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Florianópolis, Terça-feira, 30 de Setembro .de 1952 80 CENTAVOS
dizem que uma bóia com o

nome do navio e outras par
tes do "Kaiyo Maru": foram
'encontradas nas proximida-
des do recife. E:-íses foram

bom
1'ca esparrama
i rodas que a

unonatrar .e
.....

,'!todos os

Bdiçlo de hoje - 8 pare.
Noticias rec eb idas aqui

III �IS pIICIS· homens em
que a Nação 'c;onlia

DOS NOS�OS VERDADEIROS HOMENS PúBLICOS
QUE T.-eM SABIDO, COM ELEVAÇÃO, FIRMEZA' E
COMPREENSÃO DA REALID�\DE BRASI I� E I R A,
EQUACIONAR SEUS DEVERES MORAIS, O PRESI
DENTl'J NEREU RAMOS E', COM JUS'l'IÇA, O MAIS
REPRESENTATIVO DO ESPIRITO DE.RESIST�NCIA
A TUDO QUE POSSA SIGNIFICAR NÃO Só UM DES
.RESPEITO E UM MENOSPRÊZO AOS PRINCíPIOS
DEMOCRATICOS, MAS TAl\lBÉM A QUALQUER
AÇÃO CONTRARIA AO APRIMORAMENTO DOS

NOSSOS COSTUMES POLíTICOS.

, A C.O.F.I.P transforma o Brasil
DUal

A revista "O Momento",
que se edita no Rio de Ja

de

RIO, 29 (V.A.) - Ariun
cia a COFAP que está im

portando novilhas holande
sas da Argentina para a

melhoria dos nossos reba
nhos leiteiros. A-notícia é

dada a público, quando se

divulga que o Brasil resol

veu, temporariamente, sus

pender as negociações com

a, nação vizinha, a fim de
não aumentar ainda mais °

nosso crédito em Buenos Ai

res, que já é vultosissimo, e

quando a CEXIM nega li

cença à importação do mes

mo gado de outros países a

menores preços e com os

quais é comercialmente mui
to mais interessante entre
termos negócios.

'

O que se verifica é 'que

, J . f· t'
,., .

'. os primeiros indícios no na-

vas O re el 'OrlO... vio, desaparecido desde

chocando-se a CEXIM com to, colher e faca nas mãos, I quarta-feira.
o 'ministério da agricultura enquanto a Argentina é a' Os cientistas iam estu

._ a quem cabia tratar da de�pensa de�se. refeitório, I da: ? �ecífe: ql�e emergiu

melhoria de nossos rebanhos pOIS que aqu i nada se plano, das águas há mais de uma

_. e o ministério com a ta e nada se colhe.,. semana.

COFAP, essa agora com sé-
de inusitada de tudo ímpor-] I"'�".�"""""'"''''''''''''''''''''''
tar da Argentina, desde a

carne à banha, .desde a ba
nha. ao gado leiteiro, desde
o gado leiteiro ao milho,
desde o milho a não se sabe
o que mais ...
A propósito do gado ho

landês, a repercussão sôbre
o negócio com a Argentina
não póde ser bôa. Sabemos,
por exemplo, que os repre
sentantes de granjas uru
guaias podem entregar a

COFAP ou ao Ministério de

Agricultura animais de al- O que se' passou eviden- em duas partes: médico e

ta classe a preços mais bai-: cía muito bem o que póde técnico, Mas para este SUl'

xos que os portenhos e em estar ocorrendo em outros .g iu uma séria modalidade
outras condições. Há, ainda, pontos do país. de fraude; a "cola". Um ou

excelentes rebanhos no Rio Logo que foram abertas mais elementos conhecedo-
Grande do Sul, que bem po- res dos pontos difíceis que

�:���:s p����::.m::t�ese��. éÕÕ(lê"ííâdã"·� ;;���::���no;s eX:�:��pa:::
da COFAP de melhoria dos'

a Uni,a-.0
ram varias cópias que fo-

rebanhos, Em todo caso, é· ram sigilosamente vendidas
RIO, 29 (V.A.). - Harry a preços absurdos.

