Fernan-·

Jacó, do Amé-

,

50 lugar - Cmn 2 golos - Brito e SOlnbra, do Flamengo;
Lico e Teive, do Iris; OUvio e Tito, do Bang·ú; ZÓ, Santiago e

Cuca, do Celeg'ial; Damiani e D�deco, do América; Alcino e Ciróca,
do Postal Telegráfico e 1Jurval, Valmor e Aço, do Hercílio Luz.

60 lúgar - C�m 1 golo - Amauri, Makoweschi,' BoteI_ho, Hélio
e Natalino, do Treze de Maio; Lua, do América; Namy, Ivanir,
Adércio, Santana e Delamar, do Postal Telegráfico; Felinto, Lilico
-e Anibal, do Colegial; Valdir e Nilson, do Hercílio Luz; Telê, Mo-
're'to, Renê e Rosinha, do Iris; Zico, Hamilton e Santiago, do Fla
mengo·e Zizinho, May;rink, Mélo e Iran, do Bangú.

Negativos - Lili Oris), a fal'or do Tr('ze de Maio e Deler
(Bangú) a fan)r do Hercílio Luz.

Os arqueiros
Vasado.2tl vezes ._ Tércio, do Iria.

_

limo. Sr. Diretor Espor-tivo do

"O ESTADO".

Nesta.

Levamos ao seu conhecimento

que em sessões de 15 e 31 de ju
lho 1'. findo, respectivamente, foi
elei ta e empossada a nova Di re

toda do Esporte Clu he "Treze de

Presí dente i .Ioaquim 'Costa

Vice-dito: Ari Si h-'l

10 Secrei.ádo: Erlgard
kamp

Fort-

'Wt

mon com Isaias,· Guaporé e Que-
rubin; Cordeiro, Ney e Gumee

cindo (Katcipis ) , Masstta, Tui

nho, Danir, Gil e SauI.

de Maio 1 Santa �

Cata+na
�: ��:oo:ur�::�� �':l�:;Szommcr' I em teulS, volei e
20 Dito: Hermínio da Silva .Ne-

Treze
o.

to

Orador i Ivo Noronha
,

Diretor de Puhlicidade: Wal

ter Cl ímaco

Conse lho Del ibern'tivo - PIe-

sldente : \Yalf'ir rle �1"ra('s

elimínada
basquetebol

i.r-

Noticias chegadas- de Belo Ho- cidos pelos baianos.

No esporte branco perderam
por 2 a O e no cestebol por 44 a

3;;, sendo. eliminados nessas me

dalidades.

Também no voJeiboi fOIDOíl'

vencidos, desta' feita pelos. fhli

minenses, por 2 x O (l5x3 e llii

x 4).

rí zonte dão ciência do sucesso

dos Jogos Universitarios Brasi

Ieiros, organizados este' ano pe

la entidade estudantil mineí ra.

Os eatarfnenses, vitoriosos em

futebol sôbre os alaguanes, não

Membros - Amauri

ma; 'Vive-dito: �J\lbi Pereira e foram porém bem sucedidos em

Secretário Ce ral : Aldo Galdino; Tênis e Basquetebol, sendo ven-

le'ôniôas brilhando .

semore.••
�, 1 ,.

- ..

nprc- l. ..

.
'.- RIO, 4 (V: A.) - Séndo .Amé- junto de Campos Sales.de

Ica e Bangú os "esquadrões" que Leônídas, acabou com o síste-

mais impressionaram ne,ste início ma "tico tico no fuhá" IJUe ca

de campeonato, nada mais justo racterizava o jog·o amerkau9,.
do que reconhecer como princi- dando novo sentido de agressivi
pais craques até agora, os cen- dade à equipe.

Silva,

sentar-lhe os meus protestos
elevada consideração.
Edgard );'"ortkamp - 10 Secre-

tário

"{aio" para reger seus destinos Neves, ;roão Andrade da

no ueríodo de 10' de agosto,
. d�;'1 G en;';t�� For-tkamp, tJ�io

J.952, a 15 il� julh .. de 1953, fi-),G"lltil" e it}<:l!� 'S'lntos_ ..

caudo assim constttu ída : .i
Ir

. Aproveito o. ense]o PUF'I

Moto Clube de Blumenau
Recebemos e agradec('ll!os

,seg'uinte ofício:

Ilmo. �r, Redator Esporti\"o do

"O ESTADO"

Florianópolj�
Prezado Senhor:

'remos a máxima satisfação de

levar ao conhecimento de V. S.,
que ('m 2iJ de junho de 1952 foi

funrlado o MOTO-CLUBE DE

BLUlHENAU, e, em cuja Assem

bléia Geral realizada naquela da

ta, fou;m aprovados os estatu

tos sochis. bem como eleita e

empossada a Ilrimeirã direto-ria,
a q'ua} fic�1'l ass.im constitulda:

Presidente: Fritz Reimer

1'; Vi ,-e-Presidente; Afonso

10 Secretário: José Gonçalves mou éontn da torcida rubra, sen-
20 Secretário: Felix Gieseler. do o principal elemento, do con

lo Tesoureiro: Primo Libardi

20 Tesoureiro: Ernesto Vetsch

Conselho Fiscal efetivo: IIvo

o Klever

Moes, Waldomiro de Olh-ein

Reiter

2{) Vice-PreS;{;ellte: Gernl;'�JiO

Busc1�e ; suplentes:Bernardo

Heinz' Mailel' e Rudolf Hannig.
Sendo só o que se n.os ofere

ce l)ara a pre8ente� e, certos de

V. S. favorávpl quão honroso a

('olhi<Ja ,li) exposto, prevalecemo
nos do ensejo 11a1'a testemunhar

lhes nossa mais elevada consíde

ra�âo (' a!lreço. firmando-nos

anteciosamente

MOTO-CLUBE DE BLUl\'IENAU
Fritz Reimer - Presidente

José Gonçáh"es - Secretário

Vasado 12 Y('zes - Colaço; dõ ColégiaL
Vasado 11 vezes - ·Wilson. do· Postal Teleg·ráfico.
Vasados 10 vezes - Ailtou e Valdir, do Bangú e,Paté,

cílio Luz.

Vasado 9 vezes -Clím3co, do. Treze de Maio.

Vasatlos 2 �-ezés' - Bicudo, do Bang-ú· e ·TiNI, do Flamengo. ,

Im-ido Benito, do Postal Telegráfico. I
.Juizes que fUncionaram í '

g vezes - Ari Silyeira e Júlio Camargo. i
.

2 vezes - João Sehastião da. Silva, Amérlea Devólio, João An. !

drade, Vald�ma;r' Tal'ares e Valdir Mafra.

1 yez - Lúcio Car,'alho, Ans·elmo Furlanetto, Mãorio Abreu,
,

i'\:lanoel-1'Oluinho, (ieraldo O!iYêira, José Silva, Morací e Acary
,

Marg·arida.
A próxima rodada

A p:róxima Iro>!lada, li última .do primeiro turno, consta dos

guintes jog·os ..

Sáhado - Col('gi.a 1 x Postal Telegréfico, ás 13,30 horas e Her-

cílio Luz x Iri8, ás 15,39· :horas.
Domingo'- Bang-ú x Treze de 1\'1aio,

�.o .x América, á.s 10,30 .horas.

ás 8,30 horas e Flamen-

tro-avantes Leónidas e Zizinho.

