
,
Getúlio Vargas. ao falar ao Povo

da Data da, Independência
lHO, 8 (U,P,) Apesar da i A imponente parad..,a das fôrças dido por uma concentração cívi- emancipação pol'itjca do Brasí l, emanclpa!�o política, foi pr-opaga-

dUl"a que caiu sôbre a cidade,' de rerra, mar e ar; com a parti- co-azt.iatlcc-muaicnl, com a parti- (que cristalizava os matores an=
, da com li abertura dos llort.os por í

-durante tôda a manhã, revesti-! ciuação de 40 mil ·homen8, pelas cipa�ão de dez rnj l alunos de di- seios do povo brasileiro na sua I' todo o pafs, im})ondo.se hoje, COl'- !
ram·se de brilhantismó as sole- II)ri ..dpais artérias desta cidade, ferentes escolas municipais, além II luta.

como nacão livre. Depoi� de seqnent

...
mente, abrir 1'-"\'0:5 e Iar-

I

.

uida·des realizadas ontem, em co-
!
teve inicio às 9 horas e se desen- de r�p�esent;H;õe� de vártos ,edu. o�tr�� consideraçõ�s sôbre � �lto g�)l;; eseoarleur�s ao nosso eOfll"·�·I'

memoração à passagem do 130" volveu durante mais de três ho- candártoa Jedcrats. liugmflcado do "Dia da. Pátrta", <:H>, ameaçado luter:ralment<;, pela I

aniversá'rio dn proclamaeâo da ln- !
rus, com a nresenea de todo o Iniciando a sua oração, agua�-) abordou o desenvolvimento ln- falta de transportes, 'l,emonlU, I

'lIel,endênda. As festividades ocu- ministêrio e do corpo dlplomátl- dada com o. mais vivo Interêsso
'

dustrial do. país, nas suas díf'e-: t!epoi�, que ii: posícâo lJ�lítiea Ii"-I
1'aram todo o dia, cufminando em co. e espectativa em todos os recan- rentes fases, esclarecendo, após, ve ahce�çar-se na All�J,m,;,� da"

Idois pontos : o desfile militar e O discnran do sr. GctúHo Var- tos do país, o Chefe da Nação que a teoria política devia seguir, nossas torças econormcas ínter-

.G discu!'so do Presidente da Re- gas, pronunciado no pátitt do Mi- .. ;'irmou que, com grande j úbi lo,
í

nvartàvelmente, a independência nas, sob pena de desequilíbrio, I
1'1Íl>Uca. nistério da j';dueacii<r, foi prece- via pasaa r mais uma data da.· econômica do povo, pois, a nossa sempre que não se faz aconrpa-

Conclomo no transcurso

nhar da emancipaçãu financeira.

Disse que a liberdade é i lusu-

eheio de embrul!Jos, de 81>11-

caxi s e seUl cabeça: ..
- Não é aqui! E'J no P"lii-

I ria e vã quando
garantia e no fort:.:.le<,·.irru:·nto da

I posh�ât) cconôlnica� Ji!s("lUl'ect"U

I que
a deficiência de e"forç08 no

cumpo econômiet) 11.adoIlaj, 3 es ...

cassez 'de recursos técnicos �. ou

tros fatores agruvaram ;� sttua-

• I:i'lo, tanto (,!U' li falt.a de·'l)reví-

FERVE O CALDEI�ÃO DA- Desintegrou-se DO ar, a poucos :�:a:i���:a�:sv��.:�s:�tr:�::nr(J:
POLITICA NACIONAL metros dO 8ólo, caindo os .:destro ::�::;:::: :�::�:�:d�ll�eae::::::

I i I �os sôbre a multidão em u8nico Iação da riqueza e a consequente

. mportaAote chon erêaeía de Vargas com UI:A�:N��I:���o8 b��'â!;a e :;n:l'�;�:'l:;S,c:�:�:e.:â�e ll�::� I :�(�:ç�:e::c:;�Ob�el:I::��rC::':.r�:
raD a, a portas cerradas ,'1".";0·af�.S',�rla311l Pfee·sr�ona,eSntmO:rrgerr.aavmes,e ,,305. rarn identincar imediatamente os

do governo e que se deveria "'Yl-

• rc ; �
_ da!' demais vitimas.

I'
tar. que o poder-io econômico da

100, 8 <U:' P.) - O presíden- Continuarao essas reuniões de-
,

dissidente, o deputado Antônio I se desillte�'rar no espaco um A exf hícão começou há seis dias indústria, penhor da 110S811 sohe-

tI' C;etúlio Vargas recebeu, no Ca- las participando o sr.

o,svaldo'l
Balbino, do PSD propriamente: avião de caça a jato, ti�o "De e se reinicion 20 minuto", depuis rania, ficasse na dependência da

rete, o sr. Osvaldo Aranha com A'rrmhav o general Caiado de Cas- dito e o sr, Dante Coelho, hoje I Huvl lland" caindo 05, restos in- de OCOl'1'er a tragédia, Quando
matéria prima estrangei ru, l1'1:(

'1uem conferenciou demoradamen- tro, da corrente do PSD da ala ligado ao PSP,.

1
'

"

motivos óbvios, uma vez que não
ceudíados sobre a multidão de reinava ainda confusão ent.re 0>1

'te. A palestru decorreu liportas, '

aproxímudamen+é 120 mil peso espectadores. 'Centenas deles podertamos competir ·111) mercado

cer-radas, mas natu ralrnente rela- , : '

" '., _ exterior. dado o custo do materí.. i
,

soas que presenciava a .exlb,çao abandonaram o, aeroporto às
eíonou-se com os rumores de re-

-

' e da mão de obra, ante as amea-

fornw miníster-inl e llJte!a,Ões
.

A
.

Liberdad,e' de � 1,..pr@JJ�a, ,�:��;:kfej:!. ,.�:u;J. �:' Jlarn., :::::[l�..
sob forte comoçã�

jn�l" �a8 que pes�m sôbre " sua e:,i�-

lUIS alths postos dã"administra·

faz· �.al a' UU-lt,::lI.' G:�en· te'" "O-puto Jofut\ Der·:ry·· estava tedno'
.\ pn!ida f.ev� que lutar 'para I

tfncia, Por isso llle;;m(l, de,·iJ!, (I

São federal. 1� � U t,ó!mlo supt!r'ur a yeloçidade evitar Vànlco. Os feridos foram país montar·se em indú�trias·ha-

Também era esperado no Cate-
'.>10m, o que conseguiu faz ex:a- IC\'llQU' a hospitais vizinhos,

se e aproveitamento da, mati-ria

te o deputado l\lltônio B.albillO'1
HOGOTA, 8 (U, P.) - Os jOC',' 0,5 IH)Il\beüos foram chan.ados

.

I" II)l'ÍlUa
nacional. Abordou, lo�o

" I
tamente Iluatro anos pe 11

, prl' ,

mas êste lá não esteve, devendo náis Iiherais "EI 'l'Íempo" e "El

I
pata que snloc:!s.'iem as chamas

rneira "cz, na história da a"ia-I-
. apos. o problema do pc1róleo e

�ml)areCer perante o sr; Getúlio Espectador" assim como as ofi· nas .oficinas do Comité Nadonal . .,., .- Exell'utado O da indústria quimka, esclareceu-

�,tO ,,?r:t;nllca; <!ullllc:l_o Q !lVI�Q �.: : " " o"., ,

Vargas hoJe. I
çiníl� �a_ Çomi.,�;io :/'Jact<)!Hll M· Libera!.

I de!lil�ttlgt('li,� '''é�ltldô os pe,,jaços j··b f. 'do.
-,

tlm
' 1St.;} Ij,U"'t t'J�Qs 01

� _,bra81.1"'I·'"'' de-

Ás últimas informações insís· lJerlll. fotam íl.l.aMdilli, í'!!tli tar-I· . C la" 8 mo f
Vêm és ar ItlS!, fau(\S no )em ,'o-

i",
...

'.'.
" htclllldíl!d,·:s tu) meio da multidão ti U .

tem Ilue o sr. Antônio Balbino de, IlOi:' g'rupós de eh'ls não Idell.', Urr, filtWÍtJüili'10 t1.j ':'H\11�f<�' " " 7�
.

A
' mum. Ma;s adia.. +e �firmou que

..

.:ii0 COHm espayorrdv" CAIRO, 8 (v, P.) - . "ltnf�IOtl·
"' ..

�everá Ocupar a pasta da JlIsti-· ti ficados, embora se fizessem Nacionai íAhel·al ,üslilê iI Hniti!J!
.'

, . .. � I· (1 seu governo esta tu'me no pro,

.... . .,

Entre os mortos se encontra se oÍlclalment.e qUé .10, executado. d ,,_,. , ".,
..,_ disparos, Fler.;ulldo os últimos in. Press que um gl'Upo de c!VI'" Ir-, , ' ,

' g.tallla e reeuper,lçao enmOntl<.:O

10ny .tlcharüs, oosC'T\'udor (le Ó{,.tl:'fiI, pélã lli.ànhã na prisão de" , -

d I
formes, não hou�'e feridos. rompeu pelas oficinas, allrt\'kiriii.l" I .

.

,� fmancelra, na restrIçlw as :t�.-

l',�ba�. AféXlitiíirla, 1\1ustapna líhamis, •

A polícia nacional rapidamente damente às três horas, que!.>.fj(n- , '.�.
}Jortaçôes, no combate a eSl)e�\Jl:l.""

'Iovas p'romoç- ..
. I O áVlaó bi-uwtL;r desmtegrou- ílfhlcipa) .acusado no caso «lo

- ,

d' t' b

DAS· ,mspersou os atacantes 'lue cau- do mOYt'Í5, derrubando) ar'luh'os çao, no amparo a ln us na", a··

V -.

.

1
Se enqu'mto voava a uma velu- motim de Kafl" El Dawar e COR-

!>aram danos nao espeCIficados. e ateafido fó<Yo.
.' se, no l'eaparelhamento dos n'm:1:9-,

1180eral·00
..

.
f

•
cidade allroximada de 1.112 qni- denado à morte no dia 17 de

portes, na defesa da moe,dll.,. m:a--

................�•••••:..•••••_••;;�......__ lômetros por hora e à aIHU:t de' agôsto Ú�timo. nlltenção da taxa cambial ao nr-,

Exército
. IArm'" ,.. «. A ,_,'

.

�:r:,O'�en�;;r:o:� 1}:�:��:jOUd:
I�11

..

t��
...

·a
..

..:-o·
.._
..

t·
..

r...,..,...,ab.._a"W'l.
(Cont.inÚa na 6ót p.ág,)�,

-d�R��;r:t����r��Ov:d�Oia bga;::��:... ,_�::'iii�...a)-Aloml,cas , nat�::g�:i\�tlS�a._t�Ma de c.ampo"Üla .0 Bm
_

..

�.....,..._�"'''
=:B�e dAl\'I�a�, os g:en�t'Uis de,' ,t" Óe'�e'oDa·�' da.. Europa

'

o 1.\.'Vinq desi;'.legrÓ";.se 110

mo.\lbD
os teceloes O TEMPOg a .ntOlllO Jose LlllS c' r

.. • I!t"

i t" .' A

1
·1,

ValCR t' J
- .

.

a- I ,.- .'. ,_-
Il\éil'� de iniclar o voo a extra-

perUaDOS
'

n 1, oao Valdetaro de \-J /. -

"

<. ' , ,
.

.,- " , •
,.

'Jactrinl MI'
�.

.SUPREM() .,1'ARTÊL
GE��·' l1ec�i!I�Al'illB II lütêg'rHl.ádê t!l)..

m\'l:it> hrdmanll 'leloeldade, depOIS de
e e (l, Otan" da SUva,

,_, "", '

. l' ....,",.. d' LIMA 8 (U.l'.) Graças a P'
-

d t t'
•

1"
l'aranhos f'l' .

. /' RAL AL'tAOO NA EUROPA, ii i1ô lléiiÍéntal contra II àm'êfi�� de f fazer uma curva fecha a.
. '" "

' , .'.
reVl!;ao o elUpo a e as ....

�
,orlano Lima .ar I I _ ..

' '""", D" tT' , t o a 'âo ação cOl1clhato1'la e hábIl do?vh horas do ·dia 9
.&ner e Agnaldo Caiado d� .a.-

(U, P.}, - O general J. l..awtbrt uma agressâó 'coJnlt11t'sta , err� la li 1 Izar ou r V1

f'
. 1 T· b Th D G-ermano

.no
.

�

t
.' .,. .

. .. , na exibição, ii. última .nora, po- Ulstro lO ra a o, r" Tempo - .Bom com nebul:osi.--
. este chefe da Cas'" Caso (;olh,/ls" d,efe do _est.ado tliator

, . �.

.

",

'

lt' o trabalho os

uo, ',.. . / ,''O, _. _., '����� rem descobrlU·se que >esse. tmha OI tola, vo :rram a dade
Br. GetUlio Val'!!'a)'1" lHiutar

I ,!lo/
e�é�cito dos Est-aí'l.\!S Umdos,. '

..
. I,._ ,·'1 ,," das fábricas de

110. < . , ,;.,' um pequeno defeito ' 00 r,1I O!,eHU'l(lS - Temperatura Em dedlnífJ
""ntro das prov 1'!J4ldarOll que as fôrças '00 Pacto

11··1
-"

. 1 que se en(,'ln-

,,- ' . ; TI·'
.