Rehenberg, cidadão sueca O próprio repórter d' "O
veio para o Brasil a convite Globo", usando de um estra
do Ministério da Guerra, ao tegema, dizendo-se candida
qual cedeu um invento

.

vi- to logrou adquirir ema de�
sando a melhoria do . ..;;thw �;;�b.4l-8P; (La �a\'�g'nçii(),
.quetão -Mausen-, que, i� ê:;","&"'[!"'_I2,_... tres.mltmu'zeh·os.
vert'>'N:l eméarmá' -semi-�'üto- ; Assim' �SmQ, por favor
mátíca. Apesar dos bons re- de' um.candídato que. já fô
saltados obtidos, o Tribú- ra '\l>provadó . .1)e' tôdas as
nal de Contas recu.&Ql'l o re- nimerias

.

-t-r- meteorologia,
gistro do res_pectivO.,cOllt;a- .motor, aerodinâmica, regu
to. Á União al�gou então lamento, etc. - fõr�m ex-,

que o invento não- of��ia traídªs. "colas". D pre'ço vai' .

resultados prâticos." lfa�ry até 10, mil cruzeiros por
-recorreu à Jus-tiça e o jhiz unidade;
Eduardo Jara condenou à Apesar.•de tudo isso, em

Fazenda_- Pübliea ao paga- Goiaz não fõram poucos os

mento ao 'irlventor de -uma i·eRrovados.
.

indenizaçàó-rle um milhão e .

Mas esse fato se deveu a

meio de cruzeiros. A União que muito candidatos não
recorreu, e ontem o Supre- conheciam as "factlídades"
mo Tribunal rejeitou os em- ,arranjadas pelo autor ou au

bargos, sendo mantida, 'as- tores das "colas", "E- houve
sim, a decisão da la. Instân- outra rnin:oriâ que, cerM-·
cia;

'

'Criminosa Fraude
RIO,29 (V. A.) - De seu as inscrições, os candidatos

surgiram às dezenas. A

maioria disposta -a abando
nar a aviação de turismo
para trabalhar. na comer

cial. Acontece que para es

ta as exigências são mais

rtgorosas e o exame repre
senta verdadeira prova de

fogo.
Os exames dividiram-se

correspondente em Goiânia,
o vespertino "O Globó" pu
blicou, hoje, o seguinte des

pacho: "A reportagem póde
fazer esta revelação: estão
sendo burlados os exames

dos pilotos para aviões co

merciais determinados pela
Diretoria de Aeronáutica
Civil.
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DRA. W"LADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTONIO DIB l\IUSSI
HédlCN

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

....19.

&.r.,le: Das • u 12 hor.. - Dr, Mnui.

O•• li la 18 hora. - Ora.•'!Iul.

ESPECIAI_ISTA
MOLÉSTIAS NERVOSAS E MENTAis. CLINjCA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulató

rio de Higiene Mental em Florianópolis. Psiquiátra do Hospital
Colônia Santa'Ana.Cilllleia-Clinica Geral-Parto.

fS.",i�o completo e eB)ieeializado daa DOENÇAS D. S.NBa.

IU.a. ICOm moderno. mêtcdos de dla,nóltieo•• tratamento.

..Ol.roSCOPIA - IUSTERO - SALPINGOGRAFIA - ••TABO

LlSMO BASAL

Convulsoterapia pelo' eletrochoque e cardiazol. Insultnoterapia
de Sakel, Malarioterapia. Psicoterapia.

.

Consultório Provisoriamente á: Rua Gene.raJ Bittencourt, 86

(esquina de Anita Garibaldi);
....dlot.tapia por o�da. eurta.-JEl.troeoa(l'ulacio aaioa Ultra HOl'ári:o: Das 16 às 17,30 horas

� 'o1!lel.a l.f1'a Verroelho-

Co ltótlo: Rua TraJaDo. n, 1, lU andar - .ditlclo do aOD-
Resi dêncra: Rua Bocaíuva, 139.

DR. 1. LOBATO- FJLHO
Doençaa do aparel"o re8_11iratorio
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA li: RADIOSCOPIA DOS PULIO.&
Cirurcia do Tora.