O atacante catarincuse já to-

Desbravando os redutf,>s adver.

sários Leónidas atingiu a' som3

de 5 tentos, ocupando. a lidero

ça; juntamente com .Ziziitho.

1
se- !

1

Di:ltribuidor
C. RAMOS SíA

Come-rcio - Transportes
Uua J{)§U Pinto, 9 Fpoli;J

........_._--,-----_..,-_._..__.._----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florfanépolis, Sexta-feira, 5 de Setembro de 1952
--------------------------------------�� ---------------------------------------_.

FATO PITORESCO I

-----,-
"

� I
A «Mãe da Pobreza», Terío

Subido aos Céus !
.

..� F! i�,;,.,�lq
� .RIO, 3 (V. A.) o vespertino I zenas de af'í lhados e cOl�padre� ,Ao' chegar ao "C"p,tâll", ficou
·�A ;;"'oite", em telegrama da Pa- [da falecida. tudo esclare-rdo : deitada em seu

.'<l1iIJi, dR-nos noticia do enterro j Todos quiseram rever o sem- leito de moda, silenciosa e in

,d",� d, i\1aria Benedita da Concei- I blant.e amigo e, na beira do tu- diferente a tudo, de mãos pos
.çil:a, rica prouz ietárf a rural, 'a muto, o coveiro João Mariano tas, j'aziu d. Mada Benedita, daI
"''luaJ, .na bora do caixão baixar abriu o _caixâo. ti Conceição..iI sepulturn, não se achava no Uma surpresa estava reserva- '

- S dmi rad acre-
' I Desta vez, com todas as pre-<::,,';,.0. e us a nu rar ores <la I'" ru todos: afora um monte' '- ".

-a-iita.ç;m, e.ntào, (IUe ela havia de flores, nada mais havia no cauçoes posarvers, fOi o corpo

"""IJido aos cl'IIS, de tão santa L I enlocado no ataude, seguín

.
do, "", :! aur e, O corpo desaparecera.

"f'ile: H'" ' " O caso é que diz novamente, o cortejo, rumo ao

.. .1<IP' te jorna l _, no arraia! de- Num instante, evaporou-se a cemitério, onde o coveíro .João

-:nominado "Capl tão", distrito_ de ,"lHhriague;: dos "velortstas" e: Martano, antes de baixar o cai

"!:7IUTlpira Torta", Ialecerá d. '_' estupef'acão fez os presentes xlio à cova, Q)1is tocar, talvez
s-,

�,!8l"ia Benedita da Conceição, ';1l3rdarem minutos .de silêncio, Iembraudo-se de São Tomé, no

JI"ôjnietárilt rural com a idade .. iH'ndo, este que foi quebrado rosto sem sangue de d. Maria

,de 162 anos, conhecída como "a

tln3ic G.1:t pobreza" &

S"'U g',mro, obedecendo aos cos-

l'ela voz comovida do coveiro:

"1), Benedita era uma santa!

Subiu ao céu com corpo e al-

Benedita da" Conceição, "mãe da

pobreza".

-itnn.es locais, convidou Q8 amigos ma! H

,,,fa falecida para () velorio ,e pa- O genro da velha, que era

Y8_ a "Excetencia", especte "de- mais prático, fez regressar o

""antll!'o f'unebre em que todos to. cortejo aos penates, aumentado
wt;.m parte.

l\r"da faltou 'para o, velório,
.ne;n mesmo cinco" duztas d-e

all""aTdente de cana, cigarros e

-iélcrcs. O ataude colocado no cen

tro da sala principal da reslden

,dá, ficou inteiramente chelo de

fltJres, agu.ardando que, pela ma ...

1JiihiL recebesse o corpo veneran�' 1
-rlo da querida "Mãe da pObreza".lF': a aguardente cor-reu com to- i
-das as formalidades do estilo I
.até o fim da "Excelencia", lá I
;pelas sete horas da manhã, quan- I
do não havia mais uma só gota I..disponivel para a contlnuação
-do ve lor!o. Então, o cambalean
W cortejo rumou para o cerni

-tél"ío d,e SUCuI1Ít'a Torta, cerca

-de três quilômetros do local do,
,õbito, onde foi recebido por de-

�------------- waw__�_

Vende-se
Vend.e-se um negócio de Ar

'll.Utzem de Secos e Molhados bôa

':freguezia a dinheiro.

Aluguel com moradia barato.

Informações com Alcides
.

\8.11' Mira-ll'Iar

INGLESA
ltt ;1':�fiJ II!]
I G N J C f· A P E R I T I V A

agora- por dezenas de cu riosos.

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS 1\1ICRO-ONIBUS DO
-_

-ÚÃ?Uro. «SUL-BRASILEIRO»
�

Ploríanépolis - Itajai - Joinville - Curítiba
- --- .

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

(O REGULADOR VIRrnA)
A mulher evitará dorea

AL1VlA AS CóLiCAS UTER!NA�
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruacs e ap'\1 o

parto, e Dores nos ovários.
� poderoso calmante e Regula·

dor por excelência,
""LLXO SEDATINA, pela Wli com

j)lG"âda etícaeía ê receitada po,
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA eneontra-se em

toda parte.

PAPEL PÁ�REDE'
ULTIMA MODA EM NEW YORK, BUENOS AIRES.

PARiS, RIO E SAO PAULO
MODERNIZE SUA RESIDENCIA FORRANDO-A

Para sala de' jantar, quarto, copa, etc.
Distribuidor e Rep.resentante neste Estado

,IVANDEL GODINHO
Rua Pedro 'Ivo - anexo D€põsito FLORIDA

Artigo de pl'onta entrega.
'-- ----..;....-----------,-----------------

Expresso Süo Jorge
, 'de OSMAR MEIRA 'f1

VIAGENS DIÁRIAS DE
LIMOUSINES

?Florianópolis

Chega
'J.TAJAf

Saí

t�lllmenau

Agência em FJórianópo}is
CACIQUE HOTEL

''Rua Felipe Schmidt, 53 -

Te!. 1.449

Saída
8,00

Horário
Chegada

20,00

Fpolis. Itajal
Cr$
70,00

Blumenau
Cl'$

100,00

10,30 17,00 Cr$

11,00 17,30 70,00

Chegada
.12,00

Cr$
40,00

Saída
16,00

Cr$
100,00

Agente Itajaí
MÁRIO MACHADO

'Rua Hercílio Luz, 36 -

Te!. 383

Agência em Blumenau
HOTEL HOLETZ

Te!. 1.065

- Louis JOHHDAN - VALLI será inaugu,rada a fotografia do Presidente Íla sociedade, sr. JOÃO
- Charles LAUGI-ITON - Et- BATISTA DOS SAl'\TTOS, bem como, dehutarão as senhorinhas cei1lt-

hel BAHRYMOCRE Charles Ilonentes d(l grêmio, às quais j>i se. acha'm. inscritas,
COUTiAN Nesse gran{je Baile, a Diretoria entregará aos seus associa-

·KOLYNOS

RENDE MUITO MAIS!
Kolynos é econômico
porque é um dentifrício
concentrado Que rende'
muito mais Úm centí
metro de Kolynos na

escôva sêca basta para
obter espuma abundante
que combate as cáries
e perfuma o hãlito .