U A TERRI ,\) rte de uma das lisas 'do tl\eH os peruanas,
. Ventos - Do quadrante - sul,

everao ser lltpl'" ,mas 72· hora ,ii dl1 Atliint,ico N<lrte na Europa te·.
. ..

.

.

. 11\

:?ai!! de \ de:, avião caiu lentamente sobre a travam em greve, p,�r não terem frescos
. brigp· movidos u gel,J{\' :d.io (I <lpôlo, eventualmente,

NO ANTARTICO
'

d
' 'sido atendidos em suas ]:ei'!indi· T t E t rl

�i8, hí. .,,. "dI! mais doze c Á}l'O- ;umal'l1en!;os atômicos. pista, enquanio a cau a cata em empera ura$ _. "x remas . e·

119 St' ,contrando.se em ,_ d
outra dire<,'ão, As nutoridades cn· cações. boje: Máxhmr 2'3,1, Mínima 16,4.

•

. maos O general falou a respeito as \

tivll" Jetúlio Varuas as' ClrTT" 8 'U..

;1'espec- eonversaçõ.es que estão em desell- SANTIAGO DO > .. J1'J, \,

•
fI' propostas. ,

volvimento a resl,eit1> do asslln- P,) _ Informações chégadas li

1�1'�U·�D···i�� t�o·i:::::a::!)e��l:::::n:m a:��:�
I.

ta
./ II mento no exército europeu, inclu- racteristicas de terremoto, de

liAecu J,r.""
.

si ,"e a.rmas atômicas, artilharia e dois' e meio minutos de dUl'>!ção,

LlJXEMBUR'· I
.

projéteis dirigidos. a 100 quilômetros· ;lo noroeste d'l

'Te iniCio h ;0, 8 (U,P,) - Te-
.. Acrescentou êle que 't:liis arma. Ilha de Decepção, a qual foi aba·

'!'f!lllliãp do i,je, :pela manhã, a

mentos ainda nâo podem ser tra. ,(ada vio'Jentamente por idêntico

-!los s
• t' Prímeiros Ministros

, eiS
.

'zidos à Europa. no ltràlfi:ento.
'

fenômE'J'lo às 8 horas de quinta·
JUllta (J' ,países que l:Q1Istituem a

E 'Ih t' 'tU]
l\'Iais adiante, disse êle: "Essas' feira última, ssa 1 a es a SI

.

,.

<!lIrvãr ,a Comunidade européia ·do

R �RETOR

dI�.u..-ens e

Arruda Ramos
GERENTE

Domingos F. <
de Aquino �

Omais antisoDiá
rio 'de S. Catarina

Ano �XXIX
N. 11.492

----�--------------------------------------
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esta capital, d-izeJll �lle ocorreu

violento üemor de terra, com �a·

....,.. � ..

DesnacioDalizaçao
da Industria Pesada Ingles,a
WOODFORD, 8 (U. P.) _. o <;ão seri aprovada pelo Parlamen-

o RISODA CIDADE ....

armas capacitarão 11l�teúalmell�e dll em .plena 7.01Ia antártiea c ne-

I e aço, para prossegu,irem
' .

't'
:as fôrças dll EUif'otlíl. Ocidental à la existem hases argen mas e

,discussões relativas à ese-

melhor defesa. bl'itnnicas de exploraçâo,e obseJ'·
/J,o do Plano Schumam, Afir- " � "

�""', d'd T-odavia advertiu "ser um iir- vllções rneteoJ'ologu'as, l'_;)' tern·
_Il os ('lrClllos benl enten :! os

I
'

hlle p '1 1
' -

.

ro J'ul"ar q\l'e NU virtude da pos- tót';os vizinhos, como a ten:t de
J"'I.. ouc-as HOVH at es Slll'gJraO l:'>'

I
' .

t-.1urant ' _'" sil)i1idade i1e utilizacão dt> tais- Gl'aham, onde e�tão situadas tl'es

e as atuaiS conversaçoes, .
""

.'
.

-

...
-

f'
]lor -

. '.' "·t I el1"enbos lll'i;teriosos seja possí· bases chilenas Sln1l1:.,res, l<ao 01

nao -estUl'enl aJllf1a perrel a- J �
<;...

..,
.

3Uente. 1 ,. ,"d ve} "'duz;� o'·núrnero de divisões I sentido
o mOVImento SlSfnrco.

S\;{>t:ra(J:l.§;1. VaYJl1S L''JVl''as •
.u.,.�·

série de providências em uovem

!>ro, IlllI:a desnacionalizar a in-

Partido Conservador em ,sua

Num discurso pronuncia(lo aos

seus simpati;mntes políticos neste

subu:-bio de Lonrlrf's, o sr, Chut·

chill acentuou ''não ter dúvida

de que a lei de desnacionaJiu-

ChurchiU afirmou que esta

p)'<widência foí apregoada pelo

lHimeiro ministro, s:z:. Winston

Churcliíll, proiuetéil qUe (l go

vêrno conservador executará uma

dústria pesada britâni'ca.

canrpanha eleitoral e que, com a

sua vitória, .. povo inglês a aproo

vou. moti,-o pelo qual vai ser

eoncretizada.

.Acrcscentou que a sua !lolHh:a
('coni\mica tinba base na re"lida�

de, nas �..,.'Lllei"iênc'ias e nas nece�

si.d:tdes nacionais.

Ei � Está aqui um sujeito-

do" _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hédicoa

Cirurgia-CUniea Geral-Partol

Serviço complete e es.pec.alizado das POENÇAS DII SJ:NBU

.mA,'S, eom modernos mêt.odo s de diagnósticos e trat"mento.

JIIALPO."ICOP.IA _ HISTERO. -- SALPINGOGRAFIA -_ MaTABO

LISMO BASAL

Iladioterapl4 _ por onda. cUl·tas.EI.. troco8euiacão Raio. OItra

W�ul.t.I",e Infra Vermelho.

'CGnsultór1o: Rua Trajano. n, 1. l° andar - &di!tcio do .on

,.,..,10-
lIorirlo: Das 9 às 12 horas - Dr. Mu.si.

Da. 16 àa 18 hora. - Dra, MM.t.

Re.aidência Avenida Trompowski; 8'

DR. A. SANTAELA

:.I CUniea Médica - Doenças Nervosa••

-Coosultório: Edificio Amélia Neto � Sala. t.
,ae-ldênela: Rua' Bocàlava, lU.

���glt�'B Da. l� às 18 horas.

'1'<" �eT:PoDti'.
, "

ii Çonauttório: 1.268. rf I >r_y� 11['", r:iJt-:':; ,
. ';--···""F"-f't;..,·

l 1te.idência: 1:&85. . __ - \ I<'<:!"·�":"��""".� !l;>Hi·'\;R'.-z;.;;;;;:f/
� __ ,__-.:..: .. ,�.�_.�:!·'A-.,.:_:_::-�-!;:.::;; -_ ......._�._--�.'

_DR. JOSÉ' BAHIA S. BITTENCOURT

,- .

''"''1
I

;:I��::��i�t!��i�$...

M.tDICO
Clínica Geral - PEDIAT1UA

I

.�.L I
I .w';I'i.�:M I

Rna IS de Maio; 16 - Itajal
PUIIRICUT.TDRA - PEDIATRIA -

.

CLINICA GIIRAL

Ce...ltórlo e 'Re8ldência _: Rua: Buleão Viana n. 7 (Larro 11

.. 1Iaio) - Florian6poli••
Jledrlo: B ã. 12 horsl - Diàl'iamente.
,

-,. --"''_.-�'-'-� . -- � •.. ,

DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAGÃO
.

CIRURGIA TREUMATOLOGU'
.

Ortopedia
C>&ulllltório: Jol1o Pint<>, 18.

na. 111 àt 1'1 diàriamente_

)f"nol! aOIl SAbados_
RH.: Boea1uva 136.

'4)•• -:•. 7U.

-,

ir

,DR. ROLDÃO. CPNSONI .

QrorlCia Ge�.1 - Alta ClrtU'Cta - MoléatJ.. .fie Se_ho,u
- CirurCia do. TlUllo�é. -

.

, .

P. "acuIdade de Medieina oe Univ.erlidad. d. Sio Paldo.
ax.A' ..Jltente de Cirursia do. Prof.nor.. -Alipio C"rrela

Neto .• SylLt. li4toa.
'Ctl'1ll'cla do ••tomago, vllllicul. e via. bmarea, intutino. d.l.

�.• 11'0"0, tiroic1e, rin•• próstata. bexiga, 6tero, ov'riOJ • tr.om
.... Varieoeele. hidrocele. vari!e. I hérnia.

Ce_alta.: na. J "II � boru, rua FeUpl Schmidt. tI- [.-obrado)
--. ,__,.fon.: Ui1l8.

.aJdê_d.: Avenida Trompo".k,., 7 .- T.l1.tone 1.764.

DR. MARIO WENDHAUSEN
Clinlca médica de adultoll e criança.

CoaaoltórJo - Rua João, Pinto, 10 - Tel. M. 76t.
-c-.ultalJ! DBa " às 6 hora••
lleelcltlQcia: Rua Ji:8te�e& Júnior, CII. Tel. 8U.

DR. TOLENTINO' DE CARVALHO
Aperfeiçoamento em Pôrto Alegre e BaellO. Atru

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTÀ
COD8ultório - João Pinto, 18 -- '1" andar

Diàriamente da. 115 ã. lil horas

DR. I. LOBATO F!LHO
Doencas do apareU.o .respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PUL.O.S
_Cirur�la do Toras:

FOl'm..do pela Faeuldalé Nacional de Medicina, Tisio!o,i,t, I
.

Tisiocirurgiâo do Hospital Nerêu Ramo,
Curao de espectaltzaçao pela S N. T. Ex-interno e Ex-aui'tlnta d•

Cirurgia (J(' Prof. Ug<l Pi-iheíro Guimarãe. (Rio).
Consultório: Rua Felipe Schmídt. n, 38.

o ESTA\DO
ADMINIS'fRAÇAO

.edaclo- e Oficlna8, ii, rua- Conselhetre. Marr.. , ao ...
Tel. 1922'- ·Cx. -Posta,l, 13',
Diretor: RUBENS A, RAMOS.
Gerente: ,OOMIN-<WS F. DE AQUINO.'

Repre8entaDt..�

Representações· & S: Lara, Ltda.
Rua Senador D&llttlUil; 40 - 1)0 andar.

Tel.: 22-5924; - Ri&' de Janeiro..

Reprejol' Ltda._
Rua Felipe' d&cOHveira, n. 21 - tiO ab4a��.

T.I.� 12-9.!J'13.; - São Paulo._
A'SSINATUJlAS
Na CapUal

.. ...• _ ... - .. -.......... Cr$ 170,'.
SemHer.. ,;., •. , ..•. ;..... Cr$

.

No Interior

ABD • • • . . • . • .• •....••• Cr$ 200,0&
Bemelltre ; .. ., . • . . . . . . . • Cr$ 110,0'

Anúncios mediantes contrito.
Os originais, mesmo não pllblicaM� lito .......

devolvidoa.
A direção não se resp<llcsabiIíza pelo. «I1U'""-""

emitidos nos artiJos asainados.

DR. ALFREDO CHEREM

98•••.

Cu rao Nacional de doenças mentai•

Ex-diretor do Hospital Colõnia Sant'Ana.

Doenças nervosas e mentais.

Impotência Sexual:
_

Rua Tiradentes n. 9.

'Consult,aa das le; às II! hora•.

FONE: M. 798.

Res.: Rua Santos Saraiva. 64 -- Estreito_
.J

ADVOGADOS;
DR. CLARNO G. GALLETTL

itoa Vitor Melrellea, 60. - Fone 1.468. - FlorianópoO'"

- ADVOGADO-
Ausente até princípio de Outu

bro: fa�endo curso de aperfei
çoamento de cirúrgica, no Rio

de Jnneiro,
-------_._------------ -

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
MeDICO

Doa Serviço. de elinica Infantil da Assistência Municipal • Boa

pital de Caridade

CLINICA MÉDiCA DE; CRIANÇAS B ADUL'�'OS

DR. RENA'rO RAMOS DA SILVA
- ADVOGADO

kga Santoa Dumont, 12. - .\pt. ••

- AJitVOGADO -

Calx. P08tal 150 - Itajaí - Santa Catarina

DR. THEODOCIO MIGUEL ATHERIN(#,
- ADVOGADO-

Rua Trajano /11. 12. 1° andaf. Bala. n. I - Edifício 8&. J.�
(EBcr. Dr. Waldir Busch).

Navio-motor "Carl Hoepcke"
RAPIDEZ - CONI<'ORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo neste últiIlIO apenas

para- o movimento de passageiros;
PRóXIMAS SAíDAS:

Telefone - 1.-340.

D�. ALVARO DE CARVALHO

! Doenças de Criança.
Consutté zro : Rua Trajano M/n. Edil. São Jorge - 1· andar.

I dalas 14 e 16.

I
Residência: �lla Brigadeiro Silva Paes, a/n. - '0 andAr, (eh'·

i cara do 'Espanha).
,

Atende diàriamente das 14 h". em diante.(-"ormado pela Faculdade' Nacional de Medicina 4a Unlvaul· • �

..... do Brasil).
_édieo por ccncurae da AuietAnela a P.ieopata. 110 Diltrtto

r�ral.
,

.-x-interno do Hospital Psiqu!6trieo e Mantc6mio Judlciirio- da

:&:pital Federal.
)ls.-interno da Santa Casa de Misericórdia do ltio II. Jlineiro.

OLlIOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA _ Alereia __

DR. GUERREIRO' DA FONSECA Con8ultórlo: Rua Nunes Machado. 7 - Consultas daa 10 •• 12

E8peciali8ta. do Hospital ,

• das 16 às 17 horas.

ai>derna Aparelhagem. I
ltellldéncia: Rua Marechal Guilherme. 6 - Fone: 781.

LImpada de Fenda - �etrator .- Vertometro etc. Rail> X. (ra-
.o.arafia8 da Cabeça) - Retirada de Corpo. Extranhoâ do Pulmio

� �faJo. \.Receita para nllo de OcuÍos.
Ceaeultórlo - Visconde àe Onro Preto n. Z -- (Alto. da Ca.a

...10 Horizonte).
"'dêncla - Felipe Schmidt. 101. - Tel. 1660.

Diàriamente, das 15 às 18 horas.

Res.: Rua São Jorge n. 30.

de FPOI"IS. deITAJAt
VOLTA

do RIO de SANTOS

17/Setembro
30/Setembro

12jOutubro
24/0u'tubro

5/Novembro
17INov{)mbro
30jNovembro
12/Dezembro

19/5etembro
2/0utubro

I4/0utllhro
26/0utubro
7/Novembro
I9/Novembro
2/Dezembro
14/Dezembro

1�iSetlm1bro 13/Setembro
24/Setembro 25/Setex;nbl'o
7jOutubl'o 8/0utubro

I9jOutub-ro 20/0utubro
31/0uutbl'o lO/Novembro
12/Nov{)mb-l'o I3/Novembro
24/Novembro 25/Novembro
7/Dezembro 8/Dezembl'o
19/Dezembro 20/Dezembro

o llOrátio de Florianópolis será às 24 horas das datas indicadas.
'

Para nlais informa�ões dirijam-se à

EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO ROEPCKE

Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212.

- FLORIANóPOLIS -

.

Sabão

\i>irgem Especialidade
da Cio.

�

WETZEL INDIJSTRIAL-J8ID,UI8� (murea registrada)
Ttlrna ft roupa branquissima

DR; M. S. CAVALCANTI
Clínica excfustvameete de criança.

Rua Saldanha MarinQo. 19. -- Telefone (lH.) 718 •

DR, JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica Médica - ·Doença8 de criança.

('1'ratamento de Bronquites em adultos' e criança.).
- Consultório: Vitor Meireles, 18 - l° andar.
H..rário: Das 10,30 às 11.30 e das 2.30 8S 8,30 bora•.
Il,ellldência: Avenida Rio Branco, 162 -- Fo�e 1.640.

-----------:�--------�----------------�..

DR. NEWTON D'AVILA

I DA

:.

\

rarmacias
de Plan'fáG'

l\II�S DE SETEMBRO
30 Sábado (agôsto)

Farmácia Esperanç8 ._- NulO>.
Conselheiro Mafra.
31 Domingo - FarmíH::_ja.�

Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

S SábadO' Farmãeia.�
Santo Antônio - Rua JoãO.,
Pinto-.

7 Do-mingo, � F&1"mác:ia,.,
Santo lintônio - Rua JgâÓ"
finto. .

13 Sábado' - Farmáci.&J
Catarin€nse - Rua Traja
nÜ'.

14. Domingo - FarmáCia
Catarinense - Rua Traja",·
iro.
20 Sábadó - Fa'fmácÍll"'

Netul'na - Rua 'Trajano.>
21" Domingo - Farmáitia>-·

Noturrl:a,- Rua Trajan,0J<
. 27 SáJ:)ado - FarmáeilJ!i\
Esperança -'- Rua C�DS{?'
lheiro Mafra.·
28 Domingo - Farmáei&.

Esperança _. Rua ". C",nse
lheií'o Mafra.

O �el'vico noturno 5-f!J't
efetuado pelas Farmscias-t
Santo A'ht0lJj)i�" Moderil3 e

Noturna-, situadas às l;uas
João Pinto e ,Trajano n. 1'7 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ALÍ!\lil, nUJ.:·mnl.e do c!('snle rio Instituto de Educacão, no DIA DA

:;pArrl:lA� quando, ri.i.5dpUnadus e bem organizndcs, perr...orrtam as

"11[1.. 8 pr im-ipa i s da cidade.

SR. FHA_NCJSCO DA SILVA que demonstra em dato à socíeda-

CAIlDOSO \ de um prot{)'esso crescente, como

o demonstram os melhoramentos

ultimamente introduzidos na sede

social.

·Ü(·{\!7é� nesta data. o aniversá

rro natnlicí« do nosso estimado

(:ü;'fterrán€'o, s r. Fr-anci sco da Si! ...

Social

VIAJANTES

SR. ALF1U�DO ALT.ENBEJl.:-m

Está nesta Capital,. terulo visi

tado êate jornal à tarde de on

tem, o sr. Alfredo Altcnbcvnd,

inspetor da conceituada Cia. de

Se)!uros Vareulstas, com sede no

Rio de Janeiro.

S. ,sia, que, por algum tempo,
residiu nesta Capital. tendo lHJ\1i
feito crescírlo número de amigos"

pelo' seu cavalheírtsmo e tratf'

.. lhano. aqui se acha afim de tra

tal' de assuntos ligados. àquela
importante sociedade de seguros,

"a Car!loso, Iunelonárln aposen- resultando já a lI0lflc,,�.io da Pír

h'i') da W('stern Teiegraph Co. ma M. R. Bott & .Cia., desta pra

fiesfrutando de �ólid:ts amlza- t ca, com escritórios no Edificio

rl�� na so •.::h:�d.ude local, dada às I\'Iontepio, 30 andar, conto sua re-

;&1.::1S qfiaHdades de coração e de

- i"s�Ldt(), () anlversa rtante hã .. de

kc>r, JW dia de hoje, alvo de car i

r;�'}sa!"' e �ex'PrE's&jvas manifestu

,�;�es de estima e conslderacâo, por

q._i�nton o admi ram.

Assinalando a magna data 08

s.-us filhos preparam-lhe u'a fes

t,:.! �n.tima em qllf' os seus amlgos
< admíradorcs terão ensejo de le-

'·1':.1'-lhe os cumprimentos e os me-

I.h')res votos de felicidades,

�ãil também os .que mourejam em

:' ESTAnO.

MENINA IVANIA

Transcorre, hoje, o quarto ani

��'�1!'�át'�(J da �alaníe garotlnha Iva ...

'jia, dileta filha do sr. João Fral

"",. t: de b.ta esposa dona I.orena
•

�1',:\ZB"l ANOS. HOJE:
- Menino ".ri, íill,o do sr. Arí

i�)ilIell da Silvei.!'".
- Sri., Alzira S. Espíndola, es

lHIBG do sr. Raul ESllindola, fun

r:!ouár;(} da firma Malbur & Cia.

<te lta,iaí.
- Menino Mauro-Carlos, filho

TI'J sr. M.anoel dos Anjos, proprie
·;tário do "Salão Minerva".
- Sta. Di.lma Soares.
- Sr. Osní Conceir:ão, motor18-

HAINHA DO CLUBE 15 DE

OU1'UBRO
No baile de gala realizado SIl

""<1:<!0, à noite, no Cl-ube 15 de Ou

'ülbro, foi eleita II co)'oada a

."",inha dessa sociedade.

:A preferência dos sÍldos recaiu

n:. lindll e simpática srta. Mauri

ta Dili Grande 'Borges, que, 11m'
·.t;'�te nloth"o, foí efushramente

'(!Ilffillrimentada por todos. sendo

lhe cünfl�ridos; na ocasião, finis

"",imos presentes.

Como llr�nCeZas foram ·eleitas
a� srtas. Zileide Madnho e Be-·

l1!nice Santos, que tamhém reee ..

lJ\_....raln festivos cumpritnentos de

todos.
Na mesrna oportunidade foi

�naugl�rado o retrato <lo atual

l-�l"Csirlente, sr. JOf�O Santos, cuja
.

atuarão à test'l do Cluhe \'"", me·

;re::c4tdo elD2.·.{t)S� ?tdo i r}t·'['rtss-e

bro.

Suhindo li Pruça, corria nor- Com
malmente o ca rr» Cnev rolet, cha ..

�

pa 1-88-111, ee pr ...priedarJe do

deputado N,,18(J'n. Brasil, Quando,

luespcradanlente, surgiu. da rua

Tir:tllentes, o alltom';\'el Perfet,

placa n. 1-21-65, pertencente ao

sr. Alherto Entre�. (lU'" I'!O fa�er

a (!Urvi.'1 conl dire.t:ã.tJ no mélr', a�

tingiu o seu semelhante, bem .,.

m<?ia altura.

que

llultado do duplo encontro ...

A J. V. T. P. tomou conheci

mento e irá deddir o ca30, na

Santa Paz do Senhor ..

" As comemorações da magne,

'" '" data de 1 de Setembro, nesta

Capitttl, como em todo o territó

rio Ilaci�nal, estiveram brilhoill"

teso Para êsse brilhantismo. con

correu, em grande parte. o senso

patriótico dos estabelecímentoa

I comerciais. principalmente. em

I FlorÍlmópolis, havendo, entre ou-
.

I tras medidas levadas a .efeito pe-

Il0S nossos homens do comêreíe,

as de exposições, ricamente 01'·

I gunizadas, o que levou a popula
I çâo a não regatear aplausos a08

! seus o rgantzadores.

I Observou-se. poré�, que em

alguns mastros dessas casas co ..

merciais, não t.remulava o pavi
lhão nacional, fato que chamou

i a atenção de muitos que, ontem,·
I saíram à praça para asststtr I)

r desfile militar e escolar,

i �Ias, que uma Casa comercial,

I flor motivos que não nos compe

t t.e apreciar, não tenha 'hasteado
· 'I. bandeira do Brasi l, para maior

I brHbantisIDu das festividades ci ..

( vieas, ainda assim mesmo se pode
.. compreender. Mas, a gravidade
está no descaso do Departamento

I de. Educação, de cu]o mastro, nll>

! 'ldifido ii. Avenida Hercílio Luz,
;

a bandeira es tavn ausen te ...

I, Desleixo? Relachamento? Pêrd&
i de memória de quem responsável

pelo rospeí te às grandes datas da

nacionalidade? .Má vontade para
i
com as nossas tra�lições?
Ao sr. Secretário do Interior e

Justiça, Educação e Saúde leva-

· .mos <) l>OSSO protesto ve,emente.
f, fato "'irgem em .Santa Cata

rin a, terrha o Departamento de

I·:d'.lc"�i",, setor de onde partem

as pro'dtl;'l1cias paru os progra-

I mas de ensino da nossa mocida
· de, relegado a plano muito infe

I rior a questão do hasteamento

!,(lo Pavtlhâe Nacional, em tão
;

j g-rata data a todos os brasileiros,
como " de domingo último, em

que eornemoramos a nossa inde..

penMnl'Ía politica.
O fato g'ra\'e que aCÍllHt r�g"s",

tamos foi presenciario por nume·

rosas Ilessôas que, indignadas,
acorreram à redaçào de'O ESTA·

.iI6liii6iiiliWl61hiíllliiiaii:íliIll-..1IiII1;I j'
DO para lançar o seu l>rotesto,

(lue é, também, o nosso,

Participa·cão

•

A

Ele quer

ser advogado

amanhã

•••,mos �v.ôc:ê. deve assegurar hoje a reolizaç�o de seus sonhos.
.. /

Advogado ,? Engenheiro? Médico? En
quanto êle estuda, as hipóteses suce
dem-se -:... e só não ocorre a você ti idéia
de . que talvez seu filho não possa en

veredar peta carreira com que sonha.
A vida é cheia de Imprevistos : amanhã

poderá fal!a.r-lhe o apoio econômico, o

conjunto de contõrto e despreocupação
.

que você atualmente lhe proporciona.
Ponha seu filho - o que êle é e o que
há de ser - a coberto de qualquer
eventualidade, através de um seguro

.

de vida. Você deve assegurar hoje I!.

realização de seus sonhos - e a sua

própns tranquilidade. Procure ouvír :

um agente da Sul America, que lhe
indicara, sem compromisso, o plano de

seguro de vida mais adequado à com

pleta proteção dos seus.

•

presentada.'
,

O E'STADO, agradecendo ao 81'.

Alfredo A'ltenbernd a gentileza da

visita, deseja-lhe feliz eatadu

nesta cidade.

--·--·-1

ChoQu8 de veíco.1
los aa Pra�i 15
Cêrca das .16,30 de ontem, ve-

rificou-se um encontro de veícu

los na confluência da rua Ti,,'a

dentes com" Praça 15 de Novem-

Do cho{jue, 'felizmente, nada

Sul

o

,10Sf; DOMINGOS ALVES E
1l("onteeeu· aos passageiros, senão

allenas o susto, estragos comuns

nas cal':tocerins e .a natural "con ...

,,<,,',,:1 entre 03 motorist.as, que,

por sinal, eram precisamente

réspecHvo8 Ilrojlrietárius.

Como sempre, não faltaram os

curiosos, p"r� assistirem {) :re-

Companhia Nacional de Seguros de Vida

Fundoáa em 1995

�. -1- À SUL AiHEIUCA - CAIXA J'OSTAL 971 - RIO DE JANEIRO
(hwirom errriar-me "m folheto com informações sôlrre o segu.ro de vida.