'orro.do pela Faculdade Nãclonal lie Met;lieina, Tiliofoe1.ta •.
IFormAdo p.ia Faculdad. Nacional d••adiei!!. da UD1v'1'It-

. _
Tiaioeirurgião do HOllpital Ner6u Ramoa

.... 40 Bra.l!). , Cd' I'·
-

I S' N T .. ..'
.

"'_ Di trt-
urlo e esp.eeta !z..� pe a .. ",x,lntetno e l!x-allilt.bt•••

•�ieo por eGncurlO d. A.. lltlnela � p.leopata. - a to

I·
.

Cf
.

d' P f U P'-li' G'
/

-

.

"'.. rurgla " ro. 11:0 1'1 erro urmara•• ( ...10).
......ral ." COnIJllltório.: Rua Felipe Schrnidt a. '8.
•x-Interno do Hospital Pliqlli6trleo ••anlefmlo J.IIleJ'rlo 4. .

lJ" �. ,'ft d is : 8'.

I rariameute, aa III! 1 >loral.
ClIa"U:a1 ....dual.

.
_

ax-Últerno da Santa Ca.a de .illric6r"l.a do &10 I. Jaatiro.:
. Res.: Rua Sao ,Torge n. 80.

.

Ii DR. ALVARO DE CARVALHO
.

Ooe:nçal dê erraR.;a.
1 Connltõrio: Rua Trajano ../n. Edit. São Jorll. - 1· andar,
Sála. U e 16.'

! Resi4ênMa: klla )3rigadeiro Silva Paea, ./n. - ao Indu. (ela'-
cata· do Espanha). �tende diàrlamente dOa. 14. hs_ am diant•.

.KelidAncia AVfulda Trompo,..ld, s.

DR. A. SANTAELA

Cl1nica JUdica � Doença. Nervo....

Ctmlllltórfo: Edifteio Am,I.ia Neto - 8ala I.

••tdillcla: Rua. Boeaiuva. 114_

<::e_alw: Da. 15 ã. is Doraa

Telefone: �n.1I.1tório: 1.1168. A••idência: UISi.

.

DR. JOSÊ BAHIA S. ÜWmNCOURT
MjDICÓ DR. M. S. CAVALCANTI

CUniea exclusivamente de crlancaa
ItDa Saldanha MlirinllO: 111" - Telêfoue C•• ., 716.

DR. JOS.€ ROSARIO ARAUJO
eUnk. Médica _ Doenças de crianç..

('l'ratamento de Bronquites em adultos e criança.).
eonlu'ltório: Vitor Meireles, 18 - 1° andar.
U.,ririo: Daa 10,80 às 11.20 e das 2,30 às 3,30 hora..
Reaidéncla: A'Veni<ia. Rio Branco. 162 - FO!le 1.1}40.

Cliulca Geral - PEDIATRJA

t
Rua_ll de Maio, Ui - It,'ai

..o.RICULTUR4 - PIiiDIATRIA - CLlNICA G.aAL

c.u.ltérip • Realdêncl. - Rua Baleio Viana f D. 7 (Larlfo 11

.. 1Ialo) - J'lorian6poti..
'

1IerúI.:· 8 l. 12 loral - Dllrlam••te.

OLUOS - OUVIDOS - NARIZ. GA1lGANTA

DR. GUERREIRO, DA FONSECA
EapeclaÍl.ta d. B.a.pltal ,.IIo4erna Aparelhaeem. DR..ARl\-IANDO VALERIO DE ASSIS

Limpada d. Fenda - Refrator - y.rtom.tro .tc. Rah' X. (ra- MJtDlCO

.�.. da Cabeça) -'- Retiraela d. Corpoa .�.nho. do PalJl)i. Doa Servlçoa der C,Iiltlca Infantil da AlIRiatéucla Mo_lclp., e Roe-
I -.01"0.. ,I

.

-1, pUa' 1ft_Caridadetecei' par� UIO de Ocnlol. ��:&I�� .ADUJ;J·O,S
ç.ua[�10 - ViaeonJie d. Ouro i"r.� n. I - (Ahol da C... !s}feit' .-

h'- BoriIoaw).
....4�ad. - l'eUpe Schmidt, 101. - TIl. lHe.