5

Transportes Aéreos
Calarin'ense S-A.,

RITZ

Às 5 -- 7,45hs.
Que extranh o segredo esce n

dia n quo l a estrada 'l

Lanrence 1'LEItMRY - Pr ic i-

ila. LA1.[E

em:

J CR1ME DI<: fiSTl�ADA
No programa : Cm e land ia JO,r·

l.13.L Nac.

'Assembléia Geral Extraordinária,
São convidados os s rs. acion istas desta sociedade a compare-

I,·erem à assembléia gern l extraordinária, 11 rcali�a�.se 110 di� '.30
de setemb ro do corrente ano, às 16 horas no edulclo da AdlnInIs_
tração Geral desta sociedade a .f i m de deliberarem sôbre 'a se- .

gu i n te

ORDEM DO DIA

10 Apresentação e aprovação do relatório da diretoria, ba-

lanço g'('ral. demonstração da conta de Lucres e Pe râas, e demais

comprovuntc s. tudo relativo ao exercício de 195L

2° - Modificação dos Estatutos,

3° -- Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal.

4° - Assuntos do interêsse social.

Florianópolis, 29 de agôsto de 1G52.

DJ.', ,1. D. Ferreira Lima, Diretor presidente.

Preços : 7,00 - 3,50
ROXY

As 7,45hs;
. " E o sucesso continua,

Jm\iés MASON --- Joan BEN

NETT

VENDE-SE
Uma BARBEARIA, com cadeira hidráulica, à rua.

Silveira de Souza, esquina Major Costa. Tratar à mesma.

Motivo da venda: viagem,

SARIO
Dia 7 setembro - Soirée em homenagem ao "Dia

da Independência" ás 21 horas.
Dia 20 de setembro - Grandiosa Soirée da Prima

vera - Parada da Elegância" - Eleição da Rainha do
Lira de 1952

A coroação será feita no Grandioso Baile de Ani
versário a realizar-se no dia 7 de outubro pela passa
gem do 26° aniversário de fundação. Ornamentação ex

cepcional. Novidade,

Clube 11 de Agosto
GRANDIOSO BAILE DE GALA

Dia 6 - Grandioso Baile de Gala, em homenagem à
passagem da data de nossa Independência e dedicado às

na autoridades civis e militares. Haverá a cer imônia da co

locação da faixa simbólica na Rainha do Clube - Se
nhorinha Van ira Cabral Gomes - Ato êste de grande
solenidade,

TRAJE: Casaca - Smoking - Sumer e uniformes
corresponden teso

INICIO: 22,30 horas.

Clube ·15 de Oulubro

em:

NA TEIA DO DESTINO
No progrnma : O Esporte

Tela, Nac,

lJl'cços: 6,20 - 3:50
Irnp. até 14 anos,

ODEON

Às 7,45h8.
Programa de Palco c Tela.
Na Teh1: COMPLEMENTOS
No Palco: DOSSEL

A maior"atração dos grandes
teatros,

Preço único: 10,00
_ IlIIPERIAL

'Às 5 - 7,45hs,
Finalmente: AmaÍol' obi'a de

gnmde David O'SELZNICK

Gregory Pl';CK - Ann TODD

em:

AGONIA DE AMOR

IMPERIO

As 7,'15h$,
Roei CAMERON
eUl:

CAVALHEIRO NEGRO

Continuação .do Seriado
A MULHER TIGRE

No programa: Cille Jornal
Nac,

Preço único: 8,50
Imp, até 14 a110s

f,equeze. em ger.l
Vinbo Creosotado

'(Silveira)

O simpático Clube da Rua AIYaro de CaniaUlO, levará a efeite
no dia 6 do corrente, sábado, grandioso "Baile de Gala", para elei

"ão e cOl'Oa�ãi, da Rainha do Clube 15 de Outubro.
N:l mesma ocasíão, aquiescendo um abaixo assinado, dos sócios,

dos, gralldes/e modernas inovações nas suas instalaçij,es, contando

por isso, com a presença de todos na memorá\'el noitada.
TRAJES - Cavalheiros: smoking, summer, branco. azul.

Senhoras � senhoritas: ,'estido de baile.

Clube R. (6 de, Janeiro)
,

ESTREI,TO'
É COlll ansiedade que as senho- Nessa noite será eleita a Rai1

ritas frequentadoras do simpá- nra da ''Primavera'' do tradicio
tico Clube Recreativo "& de .Ta- nal Clube do Estreito, podendo-se
neiTo" aguardam a realização da

próxima soirée, programada para prognosticar que, os associados e

a noite de 6 do corrente, com iní· frequentadores da'quela Sociedade
cio às 22 horas. terão uma noite an..imada.

Cr$

40,00
.I

Advocacia e Contabilidade
DR ESTEVAM FREGAPANI

- Advogado-
ACACIO GARIBALDI S. THIAGO

- Contabilista -
Edifício "IPASE" - 50 andar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"t::tina.

Já estilo inscritas como. sócias ti DE SE'l'ElIfBRQ I amizade. comércio e navegação,
do G. G. L, as seguintes senhori- A data de hoje recorda-nos que: ! entre a China e o Brasil. Foi

t,:s: Marly 'I'e reziuha de Souza,

I
- em 1.811, o FOl't� de Santa substituído pelo de 3 de o.utubro

}-l"nJ'Y Marv Hildebrand da Silva, Tereza, na Banda Ortental do de 1881;
).:euz'l Nogueira, Cecilia Vigano, Uruguai, fo i-ocupado pelo. primei- - em 1.919, fDi ass'inado, na.
'tI5"1'ia do Carmo Vecchietti, Di- 1'0 General Manuel Marques'" de pasta da guerra, um decreto. I
nah Lunarde ll i, Marv Godiuho, Souza; transfertndo o então. Coronel Fe-

Z,lda de Albuquerque Belo, Ce- - em 1.860, foi criada a Pro- líppe Schmidt, do Comando do 5° 1
.cHia de Albuquerque Belo, Maria vincia do Amazonas, cujo territó- Regimento para o 49 de Caçado- f
�,. A�o.s Vioohl�ti, e So�np riof�dumambmdo�doPui; res. i-�----------�-------------------------------�
';eira. - em 1.852, Luiz Alves de Li- André Nilo 'I'adasco I.Det'etivel:...._,.(T��""(P)""O""()-MO-Ó'.(�-

()....

O-:--f�As inscrições para o G. G. 1. ma e Silva recebeu o diploma e f' �,pr:'(erâo ser feitas com qualquer a Medalha de ouro, do Uruguai,
.sóc io do G. K I. ou com a Sta. pendente de fita verde, no. pes- I rer a l' ara e Icoes li
]\l�rly Te rezinha de Souza. poço'

O detetive é um policial que o

,O
. i). ..

A ()i;'etol'ia do C. E. I. apela

-

__

'

em 1.865, no. Hospiial de é'
cinema e o X-9, após os fol�e- Modêlo Ideal para Engenheiros, 'I'opógrafos, *

-para as senhoritas de FpoJis, a- Co rrien tes, na Argentina, faleceu q
" iC(r··! t.ins de Sherlock Holmes e Nuich

,e Constructores, Agrimensores etc., dos melhores fa- ,
... �-_:.' . Cartel' popularizaram; é o pro- brt t tranzeí

-

ti t c
f in de que cerrem fileiras no. o bravo. c.atarinense Tenente ..AI- _""--,...' rrcan es ex rangerros, marcaçao em cen ime .ros e *
(;,. G. L e cooperem assim para varo Augusto de Carvalho, nas-

..�. fissional competente, ESPECIA-
C polegadas, em caixas de couro legitimo. Desconto "

..)ue seja conhecida histórica e cido em 10 de março de 1829; ...._
.