Nome

SENHORA

parth;i}>a aos llarent.es e ami

gos, o C01\trato de casamento

de "eu filho CÍRIO, com a srta.

\Valldll Albani.

\\rANDA e eflUO

confirmam

FlorianópoJi;o;, [; de setembro de 19,,2.
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J)alCt do Nase.: dia

·PJ'oJis.ão__'
__

Rlta� �N.· Bairro

IIlt�S - (I,no'_.-- _

AVENTURAS DO

Ovyc:.1 co.o
a voz d. um

"litigo, a palQyra
do Agente da
liwl Amerl"... Cirl"de.-__---------__ Esrado

----- T'em fíllsos ? �

•

12-.k\;\;'-].

a Saúde Pública
Peixe, deterioradD, no Mercado

Publlco!
�j,�!leijs; 'DJ flÉ.JA S
,t;Çlitl�..6pOllS: '�"RIO 'ÁS 3a5.
fPOl.,tS�+S. P�ULO.:..C.RIO ": 4õ� •.
FPotIS�'� CURITIBA....,RIO AOS SA8S.

(t·'·SERVIÇOS AÉREOS'
·;'R'UZEIR().,:ó<:.fSu[.

: ' . _� ..
'

.'-t.. -,_. "
, .

tivénun,

decep.çi'io,

fin- rem vigilflllcia e atenderem o in

t!!rêss.e coieth�o. {:rê-ntos que ou

tro cgminho n'ão nos cunlpre in-

na

h:tnC'� fie .!H?\XC. no 1\'Iercarlo Pú-

bHc�;. ?\ão tH)r Que tivéssenl 4?n.. ;li'�ar cfuanrlo nos cllf.:�Raln -recla

trado na fila e, depois de algo- i m�.ções <lessa natureza. Que u

m ...s horas dI' pacii'ncja de .101>. peix" custe caTO, ainda é {l056i
nio chegasse a obter o pesca- Fel que se tenha em considera

do. Não. reior ainda - é 'Iue, Ç'IO ... Mas, que, caro, custando
VVA. LUIZ ALBAN[ .fR.

os

cheirando mal... Peixe que foi, soo et�. e tal, não está certo!

por alguns freguêzes, atirado ao Que as providências da Saúde

mar, por que ao mar também Pública St> faça sentir, quanto

d,eve' 'voltar quando em estado antes', porque não pode a 1>OpU

de putrefação... la.dio estar à mel'cê dessas cir-

f:ste fato é da alçada da Saj- cu�stâncias, quando procura ad-I
de Pública't Então. o Centro de I qllÍ<'lr, em t;;:o ele"udo prêço,' \Saúde' de\'e escalar guardas pa- qU<1nto de n'ecessário vara a sua

•

ra, ali, quando avisados, exerce.. :'::l.'H��11t.:'te:ão.

em ·meio à luta-lufa que se for

mou, o peixe adquirido estava

os olhos da cara, seja elemento

noci\-o à saúde pública, I,erigu-
particil>;l aos' varentes e pes

soas de Sllal!l relações, o COIl

trato de casamento de sua fi

lha WANDA, com o sr. Círio

;Ios" Alves.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ví-negro, pois positivará apre-

,Esportiv.....................w__� ••• ·.·._ ••••• _· ·_..·.·_· • ·.·.................. _ _ _ _.,••_ _._ _

Figueirense X Bocaiuva,
o 'prélio sensacional de quinta-feira à. nO.ite
Como divu lgamos, ii Federação caíuva, pelo Campeonato Cí tadi- mercindo e Masstt«, todos em-

..

Cutarfuense de Futebol, consíde- no
..
de Profissionais.

ranrlo impraticável o gramado dá A transferência da pugna deve

rua" Bocaiuva, houve por hem te.' favorecido grandemente o al

adiar pura depois de. ama�hã, á

luz (108 refletores o pr élto entre aenca em sua equípe . de três

os quadros do f'igudrense e Bo- -dos seus valores Gringo, Gu-

PROPORCIONOU A II TAÇA ruo UM LU",
CRO DE CR$ 420.665,70

mO,8 (V'. A.i - Não foi além

de Crli 420,66;',:10 O lucro propor-

clonado II Taça Rio, realizada

Ileio Fluminense J<'. C., em co-

Apresentando detalhado ba

'lancete da II Taça Rio, o presi-
.dente do clube, sr. Fábio Carnei

ro de Mendonça, mostrou, ao f'a-

zer uma eomparucão entre a ar-

J"t'l·adaç.iio feita. de ., .

Cr$ 14.80,1.51'1).90, incluida a sub

vencão das cadeiras caticas, e a

Rio, que a renda teria sido ele

vada de Crg 5(10.000,00_
As despesas somaram Cr$

1-I.383.8·'I5,lio, vert ficando-se pois,

C. Libertad Cr$ 19.034,So
Total c-s 420.665,30

Metade do. lucro foi distribuido

proporcionalmente ao número de

jogos disputados e a outra me-

arrecadacão que seria realizada, tade, proporcionalinente à renda

ohservndos 08 pTN;OS da I Taça, dos j ogoa disputados.
,

.

IPIRANGA FUTEBOL CLUBE
Recebemos o segu in te ofídQ:

"
20 Secretárto - Sr. Mário

'''Florianópolis, 3 de Sef.embro : Raulino

dI' 1952' lo Tesou�eiro - Sr. Osvaldo

I Wiethorn
limo. Sr. Diretor Esportivo do '

20 Tesonreiro - Sr. Nilton Ma-

Jornal "O ESTADO".

I
ciel

Nesta Diretor Gera! de Esportes
Temos a honra de levar ao co- Sr. Osvaldo da Silveira

nhecimento de V. S. que, em data Diretor de Irup. e Propaganda
de 31 de. Julho do corrente, ano, - Sr. Lothar Schaeffer

foram empossados os membros

da Diretoria e Conselho Píscal,

Que orientarão os destinos dêste

Clube durante o biênio de 1952-

1954, ficando assim constituidos :

DIRETORIA

'Presidente de Honra - D. TeI

mo Vieira Ribeiro

Presidente - Sr. Ad Ocampo
Mocé

Vict"-Presidente - Sr. Joaquim

Guardas Esportes - Sr. PIa-

cidino M. Vieira e Sr. Francisco

Vieira.

CONSELHO FISCAL

Presidente - Sr. João Heleo-

doro Ferreira; Sr. Arnoldo

Régls e Sr. Neles Cardoso,

Aproveitamos o ensejo para a

presentar a V. S. os protestos de

nossa estima e aprêco,
Antônio Dias - 10 Secretário

VENDAVAL ESPORTE CLUBE
Recebemos o seguinte ofício: 20 Vice-presidente - Mozart

"Senhcr Diretor de "O Estado de Freitas Mendes

Espor tfvo" I lo Secretário - Adir Brígido
Florianúpolis, 2 de setembro' Silva

€lI' 1952. 2 Secretário - Armando RuIS-
'remos a honra de levar ao co- si

nhecimellto de V. S. que, em da- 10 Tesoureiro - Patricio 'Fa-
ta de 31 de agôsto do corrente rias

ano. foram eleito� e e�possados I 2� Tesoureiro - Vicotr Kraus
os memhros da DIretOria e Con- Dn. Publicidade - Osni Lis
se lho Fiscal, qlle orientarão os bôa.

destinos di'st.e Clube durante o CONSELHO FISCAL'
�""ril!.do do 1952-]953, ficando as- Presidente _: Darci Voigth;'
sim constituidos:

mllE'I'ORTA

Presidente de Honra

Fernando J)imenteJ Duarte }<'ilho

oe Vitório Nappi e Mário Nappi'
Presidente - Aldo Belarmino

d: Silva

10 Vice-]Jresidente
Lopes

Valdir

membros Osni Pinheiro, Rosalino
Nascimento, Aldo Bartolomeu

J·osé· Rabelo e Alfredo Borba.

Aproveitamos � ensejo
apresentar a V. S. os protestos
de nossa alta estima e elevado
apreço.

Ady Brígido <Ia Silva - 10

para

prestando concurso ao. seleciona-

_.

o
"

,Grande entusiasmo
. pela lemporada do Monte Alegre

público espetáculos de enverga- vas que desabaram na semana

dura como poucas vezes assisti-! passada forçaram a trallsfec(",n

mos.
..'

')
da para aquele dia do prélio de

. Duais pelej�s' nuturnas disputa- Campeonato Citadino entre Ue.-

(á o CoA.M.A. caiuva e Figueirense.
As datas dos jogos deverão "ser J Aguardemos a palavru dOl!>

alteradas, não mais sendo a

eS-1 promotores
da excursão do g-tê

tréia quinta-feira, pois as chu- mio montealegrense.

VAI SER INSTITUIDO O CONCURSO
"RAINHA DO REMO"

Estamos' seguramente informa- . ta náutica que terá por Ioéal ..
dos que os três clubes de remo baía sul.

desta Capital, Riachuelo, Aldo Todos os barcos existentes noa.

Luz e Francisco Martlnelli, pro- palpões das três agremiações t....
moverão no próximo domingo um marão parte no desfile.

interessante concurso para eseo- As candidatas irão em lanch_
lha da rainha do esporte náuti- especiais, ornamentadas.

co ilhéu. Fomos informados que a aplI-

Cada nm dos três clubes de ração final do interessante can

'remo apresentará a sua candid�- curso dar-se-á no dia 15 de no·

tura, dando a conhecê-Ias ao pú- vembro, por ocasião da disput:L
blico amanhã, sendo "que do- do Campeonato Catarinense de

Ininr;o terá lug-ar o desfile das Remo.

candi datas numa grandiosa f'es- Aguardem.

I cretário.

\

do universitário Catarinense, que
óra "em de regressar de Belo Consoante noticiamos, virá a

Horizonte, onde disputou o -Cam- esta Capital o forte "onze"· de
peonato Rrasileiro UniversitáriO.! Clulle Atlético Monte Alegre, da
derrotando a equipe de Alagoas cidade. QU'c "lhe empresta o no-
por" x 1, sendo por-ém elimina
dos pelos mineiros.

Para a p..Ieja. de depois de ama

nhã. tanto Bocaíuva como Fi

Gueirense atuarão completos,' o! earfazes, entre Hes os nossos

que virá co�co�rer n� máXimo'l tã� conhe_cidos D.Oll)', Valdir e

para l}1re o publIco asststa a um Néde, esta o Monte Alegre em

cotejo de maior envergadura. condições de oferecer ao nosso

me, no Paraná,

Clube possuidor de grandes

no

memoração ao seu cinquentená- um Iucro (le Cr$ 420.655,30, que

(l"i<J. foram assim distribuidos:

Fluminense (30% como or-ganí-
Essa revelação. foi feita sexta- zudor Cr$ ] 26.199,60

fe í

ra durante um jantar

OfereCi_1
Fluminense (cota de lucro) .'

do !>CIo clube trieolor, para a- Cr$ 8!i.l:17,20
'l/,'radecimento aos esportista', e S. C. Corinthians Paulista

jornalistas que colaboraram na Cr$ li6.115,3·0
:realiza<;ão daquele certam�. F.K. Austria c-s 44.607,70

Sllortin!1i C. P. Cr:$ 37_503,80
Graashopper C. CrS 20.971,:10
F. C. Saarbrucken Cr$ .', ....

290498,60

desconhecemos completamente.
Que terá havido?

Pelo noticiário da imprensa pu-
I

ranaense, temos observado a sua:
ausência do esquadrão cor i t.iba- I

no nos jogos que o Campeão do I
Paraná vêm disputando. IJ. Teria Nivaldo abandonado de- porte-rei

'NIVALDO DESEJOSO DE ABANDONAR
O FUTEBOL

1
Esta a noticta que nos chega �

de Curitiba. �" I
O jovem: guardião. desgostosos I

com o seu clube, o Corttíba, não i
Quer mais nada com a bola. ITem um ótirn� emprego púbtl
co e é um respeitável chefe de

família .

E' pena que assim proceda o

arrojado arqueieo, agora que se

encontra no all�e da sua carrei-I
ra,

I
Cognominado o "Principe dos

arqueiros parunaenses", o f'amo- i
80 crack conterrâneo, justificou I
sua escalacão no "onze" renre ...

isentatívo da terra das araucárias i
no último certame nacional de

iifutebol.

Nivaldo tem sido cobrcado pe

los maiores clubes do Rio e São'

Paulo, entre eles o Bangú, pelo Iqual o antigo defensor do Paula I

Ramos fez vários testes, corres-Ipondendo plenamente.
O motivo da sua não ida pa

ra as fileiras do clube proletário

finitlvarnente a prática do es- panorama esportivo nacional?

ORLANDO CA,RIONI, O NOVO PRESIDEN
DENTE DO C. R. ALDQ LUZ

Em reunião realizada na se- ta de 'reais méritos ao qual de
mana passada na séde do Clube I ve o C. R. Aldo Luz assinala
de Regatas Aldo Luz, foi proce-I dos serviços.
dida a eleição do novo presíden- A notícia, como não podia dei-
te do grêmio alvl-rubro da rua xar de acontecer, foi recebida

João Pinto, cargo êsse vago com com aplausos pela imensa fa

a renúncia do sr. Eurico Hoster- mília do Campeão catarinense de

no que foi eleito presidente da remo de 1950, levando-se em

Federação Aquática de Santa ca-l �onta a capacldade administrati

tariha. va e o cavalheirismo 'do digno
Feita a vl,ltaçâo verificou-se a. esportista.

vitória do sr. Orlando

curiOni'j'
"O ESTADO ESPORTIVO'" a

elemento cOIlhecidíssimo dos nos- braça-o, desejando-lhe uma
. ges

sos meios conierciais e eSllOrtis- tão repleta de vitórias.

que tanto o elevou

Distrãbuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - 'I'ransportes
Rua João Pinto. 9 Fpolis

Matos Ari Ocampo !\1oré - Presiden-

10 Secretário - Sr. Antônio' te"

Dias Gratos pela comunicação.

FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE
Nota oficial n. 23/52

Resoluções do Conselho Técnico: três partidas para a decisão (io
a) - Marear, para Herça-feira Campeonato Citadino de ASJJiran

dia 9 próximo, às 19,00 horas. a te5, Baskete-Ball, entre as equi
última partida do Campeonato pes do Lira T. C. e Caravana
Citadino de Voleibol Masculino, do Ar E. C.

entre as equipes do Uhiratan E.

C. e Clube 12 de Agôsto;
Florianópolis, 4 <Ie Setembro de

1952.

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO
_.

R4?IDO-;SOL ..8RASiLEnfõ;---
Fl<Jríanópolis ,.- Haja! - Joi�viUe - Curitiba

-,' .....

Agência: Rua. 'Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

(aa.) Nívio de Andrade - Se-
b) - Marcar, para os dias 9 e I cretário. '.

12 próximos; terça-feira, respecti-' Visto: (aa.) Osmar Cunha

\'amente, às 20 lwl'as, duas das I Presidente. CURITIÜ
�;""jÓ.,.--.;.,.. ..... _.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Taxis de Neva .Iorque-1

Dl.m. caráter eomercial.
Enlr .. tanto. filiando sevf'aluu Note-se que esta disposição vi�

,.em org-an;'r,ar a defesa civil de gora mesmo em caso de- que 08
·

;\'"va lorqll�' em !ac� dos pe�igos I artigos comerciais sejam levados
"'R atua! s,tuaçao Internaclonal por um- passageí ro. -

��s '('horcre� de pruca foram os Por lei, 08 taxis de Nova Ior-

··,n.1W verme.lhas, cavrocer!a ama" taxis pequenos .

.relu e teto azu l. Outros tem para-

·:�í<'.1l1l8 verdes, carroceria branca. ' "" ",.-.. ._..._

'lIraS verdes, carroceria branca,

'f'WC. "Não hã um só taxi preto,

-ehllzpnto ou de uma só cor neu-

-tl"�. Há alll:umas que tem uma

--(�{;r só, mas uma cor esqulaíta ,

,,<;r de la rania.

Os taxis são pintados desse

jeito para (IUe os passageiros os

POR AI. NETO

NOVA lRQUE - O individua

';i�mo dos motoristas de praça é

!Unla das' características mais pe

';:1!líares de Nova Iorque.
Até hoje, ni nguem conseguiu.

'organiza-los em um sindicato.

Iilúmeros líderes trabalhistas

Item tentado copturar os moto

"'i,tas de taxi. Todos fracasaa-

": '2\�dnl€';ros a atender.

E oS taxis conarltuem, atual-

'meotl', um cios grupos melhor

"..,r"""llizado� dentro da 'estratura

.-frral da def'esa civ i l de Nova

7i"úrque-.
Os ta-xis aqui são muitos díf'e-

· -rentes dos autos par-tículares
·

'Im;. são muito IJarec:dos entre

·si.

8i.o diferentes dos particula

'l':"" [Iorque são plntados em co

il'es berrantes e vartadas, Por

· �x('rnplo. há taxas com para-Ia-

1·",wnhe�am facilmente.

quem os vê, assim pintados em

cores igualmente berrantes, tem

.a impressão de Que pertecem a

:.;nmdes companhias.
Na verdade., .

não há muito,

!]Y;aodo ainda estava no Brasil,
�ll tive ocasião de ler um artigo
-. m que se falava das grarides

'�x·mpallhias de taxis de Nova

ros e não presta contas durante
todo () dia.

Natu::-almente, existem algu
mas Iimltacêos legais sobre a

liberdade do motorista de praça.

Assim, por exemplo, ele não

pode entregar cartas nem tele-

gramas.

Isto é parte de uma leI que ve

da o uso de taxis para a distri

hulcão do Que quer que seja de

que só podem ser usados para'
transporte de individuos e baga-!gem pessoal. .

Todos ()!j taxis aqui obedecem.
a um padrão. isto é. tem eadeiri
nhas, sentando cinco pessoas.
Há tempos tentaram introdu

zir taxis menores. Houve até um

chofer que quiz por' na praça um

pe-queno carrinho iugles, com CQ

pacidade para apenas dois pas

sageiros.
As autoridades municipais, en-

tretanto, proibiram o uso dos

Ilumine melhor 'a sua casa

ttcomo

KEROZENE
Mais luz e maior rendimento

Não produz fumaça

Não 5uia as paredes ou ianelas KER'OZENE

"SOE'

.. ,
"

rONICA· APERITIVA

t6a. c_ R.
NOTA

o Chefe ela 16a. Circunscrição
de Recrutamento Militar faz sa-

-

�{\I·qU�. ber aos cidadãos residentes no
o-

leto não é verdade. As com- Municipio de Florianópolis, que!
lmnhius, as frotas, são relativa- a entrega de certificados de re

'mente poucas, Quasi todos os servis tas, a partir desta data, se
·.j_l\xis desta cldade são de pro- rá feita às terças-feiras às H),OO
.]ll·;edade do chofer que' os guia. horus.
E esse chofer tem só aquele Hugo de Castro

tuxis. da 16a. C.' R.
Há luna taxis em Nova Ior

-uue. Quasi a metade, isto é, cí n

<to mil, são de propriedade do

motorista que os conduz.

E a maior companhia de todas
- a National 'I'rnnsportat.ion

.

possui apenas 1.600 carros.'

A segunda companhia - a Ter

minal 'I'ransportutlon System -

economi"a norte-americana.
(Is mal-informados, ou os mal-

lntencionados, pensam ou dizem
. "-jlle a economia norte-americana
eHtá nas mãos de uma meia du'
zin de grandes corporações.

Si bem seja Inegavel o poder
,Ias grandes corporaeões.. a ver

ilatle é que a economia norte-a

iII1�ricalla, coma o taxi de Nova

Iorque. está principalmente na

mão do cidadão particular, do
1Jequeno negocínnte,
Aliás, no caso do chofer de

'taxi, é interessante notar que
fflesmQ aquele que não trabalha
U1U carro prôprlo, o que guia UJU

�llto de uma das companhias,

�::�r:,:a indepcndencia extraor-

18AHCO
de C�f�iTO POPULAR

I�ão só I) chof'er de taxi não
_

� AGRíCOLA I I
·tem as .

Pt'18S de a Igurn stndi cato

RM.a. dl!LlÁl1t'YU), 16'
. '., CASA KI8C.LAl(U '�tn-�omo, por outra parte, sai para --<1- buidor.'oe U'" &oe..&.Il trabalho com equlpamento no f'LORIANOPOLIS - 5'1'0.. E'6lo,rlnà, V"lttor,Vilnlu •m.....\'adol' de mais de 100 mil cruzei- a•• Co...lllm. .m..-------�---------------------------------- --_---

.. i

..c-i. Chefe

·Oficina de Bicicleta Nely
Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bi

cicletas e Bicicletas a motor - Ticiclo - Tico-Tico -
Carrinho - Berço, etc .

Peças e Acessórios Novos e Usados.
Pinturas, Soldagens e- Parte Mecânica.
Serviços Rápidos e Garantido, Executados por pes

soal especializados.
Rua Padre Roma, 50 - .

LIRA TENIS CLUBE lfttU�OrameDtos
Dia 20 de set�mbl'o - Grandiosa Soirée da Pl'ima- Agrlcolas

vera - Parada da Elegância" - Eleição da -Rainha do No intuito de divulgar conheci-

Lira de 1952 mentos e novas técnicas agríco-

A coroação será feita no Grandioso Baile de Ani- Ias, as Ediçôes Melhoramentos

._------- ..--_ ..

Sífilis (
Ataca todo O organismo •

EM SIFILIS OU REUMA
TISMO DA MESMA ORI

GEM?
USE O PUPULAR PREPA

RADO

40.000

versário � a realizar-se no dia 7 de outubro pela passa
gem do 260 aniversário de fundação. Ornamentação ex

cepcional. Novidade.

lançarão em setembro sua revia-

ta "M.KLHORAMENTOS AGRI-

COLAS", que será enviada aos

agrieultores -em geral pelo cor

reio, 'livre de Qualquer despesa.
A primeira edição terá

tiragem registrada de

__() (�()....o�}...(·�()...()....()�()....(� Uln8 • i
'.

exemplares. Os interessados po
dem e�cre,'er, desde já, para

":\-fEf,HORAMENrOS AGRICO-
1.AS" - Caixa Postal 3.120

Sfto Paulo.

Aprovado pelo D. N. S. P., como auxíltar no

tratamento da SifiUs e Reumatismo da mesma

origem.
Inofensivo ao organism-o. agradâve! COrI!O U�

cor.

Advocacia e Contabilidade
DR. ESTEVAl\f FREGAPANI

- Adv'Jgado -

ACACIO GARIBALDI S. THIAGO
- CI'Il'ltabHh.t;1 -----

Edifki"" "IPASf.;:" -;:.:; '[HHÍi!':_
- j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, 1.'erça-feira, 9 de Setembro de, 1952

oram ' pescar • • e Na Assembléia Legislativa•

Saíram p'escádo's'
Os aars. Abeln:..do, Gonlart e

I
dcsgoverna o barco, enche-o de

'�Kl>ert� :'\1oellma,,�n Jor., como milh.3es doe gotas. fal,na ii velha

!'",n'" SOClOS do Clube de Caça e clusse dos marujos e", homens

Tiro Couto de Magalhães. não ao mal', lá por volta das 16 ho

vasa para demonstrarem r::,s ..

hl!,bilirlades, .. em terra, f' Dado o alarma, partiu em so

m ..r e ar. Uma Iolga, e lá estão I côrro dos nâuf'raeos uma lancha'

'",,,,, em atividade esportivo. e co- I da Capitania dos Portos, euquan

r�tY"!rci;d, também. ! to os "hábeis'" pescadores a.�rual'''

Ontem. ii tarde, os dois eacado- davam, ,"grudados" à canôa, o mo

r,'S resolveram fazer, uma' pesca- me�to de serem pescadus."
.� .

ria. E bem, não pensaram, já a

(oi.môa estava pronta, com todo ()

,.[)areíhauw,nt,o ao mister. O dia

Fe!;zmente, do "pit.oreseo" aci-

i;eute, nada houve ele grav�. Ape ...

nas, os bravos "pescadores" tive-
, FLf'Cej" �HOVído, apesar do vento 1 rnm u natural susto e que lutar

f'" !IU(' caía, Mns velhos Iobos do contr: <> mar a.gitado ,elo �(;rte
"",a. o tempo não lhes fazia mos
s», Demais, além do prazer, havia

" posliIlhilidadc de varlar a bóia,

)J,;j", (l peixe anda escasso e até

e:!'ict"iorado, e a carne oferece

também as suas reservas .. ,

DI.' inicIo, a viagem parecia 11-

p "IH:Ján'I, eoro H corrIda sôbrt· o

l·',U·. na Tmía: sul, "ela enfunada,

:M"B, " há sempre um mas p�ra
""".",gar a festa. <luando os ditos

lflc,\'egadores lançavam a rêde, já
1':)�t'vendo uma bôa safra, eis qU,e

uma lufada ingrata do vent.o põe
áf�ua na canôa e em. ris{'o a csta

J,1!idade da mesma. 'Nen' bem !ta

,'iam escapado da primeira, ou

t<ll maior nparece, bate o pano,

'H'nto �!UI, num exereicio aquátleo
que, por certo, não estavano pro

grama, com a assístêncla de uma

pequena multidão curiosa. que a

correra so cáis. pois o fato se YC"

rificoti em frente ao ]\tirll ..Mu"

ii, ;J,ltura ,da Prainha.

l'ouco depois, os caçadoreS-lleS(�a
dos recolheram-se às suas resi·

dências, com o objetivo de Be re

fazerém do inesperado banho.,.

e do susto também.

De bordo'·de um avião da FIO
Avistad3's�: d.em'ulgB nlUm9, próII�
mo ii São Fr3�n�ls'co9 ,fi ,baleias na-
vegando,300 metros -da costa

Os mares 'de Sant:! Catarina

I
das dos I'espetivos baleótes.

úo os pref;erídos,' ,ne.sta épôca" Co�� se. vê, 'muita ri(llleza es

para os cetateos. Abandonando tá semlo perdida nos mar.es do

Cd mares á�Ul'os. as haleias pro- sul do Brasil, à falta de material

c�r:aTn ágTH1S nlais cáHdas e dei

=' :-�n1., ill1.l}u!slcinadtls pelas gran

CDS correntes nlar.inhas, aquela

�pn'a firme, o que constitúi es

petáculo digno de obseryação
�los nossos pescadores.

E1I1 Imbituba, duas grandes ba

l;�ias f.ham arpoadas, UUla das

p'lra 'a explOl'ação da car�e dêsse

l!"'"onstro malinho.