U, ta 11

I Gai1)leTm••.1 - rOD': 78•.

DR. ANTONiO MONIZ DE WÓAO ....

CIRU.KGIA TUVIlATOLOSU.
OrÍODH!.

eo•••lt6rio: .10&0 Pinto, 18.
Da. 11 b 17 diàri'm.nte.

Illnol ao. S'b.do�
.... : Bocatuva 111. '0111 •• 71'-

o ESTt:\DO
ADMINISl'ItAÇA�

&"a(lo e Oflclnae, • rlla Coneelhl'i·r. M.t, .. L

Tel. lJl2Z _, e:s. Podal, 13•.

Direto'!': RUBENS A. RAMOS.

G.rente: DOMINGOS F. UE AQUJNO.�
RepreBelltaate. :

a.prelentações A. S. Lara, t:tda.,
Rua Senador Dantas, 40 - 6° andar:

Tel.: 22-692" - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira. u. 21 _. a· nd_.

'1'.1.1 1Z-9871 - São Paulo.

ASSINATUR.U
Na Capital

•••
("
••.......... _.. . .. Cr$ 1111.",

....'U!.tr. . . . . . . . . . . . . .. CrI, '••" '"

No Interior

Aa.. .,........ .......• CrS :200."'H-

1!Ie",..tre .... ,......... C� 110••6 ,.

�n{indo. mediantes 'eontr âto .

o. orig·il'tai8, mesmo 1Ii.!) publicado•. ' 0&...

d ....olvido.,

A direça.� oã!) se resporlllbíliu
emitidol nOI artigoa aSllinadoa.,

OU. ALFREDO CHEREM
.

Cuno �Melonll d\l doença. meutai•

.8l:-diretor do Bo.pital Colônia Sant'Ana .

D9.nçal nervoaaa ementai••

Impotência' SNusl.
Ru. Tiradente. n. 8.

ConlUltal dai U à. li horla.

lONIl: .M. 798.

Rei.: RUjl Santo. Sa:raiva, U •• tnitCl .

ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GALLETTI

- ÀDVOGADO-
1lna Vitor MelreJle., 60. - Fone 1.468. - Florlanóp.U..

Advocacia .
e Conlabilidad

DR. ESTEVAM FREGAPANJ
'

- Advogad'Ó -

ACACIO GARlBALDJ S. THIAGO
- Contabilista -

Edifkio "IP.ASE" - 60 andar.

DR. RENATO .RAMOS 'ÓA SILVA
- ADYOlMDO-

te••, Santoa numont. 12. _''\pt. •.
.

_:_'_nítJOsÉ MEDEiRÔS \!UmiÃ
>

.� ABVOGÁIJO -

.

Cais.1I, Pu.tal liO - �taj.i- - Sauta GaÚlrl.U
-

DR.- T.UE6Dó'CIO MIGUEL·' ATHE�'Si/IT
....;. ADVOGADO-

,.
""'�

aUII Ttalalto D.. 12•._te andar; .ala n.. 1 - litlflct.

(E.c!'. D-r. Waldir. B••dll.

Tel.fo.... - ,1.U8. '.

"Cart Hoepcte" ra�:IZ:.i:=:"''''���áe..

RAPIDEZ - CONF:0RTO -,�SEGURANÇA .:...:�=;::::;�,d;;a�F�érl Rua�FeTipe Schm�.

ORIANQPOL�S e �lQ��d.aRO dt .

las em A" . 5 'Domingo Farmácia 'cD

;....õ
.

"" .. ,JaI- e Santos. sendo neste último a.penas F'é - Rua Felipe Scbmid�
,':para .0' mOv"!')!...$\to..... r

�

A
'. , ,

11 sábado Farmácia :M.

.
�
� I ae passageifos.

i
__ PRóXIMAS SA1DÀS:' d.erna - Rua João Pinto

�I·i,'.• I D�A
, 1 V O L .... A

12 domingo Farmácia.V
1 I. dêrna _ Rua João Pinto

de FPOLlS.J de ITAJAl _
do ato de SANTOS 18 domingo' Farmácia M

• I
o '. o deTna - Rua João Pinto

SO;Setembll). 2./0uiubro
'

7fOutubra '810u,tu'bl-o 19 domingo Farmácia,

'12/.0utupt;O 14'lOutubl'o
.