LISADO que tornou famosa a' vantajoso para revendedores. *geográficamente, a Ilha de Santa __ em 1.880, em Tien-tsin foi .�7:'CATUI� Scotland Yard e a F.B.L, é, en-
C Solicitar detalhes á INCORESO, Avenida AI- ..

Catarina, assinado o primeir,p tratado de ,. ._...nt�·, fim, o expoente marcante de uma

,mirante Barroso, 90 - 40 s/410/12 Rio de Janei- -o
"

:,.",,.� �;w�...
"pol icia técnica", o qual junto

o
1'0. .

Ir
_������_.�������������_�������������__�����_�_

80S divBAos '�eri�s" constUuc , �
o pon to alto de uma po licia 1110- '�).-..<).-.<)�)�().-.().-.(]....()_().-.()...-.c:-i;

E. C. I. 'Baixará o. preço do
leíte, em PI' Alegre
Aqli� por euquButo Dada•••

" Reunrram-se, ôntem, na Se- Essa a notícia que veicula 4)

HOJE NO PASSADO

Oraanizada O 6rê
mio de 8ar. tas·
4a Ilha

DIARJ{) DE NOTICIAS, de Pêrfo

Alegre.
Enquanto, no vizinho Estado, 4)

problema da caresttP� vida vai

;tOS t'OUC08, tendo solucão, aqui,
em Santa Catarina, os responsâ
veis pela admtntstracão pública
cruzam os, braços para socorrer

e lJOVo.. Enquanto, em I'Íirto Ale�

aehaia da Ajrricultura do R. G.

do SIlI a fim de deliberar so

bre a redução no. preço. do. leite.

os srs, Mano.el Vargas, secretá

rio da Agricultura, 'frÍl,ão Sucu

pira Viana e Valter Porto, 1,re

sídentes, respect.ivamente do De

partamento do Leite e da Comls

são de Preços,

Procu rando ampliar os seus de

]lartamelltos, o Clube de Excur
sões da Ilha, está organizando o

C"''lmio das Garotas da Ilha, que

será um departamento feminino

:al1\'XO ao C. E. L, onde terão aces

S'< tôdas as senhoritas de F'lo

rianó po lis, que quiz e rem tomar

parte do G, G. 1.

'l'el'á o G, G. T. uma fina lirlade

<k ampa ro social ao C. E. L e

-(""ll -atí vidades de caráter "re

<'1 -ativo, sendo futuramente pro

pc rcionado às. sócias do G. G. L,
-ex cursões, mais amenas que . as

do C. E. 1., pela Ilha de Santa Ca-

gre, há soluções para êsses pro-
Ào que estaTl!0s inforl1rados a blemas, aqui só se pensa em

baixa a se verificar será de mais aumentar o custo da vida. como,
ou menos 50 centavos em. litro, i p�r exemplo ... nó case do.·,alu
de.vendo essa .altera.;ão ocorrer I guel dos compaztimentos 'do
ainda este mês". Mercado..
i�•••�•••••••••••••••••••••g••eee••••••••

Comércio & Transportes C. Ramos

NOVA FASE
�

NOVA ADMINISTRACÃO

(ja�a lua 1)istta >t,
" aí} Novo.

�AN(,O AGlÚCOItA

Para êsse agente, inf'e lizme n te

um tanto rado em nosso Pais,
usamos propositadamente o títu

lo DETETIVE, porque se US:iS

semos o de INVESTIGADOR que

pc:U'{t I1ÚS seria mais apropriado,
arrepiu r-se-iam inlecliatamente as

p reve nçôes dos leitores pois te

rl:'iln log'o em mente êsse nosso

empírico "secreta", produto da

nOssa obsoleta polícia, à qual
�ol)1pl'omete mais do que dcfen- '.1••_ ..

d erna. apa-relhada e capuz

p rccncher de fato a sua grandio
sa f in alidade 'de proteger o ci

d:H�ào, assegurando a ordem e

garantindo a Lran qui lirlade pú
blicas.

f.e, lior emprestal'-lhe um cará

t.er ainda mais violento e temí

vel do que o de gualqller polícia
'fardada por mais façanhuda que

l se apl'eS2nte. Salvo honrosas ex

t ce.c:ões, podetnos afil'rnar que a

11l1aiol·ip. compromete a instituição
i policial e o seniço de investiga
i çóes. E' que os nossos investiga
r dores, em grande número in

I cultos e brutais, parece que têm
r

. -

d
.

t n nnssao e aterrOl"lZar em vez

i Ga que de futo lhes cabe que é

-a de in vestig'ur e descobrir o

I crime e o criminoso. Em vez de

! Hprcsentarem-se com a multidão,

! )�t1itos, seniio a ,maioria têm um

tIpo t(!dQ especwl que o tOl'nR

conhecido. "pinta manjada" na

gíria dos malandros que os "fa

I rej al'n" as leguas.

.São esses fanfarrões que em

nada ('o..;lco.l'rem· para o crédito

da illStitui_ç<10, os que compro

lRetcn\ os den1ais e aos quais o

povo, �'m n,-presália, deu-lhes o

" �pelirlo de "TIRA".

Um deteti ve semi-analfabeto e

ig'Ro,:allte é UlTIa aberração; to

davia .. é o que vemQS, na maioria

das capitais do País.

Sabem-no , porém, todos, que
um agente el\carregad'o de mjssãó
tão delicada tem que ser porta
dor de variados conhecimentos,

de

AOS SOFREDORES Suspensas as f85-
A Dra" L. GALHARDO. ." - ...

ex-médica do Centro Esplri rl"oes a Impor-
r 1.l Luz, Caridade e AmOl -

('omunica a mudança do set .� a�ao
eonsultõriQ para a Avenida RJu, 4 (Y. A.) � O Brasil rei,..

N. S. Copacabana nO 540 - nido.u o pag'amento dos seus

Apartamento nO 702 - RI. atrasados co.merciais.

de Janeiro. A Carteira de Canlbio do Baa-

co do Brasil só vinha dando co

bertura para as nossas comprnli

de trigo, comQustiveis líquidos e.

l)apel, para a imprensa em cara

ter de absoluta prioridade.
Ago.ra� em virtude do aumento'

----�'----------------�-------------

/
I '" nos tlAP�JOS

,•.
.11

D��"J;ft,:,It�. � � .n "" � � �
�

7 �I .;,p
,

crescente nas exportacJies de ca·_

fé, terminaram as restrições im

Po.stas.
A. Carteira de Expo..rtaçõea

comp.ra moedas conyersiveis e li;.

Carteira de Câmbio recomeçou o

pagamento das importações de

produtos já recebidos e enqua
drados nas categorias de prefe-

conhecimentos. es.ses constante

mente exercitados, além de ter

que possuir ,viva perspicácia,
mente alerta e inteligência agu·
da para tudo ver num relance,
deduzir instantaneamente. e agir
rapidamente tál qual o tipo ideal

que Conall Doyle criou.