DOnlÍ!lg0 último, mais ou me

r..os às 14 horas,' quando regre's

savam à Base Aérea, nesta Cal}i
í:!:'.l, em 8yião, os srs. 1.'en. Avia

dor Olh'eiro Axel Wendel' e o

C"p. Médico Dr. Nóbrega, proce

dentes de São Francisco do Sul,
t!véram a opol·tunidade de ob

Fiel'Var. a uns 300 me,tros da

plráia, 6 'baleias que, em fila, na-
�'ezavam nas proximidades

Kl�r.ra Velha.

Ontem, .também, êsses

céos já se encontravam rumo ao

nllr:te do l;;stado, se,ndo que duas'

acompanha-

cetá-

técnico ne('essário à exploração
'déssa fonte de renda 11a1'a os

nossos humildes e sempre aban-

"'Sr. Presidente.

Os ínf'rn-aesinados, Iíderes d..

bancada desta Assembléia Legis
lativa, requerem que Vossa ]<�xce

lência se (!il\'n" submeter à deb

be:ração do plenâr!o o se con

signar em ata profundo voto de

pesar pelo falecimento do Ilus-

lhe pedir água, ouviu alguns ge- ende, 'i< tarde, fôm autopsiado.

mldos, seguidos de fortes convul- i Trata-se de Aristides Barbosa,

<:óes, .. Abriu li porta e. então, ! e nada mais foi' possível saber.

Sala das Sessões, 8 de

setern-,
presenciou o horrivel quadro - : No entanto, consta que, ao paa-

bro de 1952.
,
o desconhecido cavalheiro, rolava

,
sar pelo quarto do sr. Gerson Mi-

I�STIVALET PIRES - Líder do no chão, entre fortes convulsões. : Ianez, teria solicitado que chI<-
Estava !norl·endo.,. I masse um chauffeur de praça.

Chamado o proprietário do Ho- , cuio nome também não foi reve

tcl, êste, acompanhado de alguns Iado, Já, à essa altura, tomál'a

hóspedes, acorreu ao quarto onde, veneno. , ,

a cêna se desenrolava e, verifi-I O misterioso personagem, pllil'

Líder' cando que se tratava de tentativa : razões que não vieram ainda ali.

ode suicídio, deu conhecimento do ! conhecimento elas autortdades •

Em seguida foi a sessão encer- fato à Polida cr-u. (tuando, 110- i lançara mão de suh8tanci�s vene

rém, a" local chegavam as auto- ! nosas e. sem deixar-se identifí

eidades, e, ainda o sr. .dr. Fe,r-! car, conseguiu matar-se ...

nando Emílio Wendhallsen, médio A Policia Ch;1 está proeurantltr-
co legista, :iá era tarrla. O estra- ! a ..e:rig'uar, em inquérito que 'ns-

• nhu hésnede já era cadávcl, não taurou, quanto de necesaárío par)!!.

sendo [lOssivl'l nada mais, a não I eschn-ecimeuto do misterioso a

ser o transf'"ríe do seu COTjIO pa- contecímento trá,l:;ico,

de Canotnhas; onde a.quêle hon

rado cidadão prestou assinalados

serviços ii. coletividade.

tre sr, dr, Oswaldo Oliveira, ex-
" ll'ULC.ii.O VL\NA"- Líder da

deputado estadual. Requerem, IU,D.N. "

ainda, o levantamento da presen- PAULO MARQUES _ Líder do

te sessão E' que dessa homenagem P.T.R.

'10 progenitor do deputado Fer- CASSIO M,EDEIROS
aando Oswaldo OIÍ\�eira se di; co

nhecimento à família elutada, à

'Gêmara e à�Prefejtura l\'lunidpal

P.S.U.

do P.R.P.".

rada.

Palavras oportunas.
honrá-Ia. E' do iuterêsse do fll'Ú-, I' de nós as idéias com as quais IIUS

!,rio g;ov<'1'llo,. !J.�e .sabe pr('lGar-s�, ,I apr('�entllinos I�� eleitorado.

,t sua sobrevlvência. Se O jJ!u:tl- 1"", esta a ,'0:1: que aprende-

Hó,é;'ô8fãcôTd8íi"êW(i;"'ôireito
Couferêocia do dr. A. Santaella
Healizar-se-á, hoje, na ]i'aculda

de de Direito, às 20 horas, im

portante conferência sõbl'e o in

��l'e8!!ante tem>!: "A Epilepsia e

i9UlI influência sôbre a Crimina

lidade"'.

CRISE
Nf) IBGE
RIO, 8 (V. A) _ O Institõlto

BrêLsHeiro de Geografia, desdt? o

.início do atnal govêrno, velll

Niio decorreu ninHo, telUllO e

nova crise acaba de verificar .. se

no lBdE pois acaba de Ser dis-

pensadu o secretádo

Lourh'al Câmara.

O 'vespertino "O Globo" Ifiz

(Jae a crise, segundo se admite,

geral, sr.

lí'Jt'giu em consequência da 'Hjúi

si(:ão de' 11m automovel no valor

rle <cento e ci�quentu mil cruzei

ros j)ara o atual presidente do

IBGE. O sr. I.ourival COlmara.

na (IUalidade de secretário, ne

gou-se a registrar o credito o

que teria resultado no desenten

dimento.

Não se esclarece se o al!tom{)·

de

v.el. era de lllllrca "·FeHpeta" ...

culdade de l�arDlácia e Odontolo·

gia.
O Centro Acadêmico XI de Fe

vereiro por nosso intermé,lio, tem
o llláxhno prazer em convidar os

acadêmicos de Farmácia e OdOR'

Proferi!'á esta conferência o tolOi(ia, Ciência da Finanças e

"'osso conceituado psiquiatra Dr'l Dire,ito-, ,os
estudantes do� CUTSOS

Antônio Sant,;;ôlla. Diretor da Co- Secun-dários c o público I'm ge'

Dnia S,mt�n" e pro:(essôr da Fa-' ral.

do eleito .para exercer o cargo

.executívo não p:f.!dér arcar. com

�.s respon8abilidades, cal?e-i.he um

•

mos na última e memueâvet Cnn

vencão do nOliSO Partido .no Rio ;

Grande elo Sul.

A ela fazemos eco com l', j'oten

sid'Hlf' de n08SOS eo�ações de :io

vens que fazem do ideal a nor·

ma de conduta.

fron-

Misterioso sutcídío
ra 'o necrotério ,Ia Policia C,1,'U,

"

No

I Tela.
!

BROTL\f:HO IN.FERNAL

se

{)aís. _<\centuou, em outro trêc.lto,

que as ,'elhas nações' já ofe

receram as suas mensag'ens ao

mundo, surgindo, agora, os paí.
ses novos, vigorosos, aos quais
incumbe a prodigi.osa missão tlUe

o destino lhes impõe. No seu en

tend'er, chegou a hora do Brasil

de pa'rticipar nu cenário mundial.

onde a pujança das suas' fôrças

Fica aqui também. 1\ nor·;tK' rei

,ter,,�;ãl) à solid;triedade consigna
da ao correligionário, inflexível

no <,ul,nprimento das deliberações
do pessedismo gaúcho e d.ts quais
tem feito bande5ra pelo Rio

Grandt' llfóra, o deputado Wa!-

vôes que :iá se ��astar:lln e qu(' só ter f'erai�(.'hj Barcelos.

servem, quando muito, para <Imo-

f
Por um devei' de cons(';ência

óonar, o sentimento sem toldar a nã" podemos deixar de externar

raz�o e o ,b�m �ens:, I a nossa simpatia e IU'atidão ao

r�':;8808 ldems nao se barga-

j
traholb() (lU" vem desenvolvendo

'Ilham. Pr.. feriremos ficaI' na Illa-, na "hena dI) nosso Partido o

llÍde, coerentes com O nosso pro- hra"o 81'. Gaslão Englert, tão

I':rama, <lo quI' subir as escada-I bem au'ciliado pelo denoctado dr.

rias llaladaml". deixando atrás I �rancis('o .Jllruena".

Que' mal falál'll, a não ser para

'�'-------"'--------------------"':_-

ViDe ..Diário

em: ,
'-'" em 1.G45, travou-se o cOnJ-

,ENTRE O AMOR E A MORTE I bate naval de Tamandaré, .entre

O filme que, arreharata 'a

to-I
'l esquadra portuguesa do Capi-

dos (IUanto assistirem... tfto-mól' J�roI1irno Serão de P�jv.a..
RiTZ iMPERIAL e a esquadra holandesa uo Ainll-

DOMINGO l'ante Lichtharrlt:

RlTZ
A.s :; _ 7,,1511 ...

ODEON

Ag 8lts.

Donald HOUS'roN

LIST'ER

SOR.TE LOUCA

No programa: Cinelandia ,Tor

naI. Nac.

l'l'eços: 1,.'>0 _ 2,00
Censura Liyre.

3,50

programa: O E:.!porh·
Nac.

Preços: 1,00 _ 2,00 - '3,(;0
, lmp. até 11 anos.

Louvável, por
_ único c(lu!Írt,ho a SEguir - () da

pronta aç:w d,.. Capitlmia dos
renúnda, para que' o PO"!) volte

PO, rios, que, em poucos minutos.
Iconseguiu atingir o loeal tio de- '

li deliberar corrigindo o êrro.

t t ri d' I Nós. os moços, sai,bam todos;
'las re, a en�"m o os naufragof!l e

.i.i.tln�is }...actuar�m()s cont as ma
tl':mSllortando-os logo II seguir, à

!lobras �que "!sam silenciar a ÔjlO'
terra, juntamente 'Cflm a canÔa.

sição em troca de secretarias 011

lideranças.

Ncnl nlesnl.O n06 Hudirernos

('om os apeJos rotulados com cha-

Govêrno de ,UnIão Nacional
,'el presente e vigorosa campanha demais nações. 1'01' isso mesmo,

pela produção de energia. c�n-I' é �lue sua voz é acatada e res·

':;lamou, a !:le�{"uir, a união llaCJO-
. peItada eUl todo o Inundo e as

nal d� tôdas "-s fôrças políticas, nossas rcsj}onsabilidades não

aperfeiçüamento d!, raça, no qual dignos do papel que o Jlorvir ace·
não faltaria o apôio de todos os I na e, nos coloque'mos aptos pa,.a

hrasileiros para a consecução dês- ! arcar com as �esponsahilidades de

se idenl comum. Disse que essa {liderança. Finalizando suas pala
união é reclamada pelo país, lla- "ras, disse Ilue fazia um Hlto de

H<;'l. da consciência da raça e da UyO ele conservar intacta e me...
O BARCO DAS ILFSõE3

lHópri� civilíZ�,Ç,�o. F�7., (le�OiS, .a 'I, mo enriqne,cer, a. herant:1\ legada N� programa: Noticias da Se-

9pologla do naclImahsmo sauda- pelos nossos maIOres, (:<lnstruin-I mana. ,Nac,:el:,cons,tr�t.iv� _e razo,avel �o .seu I dO,. a�si.�l, uma pátria fo,rte, li-
I'rN,08: 8,00 _ 4,00

",o,erno, que hao deve seI con- vre, fehz e respeitada, de sorte I!I1PERIO

fundido com jacobinismo ou xe- que os 110SS0S filhos possam or-
Às 7,45hs.

em feljz e elevado congraçamen

to, num esfôr"o patriótico capaz

de atender aos supremos interes

ses nacionais, dentro da política
social inspi rada na justiça cristã,

para engrandecimento do país e o

ra. melhor delinear a sua l}ol�tica
social, em !lrol do eSl1írito da jus-

",orobia, por isso que, se emllenha
em estimulllr todós os esforços
no sentido do engrandecimento

'lo Rl'asil e da' sua em;lDcipa�ã()
!.conômjca. Prossegl!indo, falou

do palIeI das fôrças armadas.

Riais se circunscrcvelll às

teÍras nu aos valses vizinhos anle

ricanos, mas alc.ançanl todas as

regiii�s,'pelo que 'não podemos fu-'

gir à nOSsa destinação 1istórica
no concêl'to das nações, sendo

fé no sentido de que fússem rcdo

braços os esfor<;os, com o obje-

do

RITZ

QUINTA·FEIRA
Ida LUPINO - Stephcn, Mac

NELLY _ Howard ou!"r

l.al1" TrRNER - com o

de cantor Ezio DINZA

enl:

PROIBIDO AMAR"

Um festíYal de ale,,�da e

rn.n.nc�, em Tecnicolor.

IMPERIAL

Às 7,45bs.
)) Hllrry� BAUER _ Louis

,rouv.!':'!
em:

YOLPONI;]

2) Kat!tar,-n K.!UI.YSON -,- Ava

GARDNER Howard KEELL

em:

9 DI� SETEMBRO

A data de hoje recorda-nos que:-

- em 1.fj:!7, viajando de Rce�fe-

"
para ,a Holanda, faleceu o Almi

rante Joost van Trappen Ban
I ckert;

ro.1 -- em 1.820, o mlinicip-io dt>

Lajes foi desa�lexado da Capitu
ula de São Paulo e incol'pon:Av.
a Capitania de Santa Catarina;

- em 1,824, na então vila dt)

Rio de Contas, na Bahia, uaseéU;

AbiJio Cesal' Borges, BaTão de

lIIacaubas. filho de Miguel Bor-

ges de Car'ralho e d. Mafalda Ma-

loja da Paixüo. Veju a faleceu nd,

Rio de Janeiro em 1891;
- em 1.84", nasceu Bibiano.