19l0utubro" 20;Outubro 'Santo Antônio - Rua 3"oã

�4/Outub!,o 26/0utub.�o 31j-oU'utbro\ lOjNovembró 'Pinto •

5,I:Noveml:i*, 7Movemb�o 12/N9ve�bl"O, 1�ovembr0 25 sábado FannáCia- "Ú
17/Novanbrc>, 19f.Npvembt(f �4J1J0'\'"'[inbrp 25jNoveplbro tarinen.se - Rua l'

Sjg0vembt 2/Deze)llboo 7/Deze-mbro
'

8/De�embro 26 domingo Fai
1,2 ;"..-embr· 14 11'lo."''''emb- 19 Inezembro

. 20j:pezeJ;Jlbro ,_.
n·

•

"'. f """'.. LV""'"
d tàrinensc�-D". raJano

O hbl'ãtio dê Florianópolis será às 24 horas dás datas 1ndica as.
30 quirita-félra Farroáci

.

Para Qlais mIormaç&és tiirijám-se ,à _.,.. '-!$Iotuma - Rua Trajano..

'EMPRmA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPC�J:
......

1 O servi-ço noturno será
,

.
. ,. � efetuado pelas Farmácià:J.

l� 92 1_ Telefone
...

:

...1_.212-"......../ I Sto. Antônio, Moderna e N

--PR. ROLDÃO CONSONI
ararcl, G.ral.-·AItt C1rUJIa - lIol_U.. ii ...._

- Clrnqta ... T••or. - )..
Da l'acàl4d. di .edicina· lia Univlralclad. d. 810 Pallló.
az·.&uiltente d. CirurcÚI !lo. Profejllon. Alipio Corr.na
,_ Nflto • �Ua "to..

. CItIi��� ..tomafo, ....meula· I ,via. bruanã. fnu.tino. dei.
.... • "0110.�0i4'� ril:ll. pr61tata. "ti,., 6tero. oyáriOl • trom-
.... VÀrieocell, arld;oe.l4!�_\'ari"l Ih�'

.

�Ill••: »a.' 6.', IlOn, rua J.l
_.

- 'h"'•••: LlH.
".

......... , A'fIalela ,,'

__... .-_...... �f-·(.'-
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Volta 80 pl8Dárío a qgeltãD tas
8(lerárlo! da Dllciaa do Estreito
.b:steve na presideneia na do EstivaIet Pires, declara

sessão de ontem, o deputado que o veto em apreço cons

Protógenes Vieira. - titui íngerencia indébita do

Serviram de secret.ários, Poder Executivo nas atrí

os deputados Elpidio Barbo- buições legitimas do Legis
sa e Clodorieo Moreira.

.
lativo e revolta-se contra o

Água e esgoto para o Es- I· fato de insinuar o sr.>- Go-

treito. vereador do Estado, fosse

'O deputado Ylmar Cor- tomada-outra resolução que

rêa, requereu fosse coloca- uão a revogação da lei.'

do em pauta o projeto de Com essá insinuação o

lei que autoriza o Çjovêrno Chefe do Poder Executivo

do Estado a contrair em- fere os brios da Casa, que é

préstimo para cqncluir os soberana nas suas delibera-
respeitosamente, cumpri- servicos de água e, esgoto ções.

�menta-a, com os melhores
no s�b-distrito do Estreito. O deputado João José de

'Votos de f'el icidades.
Assim, graças à iniciativa Souza Cabral defende o ato

Viúva Haroldo Callado
daquele nobre representan- do sr, Governador; dizendo

Ocorre, nesta data, o a-
te do Partido Social Demo- que não estando de acôrdo

::niversário natalício da
crático, que; certamente, en- com a lei aprovada pera. As

,{;xma. sra, Prof'a. Juçá Bar-:
centrará pleno apôio do ple- semblêia, I3Ó lhe. competia

"bosa Callado, viúva do nos-
nârío, o próspero e progres- vetá-la.