Do "Tira" para o Detetive te

remos que fazer, mais hoje ou

amanhã, essa transição. Daqui
até lá - Mais Insh'ução de Po�
lícia para os atuais policiais ci- renciáis.
vis e militares, e depois estág'jos, Acreditam as autoridades que
cursos e escolas de polícia. li continuação da política carac-

Quem não aprumar para ês- tel'izada principalmente por co.m

se rumo estal'á comprometindo pras limitadas pelo estimulo das
o. futuro. Haveremos de estudar, nossas exportações de café e ou

na próxima vez, qual o nível em tros produtos permitirá que 4}

flue deve ser mantido o prepa· p�ís verrha a liquidar os at�asa
TO técnico-profissional do dete· dos c.omereia!s com os seus pro-
tjve. pTios .1"�(,U-=:SOS, dc�t"i"o de alguns

S. SURI meses.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OasTADO Florianópolis, Sexta-feira, ;} de Setembro de 195-2
--------------�----�---------------------------------------------�

i-

OLHOS OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
DR. GUERRE'RO DA FONSECA

Especialista do Hospital
fÚlcelta de Óculos - Exame de Fundo de Olho pan

Oa.ssifir.:ação da Pressão Artertal.
.

Moderna Aparalhagem.
Consultório - Visconde de Ouro Preto. 2.

CASAS A VENpA .

F.8TREITO CANTO - 4 casas, sendo 2 re

denciais e 2 para comércio (ótimo pon-
to da Soberana) : .

JUJA TENENTE SILVEIRA - 6 quartos.: sala visita,
sala jantar, copa, cozinha, etc. . .••............

JUlA BOCAIUVA - -1 quartos, sala visita, sala. jan
tar, copa, banheiro, eez.iuha, depósito, etc.•.•.

RUA MONSENHOR TOPP - fi quartos, 5.1\la visita,
sala jantar, cozinha, depósito, copa, etc.

BlJ/) SAO PEDRO' (Estreito-Balneário) - 8 Quartos,
ante-sala, sala visita, copa, cozinha, instalação
sanitária completa, e duas casas pequenas nos

fundos ••..•••••• , .•••.•.......•.• 0 •••••••••••

Av. Mauro Ramos - 3 quartos, cosinha,
fiala jantar, saJ!l-, -visita êtc.
DUARTE SCHU'l'EL·· 2 casas, uma com 4 quartoe,

sala jantar, sala visita, cozinha, W. C., stc., ou
tra el 2 quartos, sala. varanda. cozinha,.'W. C.

ci chuveiro ....•.....•.....•................

Estreito - RUa José C.' Silva,...... 5 quartos
881a vi sita, sala, jantar, cosinha banheiro
AV. RiO BRANCO - 2 quartos, sala, varanda, coaí-

nha, W. C., etc. .
.

TRINDADE =: li quartos, sala jantár, copa, cozinha,
banheiro t , grande varanda e depósito .

COQUEIROS - 3 quartos, aala.. cozinha, baubeizo,
etc. • ...............•.........................

SERVIDAO FRANZONI - 3 quartos, sala, ('.M:inha,
W. C. cf chuveiro, etc,

ESTRE1TO - Rua Tereza Cristina - 2 quàrto .... sa

la, varanda, cozinha, terreno frente 35 rota. fun-
dos 25 mts. .

.

)I;STR1UTO - Rua Santos Saraiva - 6 quartos, eala

jantar, sala visita, copa, quar-to de banho.
COQUEIROS -- Rua S. '-iristovão - 2 casas de ma-_

deí ra, uma com 6 peças e outra com 3, terreno
2�x550 mts.

elir3B e sitio••

600.000,00 I
400.000,00

BOO.OOO.oo

2M.OOO,CHI

160.000,00

180.000,00

180.000,(10

160.000,00

100.000,00

100.000,00

90.000,00

66.000,00

66.000,00

850.000,00

ati.OOO.O()

25.000,00

90.000,00.
100.000,0.0

100.000,00

80.000,00

60.000,0.0.

60;000,00.

120.000,0.0.

�
,

.' (' \r� -----------

tç�=)
.

.

Diariamente .�.

,

R10- SANTOS - PARANAGUÁ - CURITIBA - JOINVILE - ITAJAl
FLORIANÓPOLIS-LAGUNA -TUBARÃO - LAJES p PORTO ALEGRE

siDE.: FLORIANÓPOLIS - Santa' Catarina

·E·D I T A I::..
Edital de primeira praça, "Sara toga", com 9 (nove)
com o prazo. de vinte dias, válvulas e 2 (duas) faixas
para . venda e arrematação ampl iadas, em perfeito es

de bens penhorados na exe- tado de conservação, ava

cução movida por Adoacy Iiado em Cr$ 1.500,0.0 (mi1 e

Schmidt contra Nicanor quinhentos c i' U Z e i r os).
Souza. na forma abaixn: Q-uem pretender' arrematar
O Doutor Henrique Sto- dito bem, deverá compare-

dieck, Juiz Presidente da cer no dia, hora e local su
Junta de Conciliação. e Jul- pra mencionados, ficando
gamento de Florianópolis: ciente de que o arrematante
Faz saber a todos quan- deverá garantir o. lance com

tos o presente edital virem o sinal correspondente a

ou dêle tiverem conhecimen- vinte por cento (20%) do
to, que, no. dia vinte e três seu valor. E, para que che
(23) de setembro. de 1952, às gue ao conhecimento. dos
catorze (14) horas, na sede Interessados, é passado o

desta Junta, à. rua Artista presente edital que será pu
Bittencourt, n. 8, será leva- blicado pela Imprensa e afi
do a público pregão de ven- xado no lugar de costume,
da e arrematação a quem na sede desta Junta. Flor-ia
mais der, acima da avalia- 'nóJlOlis, 21 (vinte e um) de
ção, o bem penhorado na agôsto de 1952: Eu, Regino
execução movida por Adoa- Antunes Maciel, Escr iturâ
cy Schmidt contra Nicanor rio "E", dactilografei, E eu,
Souza, e que é o seguinte: 1 Antônio Adolfo Lisboa, Che
(um) rádio. receptor de on- fe da Secretar ia, subscrevi.
das curtas e longas, série Henrique Stodieck, JUiz Pre-
178A, chassis '6:136, marca j sidente.

rrec-isa-se Casa de Residência
Procuro uma ampla casa

residencial para familia re

cem-chegada da Europa até
2.000 cruzeiros.

Interessados querem es

crever para C. Postal 165 -

nesta Capital.

CHURRÀSCO da SAUDADE·
14 de Se'embro,

Novas. . Ad-eliões
!63 - Dr. Rubens de Ar�uda 126 _.;;. Dr. Dilermando Brlte

Ramos
164 - Sr. Ary Machado

105 - Dr. Lauro Daura

106 - José da C. Vai
107 - José Ferreira da Cunha
108 - ? Icognito: não assinou!