Macedo da Fontoura Costalat, fa

lecendo no posto de General de,

Divisão do Exército em ]l de J�,

neÍl'o de lB94;
-- em 1.919, o' dr. Ne�-êu. de'

Oliveira Ramos (atual Presiden

te do Senado), em curta dirigida.
a Mesa do Congresso do Estado,

renunciou a sua cadeira. de depU
tado pelo 5° Distrito;

- em 1.923, 'faleceu o Marechal
Hermes Rodrig'ues da Fonscca-�

7,'ma, vindo em procura de me- dnnados pescadores".
lllOr ahrigo nas costas do conti·

.��_.....,..

!lente americano. I
V'll'ios, formando verdadeiros'NOV A

c, rclmues, têm sido ayistlldos de Pt\

,,:!ais veio mon'er à proximidade mantendo no cartaz.

<ie Pântano do ,Slll, cujo fato no- Afastado o general Poli Coe

t',ciámos e que resultou na proi- lho, 'depois de uma sede de in

tição rléssa �esca, pela repartição I eid('nte� com. OS té�nicos daque

c',m,pete;,te, ,'isto não possui- II' rnstItuto, Jnvestlll-se na pre

"".ml os nosso 1l0mens�do-mar siclência do mesmo o almirante

]i'"aierial técnicamente preparado �lanuel Riheiro ESllindota,

'gulhllr-se de nós, como nós hoje
reverenciamos a mt'mória dos

pl'óceres da independência. A

ora<:ão do Primeiro Magistrado
foi bem rt'ceb,ida � causou bôa

na sua

impressão em, todos os círculos
permanent.e vigHâ.ncia -políticos do país.

contra as influências perniciosas,

gara.ntia e segurança

vivas já começa a projetar·,se,

Sessões das moças

Mona FREEMAN - ,roen CAU�
FIELD

em!

Cresce o consumo
de café na Italia
RÚ)'[A, 8 (U. P.) - Os italia-

nos, grandes Hlnantes de vinh.o,

tambem_ são grandes behedores de

café.

Muitas horas agradáveis são

por eles passadas saboreando pe-

quenllS chlca.rz.s de "a fé preto,

nascido em São Gabriel, 11<> RiO'

Grande do Sul, em' 12 de Maig

de lS55.
Audré Nilo Tadasca

Casa·
VENDE-SE a de número 21A;

da Rua Bocaillva, com te-1're1ta

l,ara garage.

Informações na peqnena

ao lado.

<!Orn aut(ll'idade cJ:escent.e, pelas
tradições libenis de sua pol!Úca,
pelos fastos de sua vida diplo
mática, tôda ela baseada na li

sura dE' suai< atitudes, no culto

às' tradições, no clldt,prime,üo dós
trata{l�ls, no respeito aos direitos

dos povos, repulsa a tôdas as for

mas de ol'ressão e por um nacio

nalismo que não se nutre de ódio

nem ;;,nCe!'Ta hivo de desprezo às

�
� e'"",,�

qua 0/.8.
de.ve di�... p4I>Il'a
.-esc"v>!>r su�

�or""'oVq
TAC - CATttRlI'tEN_

.. _.... eo;.s"ANHIA

i unto às ·mesas insfa.ladaG nas

cah;adas defronte aos numerosos

c:tfés {te todas as cielades.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prova-Proy·ada
, 'i1f�

! o Govêrno sem preEJeupação""i:l�
.A cidade está cheia de assun-

.

lucros, sem ter que pagar Im-

108 sensacionalistas: - O crime postos, sem obrigações para com

4le Sacopã se complicou novamen- institutos de apesentadozia, e

(Alvarus de Oliveira)

'SOp!Ul�sõJ(l 'al
ainda mais com grandes pr'ej ui

O acusado acusa pela· teste- Z08, lJ(>de vender \Odo' muito

JIlunha a própria polícia. barato!

.A novela continua, qual "O ··Mas há coisa que o público

direito de nascer". ,Qual das precisa raei,onar·:. -, Se êste di

.ua8 terminará primeiro? Doloro- nheiro da diferença de preço

J!O interrogação. Na polícia o in- 8�iu do Govêrno, se I) público é

.quérito do Banco do Btasil to- que concorre com o dinheiro,
JIlGa a dianteira' do caso do pe- quem pag� 6' prejuízo não foi

tróleo, através da Petrobrás.
-

o prflPrio pW)lfc()? Não "está pl'O-

Assim a cidade continua, a

vi-!
...ada e compeevaêa a de.mago

,da continua, a miséria e os pro- gia, a vontade dos gtn'et'nantes

blemas mais ._urge�tes também

I
em satisfazer o piHIl'ico· engano- ,

�ntinl;lam. Nao há tempo nem samente, o desejo apenas de

vez para êles... enganar, de iludir?

Fa!a�os anterior�ente �Ôbre.l _
O�tra .prrwa disse- foi a ques-

,

e6mer�1O e demagegia. '-lue 0\ tao dos mgres..o;os di)- Estado' de

'Govêrno faz concorrência ao co- Maracanã para a Copa Rio bri

JIlércio, de quem recolhe Impos- minense como presente QO cin

tos e impõe tributos e obrigações coentenârêo, aos seus ad"eptos.
eada vez mais duras. Não deixaram vender ingressos
Dissemos que o Govêrno jog'a ( pelo mesmo preço do anÕ anteri

., povo contra o comércio e a i or, "defendendo" a bolsa do pú- ,

I
indústria, criando clima de anti- i blico.

_

patia entre êles. ! No entanto pagaram ou V'I()

E tira partido disto na denta- pagar alguns milhões a<,> pr()mO-Igegia na caça dos votos de que tor da Copa, como eompensacão,
vai precisar para manter a sua. De onde veio êste dinheiro?

política e os seus políticos nos! Do bolso dos defensores do

postos de mando.'

I povo'! Não, do próprio bolso do

Foi divulgado que a carne ven- público!
.

<ilida pela Cofap e que foi im- O comércio e a indóstria mio

"portada do Uruguai, daria um podem continuar a sofrer pela

Iprejuizo de 65 milhões de cruzei- demagogia dos

caçadore.
s de vo

.ros. tos. O povo precisa ser derendí-
Isto veio provar aquilo que do mesmo, não iludido na sue

:cIinnamos. boa fé!
,

.._-_._------�---_._....._------

Linha ltajaí
SANTOS & BATISTA

ant.iga "CEZARIO"
CAMINHONETE:

1':. "

i
i

IDA:
Saída de Itajaí
Chegada Fpol is.
VOLTA:
Saida Fpolis 16,00 horas

Chegada Itajai 17,00"
(Aos sábados e feriados a saída de

Ppolis. é às 13,30 h. e a chegada à. 1 ta

jaí às 16h.).

7,15 horas
9,45

ON"IBUS·
IDA:

., horasSaída de Itajai.
Chegada FpoJis.
VOLTA:
Saí-da Fpolis. 15 horas

Chegada Itajaí 19"

(Aos sábados e feriados a salda di'

Fpofís, é às 13 horas e a chegada à IUi.
jaí às 17h.).

11 .,

'.'

•••

chegarão as noticias
do mundo e tôda
a belexa da música

.4..
••

,

RADIO

DE PILHA

B�-42
CARACTERís TICAS;

* 4 válvulas de baixo consumo * 2
faixas de sintonização: ondas cur
tas e longas * Contrêle automático
de volume * Alto falante de .13

cms. com ímã permanente * M6�

vel de matéria plá,stica, finamente
acabado, em duas tonalidades * In

teiramente tropicalizado.

Mesmo onde não chega o corrente elétrico - no campo, numa
remota cidadezinha do interior ou no sítio mais longínquo
- a RCA Victor coloca ao seu alcance as novidades sôbre
os grandes acontecimentos mundiais e tôda a encantadora
beleza da música, O Rádio de Pilha BP-42, equipado com as

válvulas de Longa Vida, proporciona a recepção mais per
feita das estações de ondas curtas e longas, com absoluta
nitidez de som, onde quer que você se encontre. A nova

sensação da RCA Victor incorpora os maiores aperfeiçoa
mentos alcançados pela técnica moderna, a serviço do seu

.

bem-estar.

OS ttÁDIOS It,C" V",OR

PROPORCION"'"
-O DARECEPÇA . fIDEUD"DE!

MA\S A\.t"
(

LíDER MUNDIAL. EM

(@IRCA VICTOR,�
RÁDIO E DISCOS ... A PRIMEIRA EM TELEVISÃOl

REVENDEDORES

Fi-rmino Vieira - Rua Conselheiro Mafra, 9

Vende-se
,'1<ú CASA 00 PR(}l>'ESS{}R

PAPEL PA�REDE
ULTIMA MODA EM NEW YORK. BUENOS AIRES�

PARIS, RIO E SA0 PAULO
MODERNIZE 'SUA RESIDENCIA FORRANDO.A

Para ·sala de jantar, quarto. copa. etc.
Distribuidor", e. Representante neste Estado

lVANDEI. GODINHO
Rua Pedro Ivo - anexo Depósito FI,ORIDA

Artigo de pronta entrega.

Está send�' Ye�dida pelo Gru

pos Escolares, a rifa de lima má

quina d-e costu-ra (de pé)" marca
"Orion", em benefíeiô" da Casa
..

.

:�

do Professor.

I
A referida máquina acha-se ex

posta na Eletrolandia.
- -- •..... ".

Vende-se uma casa comercial

estabelecida/á' Praça 15.

Informações nesta Redação.
.ftUUD_

"

UU:.A!'Ja••
• DAO. mwarn....

:IBlillr de Nogueira..........utUu ....
--

-

Rua
AG11;NCIA

Alvaro' de Carvalho n. 19

.'. �.

-

,�,,_,;O._,()._,()--, I Casa
IDr. J.Barroso F� i I (!�V::�E�!�i:\::� n:o:r;err!��

.,0' ADVOGADO ,::.
para garage.

Informações na pe'qnena casa.

ao lado.

I eX. 'ostal-175 I
,

I lAJES-S. C. I
i ' j
".().-..<)....�()._,()...

fraqueza, em 9�'11
.Vende-sc Ilnbo Creo�Dtpdo

(SUve.ra) �

. Agência em Blumenau
HOTEL HOLETZ

Expresso Süo Jorge
t�� � de OS�,[Alt MEIRA

MAU ,TEMPO
NÃO,SAIA NUNCA

sem �mQ lata de

PASTILHAS

rAlDAVIAGENS DIARIAS DE
LIMOUS'INES

Herâzio Fpolis. ltaj4� Blumenau
Saída Chegada Cr$ Cr$
8,00 20,00 70,00 100,00

10,30 17,00 Cr$ Cr$

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

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

Ji'!orümópo!)s

lTAJAf
Saí

Blumenau

.Agência em Plorrenópolís
. CACIQUE HOTEL

Rua Felipe Schmidt, 53
Tel. 1.449"

)
Agente Itajaí

:MARIO MACHADO
Rua Herd!io Luz, 36 -

Te!. 383

Mobilia sala jantar:
1 mesa elástica
6 cadeiras
1 balcão Vende-se um negocio de Ar

mazem de Secos e Molhados' bôa

freguezia a di:Rheiro.
Alugue] com moradia barato.

Informações com' Alcides

Bar Mira-Mar

Te!. 1.065

1 cristaleira.
1 mesinha redonda enver

nizada.
Rua Feliciano Nunes Pi

res, n. 12.
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Os Oa!trlH!tes acímc são da lluLgeBtosa. puruda crvica da manhã (1<- '501 rl,� 7 o'" Set.ernbro, n.as ruas desta Capital. O Povo aplaudtu, entusià;3tj('anien1t.'. 'JS nossos p;arbnsos e riiNdl1H]�éHló8 �of-",

41a(lo8 (' escolares que� numa rl�1t10n8tração de eloquente cívisme e puj auca da raça, of�reeeraln êss? espetáculo de fé n08 destinos. !�·h,.dosus (lo, llrü5il� na(:rto ih-re e r�Sl)p.itada �IIJe couquist.ou, tteia

lIeroismo dos seus filhos e eSpira0 democrático dos seus maiores, a indcpendêucta polítka há í30 anos passados.
Nesta Capital, cem um dia choto de luz, () povo saiu às rU<lR para, num mesmo sentimento patriótico, vibrar com emoção, na data magna da híutórta de nossa I'átrj�!, tom a'1'Jele� que, sen

tinelas iI�dúl'mjdas, deh>n",'wes ,ja suu soberania, desfilaram firmes, rer-eheudo os aplausos de ')\11' se fizeram credores,

,

PALAVRAS OPORTUNAS E CONFORTADO AS
da Mocidade' Peessedlsta Gaucha

Não desejamos acomodar sítuaçêes nem

E' o próprio povo quem nas
PORTO ALEGRE, 8 (V. A.) "Julgamos nós, (JS moços pes- tado, Aos [oveus que conosco

() Dírel:úrio da Ala môca do P. sedístas, ser este IIIll dever de

S. D. acaba de lançar vibrante conscíêneta. Desejamos .falar ao

trairemos
traça

a nossa

destinaçãe dos
consciência partidária,

Partidos.
'

do para nós só teve um sentido, ó rio,

Aquele que reconhece," como é 1 Compreendemos, a 'Demu<'faci;t,

óbvio, nos correligionários, o di- como uma eseota de etvismo 'ltl�,

reito de expôr o seu ponto de é a própria g'loríficaçiío da per·

vista pessoal. Foi usando dêste sona lidade humana. O hhômin

direito que. falou o dr. Citon Ro- gnvêrno e oposição é dó' sua e8�
sa no VI Congresso Regional de sência. E' o próprio J"'Vfl quem

Erechim. nas urnas traça a rlestíIUl<;ão doS!'