,

"'0 saudoso conterrâneo e
ststa povo do .Estreito terá Responde, porém, o orador

<colega-ele-imprensa Haroldo
objetivada uma de suas que o veto só-cabe dentro

i.Callado. maiores aspirações: água e
. da letra expressa da Cons-

À.s homenagens de que se-
esgoto. tituição do Estado, o que

eá alvo. as de O ESTADO.
Novamente a Oficina Cen- não ocorreu no caso. Não

Sr. Mário Machado tral estivesse de acôrdo com a

Passa, hoje, o aniversário
_

O deputado Y'mar Corrêa lei, deixasse de sancioná-la
matalicio do sr, Mário Ma- comunicou à Casa ter sido e deixasse à Assembléia a

chado, gerente da firma Ma-
procurado por um grupo de responsabilidade de promul-

-chado & Cia., Comércio e
operários da Oficina Cen- gá-la. ,

,\ � .

em Itajaí " s l mes dos que coop-eraram.Agencras, .

tral do Estreito os quais o Proceder ao eontrário, .e
O·

.

t e' Faixa Branca
, an iversarran e, que informaram de. terem rece- abdicar das prerrogativas

pessoa grandemente relacio-
bido o· aviso prévio .porque da Assembléia. Impõe-se as

nada nos meios sociais e co-
vão ser despedidos do ser- sim, seja o veto - rejeitado

merciais dêste Estado, rece- viço, para que seja salvo o pres-
-berá, por certo, homenagens Como o caso é grave e de- tigio do Parlamento.
dos seus amigos e admirado-

ve ser bem documentado, o O deputado Bulcão Viana
.res. orador pede sua inscrição vai ao microfone para con-

O ESTADO cumprimen-
para quarta-feira próxima, trariar a opinião do líder

ia-o, cordialmente. afim de abordar amplamen- do PSD., acentuando que o

ANOS HOJE ver e tratar 11a mesma.'FAZEM , :
te o assunto. Executivo invocou o artigo ,.-----

- Dr. Carmosíno Camar-
Volta, assim,

I

a Oficina 28 da Constituição, precisa-
-go de Arapujo, médico em

Central do Estreito, a ocu- mente o que f.ala ,j,!{)];)l'e o

Lajes. 'par as 'atenções do Legisla- uso do veto.
- Sta. Iolanda MeIQ, fun- tivo. a;,; afirmações em con- A tese chama

_
ao debate

dOllária da Imprensa Ofi-
tl'ário do dr. João Collin, principalmente 6s 'deputa

daI do Estado. está sendo definitivamente dos bachareis e a discussão
- Sra. Lucí Maria Piza, condenada ao fechamento. se amplia.

-esposa do sr. ,Mário Piza.
Veto sem razão de ser O deputado Bu1cão ViaJla

- Sra. Ismen_ia Gomes
A Constituição estabelece diz, à certa altura. que a

Sam.paio, esposa do sr. Má-
que o Poder Executivo só revogação só é possivel

Tio Viana Sampaio" oficial
pode 11SM' do veto quando quando uma �ei �stá em vi,-·

da, Marinha Mercante. considerar uma lei toda ou �or. E umà lei decIarnda ln-
- Sra. Orla Oliveira Fe'r-

em parte iuconstitncional constitucional, já não f'�tá
l'az, vi�va {lo sr. A.rmando

ou contrária ao interesse co- em vigor. '.

Ferraz. letivo. 'Deve estar errado ess� ra- -------------

VIAJANTES Ora, ó s.1'. Governador do ciocinio do lider da situa- ;:��idO-;totai�;i;ido
CeI. Carlos Speranza EstadQ fugiu à letra clara ção. por lei.
Eneontra-se em Florianó�

dêsse dispositivo, quando O acordão do Supremo de- �&tatuto da Policia Militar
"Polis, o CeI. Car1()s Speran- vet�u o projeto de lei que clarando uma lei inconsti- . Em primeira discussão,
'23, prestigi't>so chefe políti-

revoga a 1e'i 22. .tucional não lhe tira a vi- foi apreciado o projeto de
co em Caçador e ,elemento