109 - Jauro Unhares

1] O - Jayme Línhares
111 - Rodolfo Farta

112 - Jaime Arruda Ramos
113 - Mario Rosal Filho

114 -- Helladio Olsen Veiga
115 - Walter Morit z

·116 - Dr. Moahir de Oltveíra
117 - Dr. Madeira Neves

118 Paulo Lange
119 - Manuel F. de Mello

120 - Paulo Fontes

121 - Albert Mueller

122 - Dr. Emanuel Fontes

123 - João Batista
124 - Manuel Silva

125 - João Jaime dos Santos

127 - Veno M. Peresssoni

128 - Ivani Santos

129 +, Dr. Ilton Caldeira
130 - Carmelo Faraco i
131 - Dr. Osmar Cunha

132 ...:.. \Va.Jte,:" Kuenzer

1.33 - Armando Sabino

134 - Guido Bott

135 - Yoldori Garofallis

136 - Waldir Carreirão
137 - Raul Wendhausen.
138 - Abel Capela
ta� - Pedro B. Martins
140 - Waldir Miranda Santo

,

UI - Nelson Nunes

142 - Dr. Aderbal R. Silva

143 - Silvio .Ferrarí

144 - Aloysio de Oliveira
145 - Dr..Jorge A. Kotzias
146 - Norberto Silva

'148 - Dr. José Boabaid
1·t9 - Ivo Montenegro
150 - Dulfe Krautz Carneirc.

.•)--()�)""(}'_'{)�IHJ! "

, '. . '.' < '

..

'tDr. J.Barroso"r�,

i ADVOG�DO'
, ex. 'oltl·I-111. (
j LljIS-S�-c�":i,
�()._.()�()._.(,....():.J

PRó CASA DO PROFESSO�,
Está sendo vendida peio Gru

pos Escolares, a rifa de uma má

'quina de costura (de pé) marca

"Orion", em benefício da Casa

do Professor.

A referida máquina acha-se ex

posta na Eletrolandia.

ftamAa. &IUJlAYlB.e
• ...ua 1lI'DaI'rI8A1

101lr de�NogDetra
......... autltu .. _
--...... �-------....,---

Vende-se '.

U . MELHOR JURO

-"'5%'.� .••�. /.
'. o ;.

DEfÓSITOS POPULARa '

'. v -�_.: '''1- �_.::vt;"�.!F-�

BANCO . AGRICOLA
'., -i.

,.RUÁ lSAdAMO. ,'16 '
"

•... fLORIAN6pOLlS
. _

..
>. :�i' ;'-".

;,....._ .. ----_ .. -

BARREIROS - 3 quartos, sala visita,
'.relUllf ln1?S cosinha terreno 20 x30
lWA iOSÉ BOATEUAX - 2 quartos, sa

la visita, sala jantar, cozinha etc. 2
casas -1 por .

e outra por .

E outras que por motivo de fôrça maior não são
anunciadaa ; algumas destas casas são aceita tl'ansf&-

réndas pelo Montepio ou Institutos.

RUA RUI BARBOSA (defronte Abrigo Me-
nores) - 2 quartos, sala visita, copa,
cosinha, etc.. � ,

lWA RUI BARBOSA .; 2 quartos, sala vi-
sita, etc.. ..........•............ ,

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quar
tos, sala, visita; sala jantar, cosinha,
despensa," etc. .

,

:RUA FRANCISCO TOLENTINO .:o._ 2 quar-
tos, sala varanda, cosinha, etc.' .

TERRENO A VENDA
AV. MAURO RAMOS - Lote de 16 x 45

mts (negócio urgente) \, .

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - Lote
de 10 x 40 mts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00

:BARREIROS - Lote com 12 x 50 mts.' . . 25.000,00
CHACARAS E FAZENDAS 'Á' VENDA . . -"

SACO DOS LIMõES - com 40 x 500 mts2
e uma casa residencial............ 25.000,00
CAP01URAS - ÜlO princípio) - com 98

"S�w og(',x casa com 4 quartos, 3 salas, cosiuha,
banheiro, varandão ect, 250,000.00

CANAS VIEIRAS - com 4.344,728m2- e
lima casa Ele 2 pavimentos 500.0.00,00

COMPRAS DE CASAS, TERRENO�, CHACARAS .I!: srrros
Temol! sempre tntereasados em comprar casas, terrenoll� eh.

HIPOTECAS
Recebemos e aplicamos qualquer tmportãneta com ratllntla h!·

ltecebemos e aplicamos qualquer importância com ga.
rantia hipotecaria,' .

.'\OMINISTRAÇÃO DE FR�mOS
Mediante modiea comissão, aceitamos procurações para adml·

Ili.trar prédios. recebemos alug'lleÍs, pagamos impostos, etc.

PROCES:'\OS rMOBIUÁRIOS
Organizamos processos imobiliários, para 08 Instituto., Caixa

Ileonõmica, etc., temos também possibiJidadé de conseguir qualquel
8oculllento sôbre imóveis.

FICHARIO
O cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio, cbacafa, po

i1ert vir a séde dêste Escritório e preencher uma ficha dfzendo ()

�lle deseja adquirir'e assim que conseguirmos avizaremos
aQ interessado, sem despesas para o cliente.

L"\fFORl\fAÇõES
t Bem compromisso, pa·ra o cliente, damos qualquer infennaçlD� J1e�6s:i�8 jm!!bili'ri�lI. ,�.j . ...i-__ � • ..:�.I L L�:.i �� : ��:h

Mobilia sala jantar:
1 mesa elástica
6 cadeiras

Oficina de Bicicleta,Rely I�t�:::t�r:;dOnda ,nver·

Rua Feliciano Nunes Pi.
r.es, n. 12.

Linha Itajai
SAN'fOS & BATISTA

antiga "CEZARIQ"
CAMINHONETE:

IDA:
Saída de Itajaí
Chegada Fpolis.·
VOLTA:
Saída Fpolis 16.00 horas
Chegada Itajaí 17.M'"

(Aos sábados e feriados a saída de
Fpolh•. é as 13{M h. e -a chegada idtà';
jaí As lSh.).

7,15 horas
9,46 ,.,

ÓNIBUS
rUA:.
Saída de Itajai '1 !torá!
Chegada Fpolis. 11"
VOLTA:
Saída Fpolis. 15 horas
Chegada Itajaí 1,9"

(Aos sábados e feriados a. saída d.
Fpclía. é às 13 horas e 8. chegada à Ita
jaí às 17h.).

AGtNCIA
Rua AI'varo de Carvalho. n. 19

Acha-se aparelhada ·para qualquer serviço em Bi·
eicletas e llicic.letas a mot6r'- Ticiclo -' Tico-Tie(l -
Carrinho. - Berço,' etc.

.

.

Peças' e A.cessórios Novos e Usados.
Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica.
Serviços Rápidos e Garal1tÍ<�o, Execu�ad!)s por pe�

;oal especiaHzados.
- Rua Padre Roma, 60 -

'Vende-se
I

Vende-se uma casa comercial
estahelecida á Praça 15. .