Isto pôsto, julgamos oportuno Partidos. A nós coube a posiçâo,
mento das contas do Prefeito,

a reiteração da nossa dectaracão Temos a reslloilsllhiljehld" ce
relativas aos meses de mareo de princípios, expressa nu Dis-

- Continúa na 6" p(1p;.
a junho do alto f'Indo, deu-as i �__��-,--------'o---------�-,......��.....,-�� __ ._

..

__ .... __ .....r. _ or_ ••� _ ..r••1i' qF_ �...,. ..,..

por bôas (sic) e aprovadas, O

F Q' a��,';:j:8foO�q::: ��j;��:� s: 7e,i: f ,ne'",. an · O'··nflCOU nao estar na mesa a ,- �
documentação relativa às; ,

n1.eS!!Ul8, . .

I Os que fH.'orrlrJanhal�:o�; O� t.raba Ihos legi�latlvo!;., lefno�,

, . ..

da I' observado a coesão que vai pe la os ncada trabalhista, antes
que a pressa e rmmrga f

perfci<.;ão e qne não é 1'or:
muito madrugar que amanhe- !
ce mais cedo. " Qualquer se- i
me lhança vai ii cont:a de coin-l
cldêncía.'. .

Ique o P.T;B. está exig·indo tio

�·o\·erno a Secretania do

lnte-jrtor, Justrça, Educação e

Saúde,., j

urnas a
truíremcs. Esta a razão dêste ma-

ti'm, ombreado, em tantas jorna

da')' cívicas, principalmente aos

nifesto.

..'l últiina nota off eial ela' Co-
Rio Grande, aos n�ssos valere

sos companheiros de todos o I<Js-

proclamucão, consubstanciado nos

s('guintes têrmos:
jovens, a estes <11IC, com o decor-
rer dos dias, vêem II acúmulo das

_ J' �,�

desilusões pontilhar � seu earni- \DizemlIh;: preciso que se saiba de nos- j _ que a Comtssão de F:a�ç:

Nesta altura está em jôgo

nossa póprfa consctência, 1'�ã(J a

seus pares,.,

so ânimo e dos nossos propôsi
tos, Não desejamos acomodar si

tuacôes. Não nos demoverão ape

los, partam de onde parfí rem.

ria Câmara. tomando conheci-

Plorranópolta, Terça-feira, 9 de Setembro de' 1952
•

Misterioso Suicidio

Ontem, na Pensão Cruzeiro, rápida a cêoa. Quan·
do a Policia atendeu o chamado, o desconhecido

Viajante já era cadáver••.
A eêna foi rápida e o quadro' um homem chegou ao, Hotel Cru- Em lá chegando, pediu à ca-

se apresentou tétrico em agonia, I zeiru, à Tua Conselheiro Mafra, mareira que ó atendéra, um copo

11m desconhecido rolava no chão I frente aos escritúrios da Agencia com água, pois esta\'a cansado e

do quarto do hotel, vindo a fale- da Panair, solicitand,o ao proprie- neeessitava deitar-se, depois de

cer, aos olhos dos empregados e

hospedes, momentos após ter da-

que lJ. Comissão Executivu

tário. um quarto. Sem deixar-se 1 saciar a sêde. E, depois de satis

identificar, corno é de praxe, pa-I feito. deitou-se ...gnu 15 cruzeiros pela entrada,! Segundos após, a c�mareira que

subindo ao quarto que lhe fôra! atelldêra aquêle homem estranho,
indicado. ! {('ontinúa na 68. píil!'. �

Estadual da U.U.N., em 9ua

prÓXinlll. reunião. vai Inani

festar-se sôbredo entrada na easa-de-hospeda- a prisão, cm

I'xadrés, comum, de, um degemo

Às l.O, horas, mais, ou menos,

I
!

i
aos anseios publicos uma nova fôrçan-declarou1 I

ontem, o líder' Estivalet Pires, ao requerer o encerra-)
mento"da sessão em memória ao ex�dep.Osvaldo de Oliveira�

I

l'residiu a sessão de ontem, o que vivêra vibrando de amor ao compensados de sua pranteada O dr. Osvaldo Oliveira viveu

sr. Hep. Pro"túgenes Vieira, seno povo e à pátria, f aust-ncia, para o bem público.
do Secretários os srs. Clodorico O Sr. Oswaldo de Oliveira. foi Legou aos ·anseios púl.>lic!}s Por issomesmo, morreu corôa-

'Morei,ra e Elpídio Barbosa. uma vida frutuosa. e sã. lima nO\'a fôrça. o Deputado Fer- do com as f1ôres do reslleito e

Nasceu na Bahia, em cuja Pa- nando Oswaldo de OUveira, cl.lja da saudade do po,'o·'. 1

l,ida a matéria do expediente cnldade de Medicina colou gráu. atulu;ão parlamentar já nos fa..: Apús, o plenário aprovou o SR-

Assembléia Legislativa
«(Legou

e aprovada a ata da sessão de Mot:o ainda, demandou o Esta,
seda-feira última, o sr, Presiden- 'dO de Santa Catarina. E aquí
te concedeu a palavra ao ímico ,lncrgulhou raizes profundas, fez

orador ills,�rito, sr. Dell..l. Esti- se catllrinense.

Honwm sensivel aOB movimen

tm; de ordem social., vocação de

Jidcr que qualquer inlerêsse ge

i'al punha 11, descoberto, o Sr, Os

valdo de Oliveira nãq-:I:esistiu ás

guinte requerimento, que re('e

beu ,. assinatura d08 demais Ii

d.eres 'naquelà Casa:

(Contin�a na 6lt pág_)

� � � .

Instituto de Aposentadoria e I
,

Pensões dos Com'erciários I

antever o prosseguimento das

lutas com que II !h';U ilustre pae

tantas vezes vit.oriuu a co14,tivi-

dadc.
valet Pires, lider do Partido 80-
.:ial Democrático, (I qual, apús a

justificação que abaixo inseri

mos, solicitou a suspensão dss

trabalhos em homenagem à me-

mória 110 saudoso conterrâneo dr. atrações da vida pública.
Oswalthi de Oliyeira, falecido, Ingressou na politica e, cum
súbitamente, sexta-feira última, prÍlI destino que lhe '(aieu lugar
na cidade de Canoinhas, I

úe relêvo entre\ os cond_utores do
O ilustre parlàmentar, profe-

candidatos ao concurso para ad

missão na classe inicial da 'car

reira de MÉDICO, F,A..RMACtU
'fICO E CIRURGIÃO-DENTISTA

do Serviço de AssistênCiu Médica

dêste ln ·tituto em esta cidade

(Florianópolis), a encel'ràr-se li

19 (dezenove) elo corrente mil,;,.
às quinze (15) horas.

Florianópolis, 5 de setembro rie

1952,

DELEGACL4.. EM SANTA

CATARINA

AVISOpovo no interiO_J;, catarinense.
}'oi "ereador. ];'oi Prefeito Mu

nicillal e Deputado a esta Assem-'

bléia Legislativa. E no desempe
nhu dêsse.s mandatos se bou\'e

riu então o seguinte discurso:

"Senhor Présidenfe.

Senho�es Deputados.
No salão nobre da Prefeitura

:Munidpal "e.c.le Can()inhas, dl1ran

t" a slllenldáde comemorativa da

Semana tia PátrIa, faleceu u (ir.

Oswaldo de Oliveira:

CONCURSO PARA MÉDICO,
FARMACÊUTICO E,DEN-

:"
TISTA

com elegância e brilho,

Fui mais uma. inteligência. de

escol enriquecendo a hist.ória po

lítica do Estado de Santa Cata-

Chama,-se a atençãQ dos inte

ressados' para o editál publicado
no Di.2.l'io Oficial do Estado, edi
ções de 9, 1': e 14 do mês de ja,·
lho do ·corrente ano, contendo as li'ral!cisco Câmara Neto

Delegado

':\1!>nen nl�m ambiente de vi- rina.

1:, �lfif) p!!!"tiu sem. deixar-nos condi-çées para a Inscrição dos
",

missão Diretória do nosso Parti- curso de posse do :.tU'i'! 1)1,....1"...

dívidida cm t ré s ou quatro a1[18, nU!)1 total de cinco <it!putn-

dos, e hoje unânime em tô ruo do g'ovêrllo do Es+ado. Na ver

dade, cab rest.euda pel o líder Bu lcâ o ·V1a112.. a ou trcra ;ndócit

l'eprCSeili-Ução petcb ista, é hoje uma fif_rul'a só, cujo voto a 1.;,

D. N. co.nanda no apr ovn r e �rejeitar projetos e, "ainda, no es�

vas iar o re[!;nto� quando su rg'e a. conveniência de ne,g-ae quo ...

o P. T. B, catarinense, com n atituile dos seu« r1eput;�n!üsJ'

volta à r-s ta ca zoro , ou seja, a ;31 de jane iro de ,'lfJ31 quando

D1antinha. c�!!lprI)Injs:;o de apoial' o govêl'l1o e' dele 'participar

através de U111!l Se:.!'Cetal'ia d'l�staào., Esse cOmprOI!11SS0 l'essal

ia evidente <la carta qne. a 11 de abril do ano p:lssado, a Co

n�is:-�ão Exe('ut'lv2_ elldereç:-i':a ao sr., Irineü ]JOl'nhHUSen;

EX1l1U. Sr. Covernador do F.:--:tado:

NEto tenho o Pa!,tido T1'abalbist:l Brasileiro podido cnr.l--

prÍl' () cC.11�promi�so que firrnou p�u'a cnl1l v. exeia, e os paTti-·
dos qtH:- o apoiam, lj;1Í�lO DClllcc:rádea N;;i,cionn]. P<:lrtido de

H.Gp��esentaçã';) Popular, e P::H·tjdo Soe,ial PTog'l'essista, devido

::t t.ruiç2.o· flos 51'S. deputados 'iol�1ey Cola1;o de Oliveira, e l�rar.

Cif;('O de Souza 'Neves, a Conlissão i'Jxecutiva desta seeção est.a

dual, veE1 a presença de v. cxcia. declarar que o, Partido Tra-::

ba:hist.a Bl'a2-iicir.o, s,-:"'C'(dãn de Santa Catarina, �lcha-se impnssi-"
bi1itado de {'onfilln1ar, t1igo! contirluar pa::.'lieipando do g'ovêl'--.
DO de \', exda,

.t'\ssit;1 fica v. ex{·ia. desobrigado COlll 'relação 'a tôdas U'F

nomeações de petebist.as já feitas,

Olltros:,im. tendo o ,P. T. B, aee,ito a '8eÚetal'ia de Int.cl'ioi

e ,Justiça Eoucàçao e Saúde e indicado ]Jara ocupá-la o dr.

Telmo Vieira HibeiJ:'o1 pl.'hneil'o signatáriO do presente: é este"

a l'atifica.çüo 'do pedidG de exonera.ção do referido targo, em'

cu!'ri.l,f:"1: irrevogável já apresentado a v. excia.' 'Pejo titulur.

i\. desDeito do lamentável � vergonhoso ocorrido, o P. 1', B.,

Secç�o 'de' Sant.t Catarina, pél0 que lhe resta tIe digno � ho-·

nesto p:rocu!'al'á facilitm' a v. �'xcia. o desempenho dó honrQ

so Jnauíl:Jto que lhe ('ul1Íeriu o pov'o cntnrinense-.

Reitera a v. excia. 1)8 protestos de estÍ111a. e apl'êço.
A COMISSÃO EXECUTIVA

(a.) Telmo Vieira JWJeiro Presidente em Exercício, etc,

Dos t"rmos dessa carta, fácil d�du7.�1'-se que o P. 'i', B._

ug:ora nOVRmente solici.ár.io COHl a U. D. N., vai l)leitear a Se.

cl'etaria perdida, pc.is cessata ('UlJsa, tdlituc efedus.,.

Outra não' f(ri, t;egundo aplH'anlos, a :fintili(lade de l'ccente

reunii;o petebista, nesta CapitaL, na qual. um menth)'o da ban

�ada tnibalhista argumentou com os fat\ls tclqni, NJ.�mJ>1"'l(JúS. é_.
sugeriu que o Pa'rtid� pleiteasse a Secretaria pai'a um .rep'l'�
tado!

O sr. Il'ineu BOI'nhausell, segundo outras fontes, teria rea

gido a êste pleito, assegú.rando aos petehistas n s�la inte!1�:i� re�

,reconduzir à Secretaria o sr, J. J. de, Souza nah,.a.J, cu:ia exq....

J.leração, até' hoje, ning'uern eümpreendeu. 1li-.!.S SLWS fin:iHda.d�)·,
(Dizemos que ninguem compreendeu, por que at.é o PJ'61",);tQ,sr".
�T., .T. de Souza Cabl'ul" t;jmbéul ignOTa 'OS lnotivQS pelos' ��,q.i}.is.,
eJei:·:ou o pôst"'I.

Estarnos, ao que iudo indica, às véSllel's.� de aco:t'lt�.�:ín1.en
tos políticos muito significntivos, no, l�statlo,

Se a sugestão de UU1 mernbl'o da banc�da petebísta, no

sentido de o futul'o Secretú)'io $er um deputado, colatlse, o sr,

Baycl' Filho, tido pOl' �0veJ'nador de fato, est.uria ,. ,c",t;ar 110"_

l'as a descascar estl'anho c gigantesco aba"axi .. ,
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