Infórmações nesta Redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Assembléia Legislativa-
,

-

Deputado Siqueira Belle, do P.,S.D., aborda importantes assuntes
social em Floriáoópolis.-O caso da proibição da, pesca à

nos Iares, onde o n úmero de don- t fre n te o prob lema, tanto mais Embora seja de competencia do fosse OUVida a Comissão de Edu- ,Acentuou o orador que apezar , ..

zelas inexperientes, vítimas da que ela se repete em muitos ou- Executivo solucionar esses pro- cação, Saúde e Assistência 80-

corrupção são arrastadas .à das- tros municipi os, principalmente blemas de ordem social, o orador cial.

in d f do Iitora l. af irma que os representantes do O deputado Cássio Medeiros..honra, Prossegum o, 1'0' ere-se_ao
,
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de labutarem a vida tôda, se cn- meada um a Comissão de parla-l a Comissão quas i idêntica, para-

t I'
. " '. . ., m en tares encarregada de estu- estudar os problemas da Ilha,con ram passanc o ru taer-ra e pri- A Banda de Múslca da PolIcIa'

, _ ,,

dá-los e propor os reméd ios ruais Essa Corn issã o apenas se havía,Militar, dará uma Retreta no Jar- .,' -

.' , " .' o, •
. p rop rtos para se encontrai' s o lu- reun ida duas ou três vezes Acha_Por fim, fala sôbre o número dim Olheira Belo, as 19,30

hO-'
.•

cão ránida e satisfatória, as s i m , que po uco se podera es-,demasiadamente grande de ped in- d h' • _

ras e oj e,
d C

-

I dtes que perambulam nas ruas de PROGRAMA Pronunciando-se a respe íto , o peral' a nova 01TIISSaO, ta a&

deputado Bu lcão VIana louva a as dificu ldades de fazer levanta-Flpriauópolis, numa demonstração la, PARTE
'

sugestão, 'mas acha que eluda a mentos positivos e uteis.

amplitude do trabalho a real i-

zar, seria mais prudente, antes, (Coutínúa na aa pág.)
......................"' ,

o ilustre
les à assistência
Lom", l)l'jmeil'o orador inscrito,

Mais grave, ainda, a situação

casou da palavra, na sessão de on

'�m, -o deputado Siqueira Bello,
do muito que já se fez em Flo

rianópolis, para dar assistência

cabal a todos os necessitados,
sio chocantes as cênas qu� ob-

'<lue pronunciou oportuno di s cur

.EO sêbre diversos problemas, 80-

se rvam nas principais ruas da

Capital, com tantos menores cres-

�jais., com o sejam meno res sem

,rte�:tjllo. donzelas sem prot.eção,
-ve)]lÍce desamparada e mendicân- ceud o nos vic io s das· ruas.

..;ia sem fiscalização.

� � _ .

-���
F'Ierfanépelís, Sexta-feira, 5 de Setembro de 1952

vaçõ es.

desagradável de miséria:

Diante dessa -si tua ção, pouco

abonatór-ia para o bom nome de

nossa capital, o brilhallte repre-

sentante de Caçador diz que se

torne necessário encarar

Abandonada a proposta Lafer,
:por inex�quivel

,

A ,.Yabela Melo Hores», a que poderá,

ser"" acene, com alferaçõe$
,

::RIO, 4 (V_ A.) - Noticia-se

I bticos, baseando sua proposta' no Adianta-se que essa informa-
_:q'lle 'O sr, (}etúlio Vargas assinou ante-projeto do DASP alterando cão, colhida no Catete represen
e deverá encaminhar

de,
ntro de

I
a "Tabela Melo Flores", para ta uma contestação ao noticiário

laGTdS, mensagem ao Congresso introduzir pequena redução nos segundo o qual a tabela interme- Y'__.-"-•.,....�.........._..........._.._•.,."..

�ndo 9 reajustamento dos valores atribuidos aos diversos diária não seria senão a proposta E,xcecêowfm'.imentos dos servidores I'Ú- padrões. pelo ministro da Fazenda, com

mais um acrédmo de o-s .",

'a' agrada'v'_el",50,00 para cada letra de "J"
,

A energia elétrica, na Capital,

....................- .

Eslaçâg '((Presidenfe Vargas»
lera 10 Drõxillo sábado a sua iODo"

goração, em Itajaí
Recebemos -e agradecemos, do volvimento da- aviação comercial

SJ'. 1"aulo Bauer, Pref'ei to de Ita- em nosso País,

jai; -o seguinte convite:
.'.'I1m>!}- sin1'. Diretor do

=e ES'l'ADO"_

.Fhn.ian,ópolis,

ato de inauguração
-

aludido

dia' e hora mencionados.

Contando com o comparecimen
to de V, S" para maior brilho dá

Jornal

Dia 6 de setembro próximo, às

J 1 horas, terá -Iugar a inaugura
ção desse empreendimento do

meu Governo, e por esse motivo,
tenho a honra e o grato prazer

de convidar V, #S, para assistir ao® I;mrêrno deste município fez

�)lBtnrir no Aeroporto "Salgado
Jli'Ulm'; nesta cidade, moder-no
�ific:i..,. para Estação de Passa

"Piros, com o objetivo de propor-

�i.,nar 'conforto' aos que se, uti- solenidade, antecipo os meus me

&Ul.m iieS1le meio de transporte, Ilhores agradecimentos.
�illllnpanhando assim ao desen- Paulo BaRer - Prefeito",

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

Desligou-se da' U.D.N. o

vereador Paes Leme
RI9, oi {V. A_) - O vereador udenistas abusam do nome do

!j.u'iz PlÚS LemeJ! fez, hoje, na brigadeiro Eduardo Gomes COntO

&man Municipal, violento dis- estudo moral das suas convenien.

Ii:Jtl'8O �Db:a os dirigentes e li- �ias"'-

iilereB ,�a Unijo Democratica Na- O orádor acusou princlpalmen
�l, .cajo lfartido representa- ,te o deputado Mauricio Joppert,
.0 ;regisaltivo da cidade. presidente do diretorio carioca
Mntí"ou ,811a atitude o fato do da UDN e o Sl'. Dauto, I.uc

;tin!lorio local da, UDN ter no- Cardoso, chamando a e�te de an

iJIlea.Clo lima coinissão de três Ugo colllborado_r do Estado Novo

jg�res para abrir sindicancias em CIÚO regime foi 'bafejado com

�iT" .sua 'conduta política, ba- um cargo de consultor juridico
�4a no fato do mesmo ter a· !lO Loide Brasi.leiro graças à
,..sentado u� projeto de lei proteção que lhe dispensava o

,;;riaJldu mais vinte cargos de �enador Alencastro Guimarães
,ad,wg;aus I!OBl vencimentos men· então diretor da Estrada de Fer-

no

arriscar sua suplência, pro

metendo ficar ao lado do

deputado ,Oswaldo Cabral,
caso procedesse a denúncia

que êste último fez cQntra
o Secretário da Viação, da

tribuna, momentos antes".

que o deputado Volnei Oli

veira, depois que resolveu

apoiar irrest�itamente o 'gol
vernador Irineu Bornhauseb,
anda escondendo o "Corteío
do Sul", da Lag'una .. ,

que, se fôr instituída no Es

tado, a Grande Ordem do

Abacaxi; segundo sugestão
dêste jornal, o Govêrno no-

Hino da Independência - Por

D. Pedro I,

Dr. Adolfo Konder - Dobrado

- Por Pedro Pavão do Nascimen-

de

to.

La Prtnceza de Las Czardas

Valsa - Por E. Kalmann. c

"O". A proposta do ministro da

Fazenda foi abandonada por
í

ne-

xequível.

Saul - Grande

Por A. Bazzini.

Belfzarfo - Seletion

Overtura

Por

Donizetti.

2a PARTE

Madame de Tebes
- Por C. Lombardo.

Im Sonnigem Suden - Fanta-

Fantasia

sia - Por J. Bodewolt Lampe.
Vitor Hugo Rossi - Dobrado

- Por A. Pinto Júnior.

interrompida no próximo domín
__...........A,._..........._....- ........�

-

mo, dia 7 de setembro, em que

segundo 'nos comunica a Direto

ria de Obr�s Públicas, não será

Dizem •.•

que os amigos do dr. Paulo

Fontes, ilustre' prefeito da

Capital, resolveram prestar
lhe comovedora homenagem,
oferecendo-lhe um mimoso

exemplar da Lei do Inquilina.
to, "

que, se o Prefeito ler o pre

sente de seus amigos 'compre
enderá que todos os compar

timentos do Mercado Público"

alugados, estão com os res

pectivos contratos prorroga

dos até o dia determinado pe

ia Lei. , ,

que o deputado Mascarenhas,

se comemorará, mais um aniver

sário da Independeneia do Bra

sí l,

Assim; excepcionalmente,
quêle dia de festividades

na ...

cíví-

cas, a energia eletrica será em

todo o dia.

«rÜdô-üciifêc'e
nesta Ilha»
Há dias passados" o repórter

topou, à porta de um dos cafés

dia Capital, com uma senhora de

cô r, que exibia u m cartão e 80-

litava auxilio pal'a adquirir me

dicamento. Esse cartão foi o que

ontem, na Assembléia, num divulgamos e que mereceu co

rasgo de coragem, resolveu mel1tários do nosso distinto con-

terrãneo sr, dr. Ismenio Palum

bo, na edição de 2 do cOl'rente,
do Diárió da Tarde. Nesses co

'mentários, diz, s. s. que o aludi

do
-

cartão fôra endereçado à de

tel'minada entidade. Deve", por
certo, ser outro cartão, porque' o

que temos conosco não é dirigi
do a' ninguem, E se era, como

diz s, s" de caráter particular e

reservado, por evidente que não

poderia "�er apresentado a diver

sos, na via pública, como alvará

para ajutórÍo.
Quanto ao fato de a Assistên

cia, no passado, não possuir es

toque cril' Insulina, não justifica

".Ni., }lOllSt) mai3 pertencer
-_ }JarndD -cajos dirigentes
R� ruem política nio com

ro Central' do Brasil.
O veread�r Paiz Leme fez

questão de ressaltar em seu dís
,�urso que no, último pleito, co

mo fico,1I demõnstrado em va-

meará a seguinte comissão que, no presente, ela mande os

para estudar e propôr _ os pob'l'es esmolar; O dr, Palumbo,
que a merecem: Bayer Filho, contra quem nada temos, deve

presidente, Paulo }'ontes, compreender que a questão não
Fernando Melo, Ismenio Pa- é política, mas apenas, assisten-
lumbo e Telmo Ribeiro", daI.

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

.

,. -aiJleça, "'lU! com o fígado,
.... '}tartido d�sestJerado de d,er·

,ro:bm eI�t8rkig:, um- partido fa-o

-r: . i

1!tl(j enfim.

Iigionários. Apesar lijsso, nâo
fez ainda profissão de fé t,raba
Ihista, embora venha despertan.
do ciumes da' bancada municipal
do PTB, que o vinha acusando de
líder du prefeHo" do legiSlativo

o sr. 'Almirante Comandante

I
tomitil1l;"a fim de -deliberar Sô

do 5° Distrito Naval, Carlos da bre a reconstruçãõ das casas e

'Silveira Carneiro, acompanhado aloJamentos existentes naquele
de "ários oficiais e respectivas próprio nadonal, que deve ser

familias, esteve no Ilha de Anha- considerado patrimônio histórico.

reíerea
baleia.

FV0GQando·
A imitacâo é velho costume nacional. E seria"

inegavelmente, uma hábito bom, se soubessemos ,

macacuear. Mas, nem isso! Plagiamos muita coisa

péssima, exótica e desastrada, deixando de lado.
exemplos dignos e salutares, O decreto que abaixo,
publicamos, com algumas pequenas emendas, ca

'lharia, à perfeição, aqui em Santa Catarina, Estado,
para o qual parece haver sielo legislado, Por sôbre
se ajustarem à nossa situação os seus consuierosuia;
ainda a ordem instituída, sendo elo abacaxi, tem__

maior significado entre nós, conterrâneos do gran
de plantador desse símbolo nas férteis planícies ti-
jucanas.

Vai lá o decreto, vindo do sul, com as nossas"

esperanças de vê-lo aqui transformado em lei:
DECRETO N°. 1.

Cordere a ORDEM DO GRANDE ABACAXL
"Nos,' o POVO deste rico mais espesinhado,

explorado e anarquizado Rio Grande do Sul graças
aos seus Grandes Homens da atualidade, que nos;

honram e glorificam, de conformidade com o que
estabelece o Direito das Gentes e com a devida li
cença desta carunchada Democracia que nos felicita;

considerando os inúmeros "benefícios que,
nos fazem o Executivo e o Legislativo do Estado e

do Município;
considerando que a situação "magnifica", so-

cial e, sobretudo, financeira em que nos encontra-'
mos dá grandes margens aos "lambaris", segundo a.

classificaeão elo sr. Getúlio;
cori�ielerando que, graças ás douradas e dou

tíssimas promessas que nos foram feitas pelos polí--
ticos, os genêros de primeira necessidade voam ad�,
miravelmente pelas alturas infinitas fazendo "figas,
á gente";

considerando que as verduras e cereais em

geral, batatas e outros engredientes estão residindo,
na estratosfera graças aos intermediários (tuba
barões ou lambads) e compadres;

_
�onsiderando que tal situação levará a popula-'

ção de Pôrto Alegre e elo Rio Grande do Sul a(}'

mais maravilhosos gozo de merecidas férias nos

Sanatórios e Hospitais
""'considerando que, chegando-se a tal ponto, tu

do l>:lelhorará mil Vezes;,

considerando-se, finalmente, que o culpado de·
"tal estado de cousas somos NOS, o POVO, que com

o nosso voto ;'consciente" através de propaganda e'

dos "shows" e de bonitas palavras e promessas, en

tregamos nosso destino aos Homens Públicos, ver�

dadeiros sábios geniais que nos governam e diri
gem p<;lra gáudio ,ele suas próprias pessoas;

DECRETAMOS:
Art, 10 - E' conferiela a NOS mesmos, com to

das as honras, direitos e obrigações inerentes, a

magnifica ORDEM DO GRANDE ABACAXI COl1l

casca grossa e muito espinho, que deverá ser por
- NOS mesmos descascado á unha e sem luvas,
para aprendermos a conformar-nos com. a sorte.

Art. 2° - O presente decreto entrará em vigor
imediatamente, revogadas toda ás disposições que'
o possam contrariar direta ou indiretamente.

Dado na grande e magestosa Praça do Deses
pero Público desta mui Leal e Valerosa Cidade de
Pôrto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do
Sul, aos li> dias do mês de maio do ano da graça de'
1952, para perpétua memória.

O POVOlIa"rimônio Histórico, a
Ilha de Anha'omirim

, ,

ilais Àe trinta e trê� mil cruzei

_ 'POr mês, para se, beneficiar.
'f) -sr. Pilis l.cme, depois de

�Iltar aquela acusação desfi

�.,ge dá UJ1ião Democratica Na·

�JDll, lIizenélo: rios relato rios, recebeu ele mais
a votos dos eleitores do sr, Getúlio
e Vargas, do que d� seus cor�e-

'Enjoei-me de tudo, principal-
,-",t"" ;r.c ver'fkar qne muitos I

da cidude.

Com sêlo de gUal"da.
.

Devidamente registrado no Livro de Ouro ,d"
Palácio das Necessidades pú,blícas.

ZÊ POVO,
sofredór�rnoY."

GUtt.HERM! T.A't
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