O deputado Elstivalet Pi- geucia, lei que visa dar Dova reda
de destaque do Partido So� re� lider do PSD., examina O deputado Wilmar Dias, ção ao' Estatuto da Policia
eial Democrático de Santa lapidarmente a quesÚio, e discorrendo sôbre o tema, Militar.
Catarina. combate com argumentos ir- acentua que a lei revogan-

t
Consideradas de utilidade

. O CeI. Carlos Speranza, refutlweis o veto governa� do outra lei, devia ser pro- pública
que conta, nesta Capital, mental, pois a lé 22, foi mulgada pela Mesa e não Foram aprovadas as leis-
com grande número de ami- considerada Ínconstitucio-- ser enviada à sanção gover- qtie C011sideram de utilidade
gos, vem sendo muito visi�

naI. Sendo inconstitucional namental. Houve equívoco, pública a Sociedade dos A-,
tado e cumprimentado. deve ser sustada os seus e- no caso. Mas esse equívoco migos de Blumenau, e o Cir-

.

Deputado Siqueira Be110
feitos ou revogada, e isto só não isenta o ato ilegal do culo Operário -da '-Estrada de,

-De sua viagem a Curitiba, cabe. ao Legislativo. Executivo, vetando uma lei Ferro Dona Tereza Crjstina,
regressou sábado, o deputa- Nas suas considerações, o contra expressa determina- de T.ubarão.
do Siqueira BeBo, represen- orador é apoiado com opor- cão da nossa Carta Magna. Casa dos -P�ofessores
tante de Caçador pelo Par-

tunos apart.es dos deputados Foi uma invasão.

I
'Foi aprovada, também, a

tido Social Democrático e
Ylmar Corrêa e TenórÍo Ca- Posto o veto à votação se- lei que isenta de impostos a

um dos parlamentares que va1cante. �reta, o mesmo foi mantidQ Fundação Casa dos Profes-
mais vem se impondo, pela À certa altura, o deputa- visto os votos contra não te- sores tle Santa Cat�rina.
sua atividade. ..... ....._

Florianópolis, Terça-feira, 30 de Setembro de 1952
----------------' _._----

Vida Social � ASSlI'léia legislativa os domlnios
do Bolão

Podemos dar, hoje, a com

posição completa da Direto

ria da Secção de Bolão da
AABV - Í>iretor João De

métrio Serratine, Vice-Dire
tor Apolônio H. Gonzaga,
Secretário David Gevaerd e

Tesoureiro João Gasparino
da Silva. Essa a primeira
Diretoria do Bolão da AABV

ALUGA-SE uma casa em

Coqueiros "Praia do Meio"
na chácara da A FLORI
CULTURA. Preferindo-se
um casal com poucos. filhos,

.ANIVER�ÁRlOS .

Sra. Domingos de Aquino
Transcorre, nesta data, o

;<tniversál'io natalício da

;-exma. sra. d. Maria de Lour

,des Cardoso de Aquino, es

.pôsa do sr. Domingos Fer

'Ilandes de Aquino, gerente
de O ESTADO.

A ilustre dama" desfruta

'):'.1 sociedade local, de ge
�rais amizades e, pelas suas

<yualidades de espírito e co

Ta('ão, faz jús às homena

,,..,'e;ls expressivas ,e carinho

';a:;:"cte que será alvo na fes

iiva data de hoje.
O ESTADO, com prazer e

e, ao que dizem, a que se'

comprometeu a fil'lanêi:l.r a,

conclusão 'da cancha. Nesse

sentido, o homem das finan
cas o sr. João Gasparino já
teve' demorada conferência
com o Diretor, mas não nos

foi possível pescar nada
quanto aos planos que os

mesmos acentaram.
F'alava-se, nesses mesmos

círculoe, dos significativos
gastos de cooperação do
ten, Poeta que ofereceu o

prachão de tuna das can

chas e dQS bolon istas Cami
li e Ernesto que ofereceram
o outro. Por sua vez o sr.

Diretor ofereceu os dois jo
gos de malhãos. Dizem, que
na inauguração da cancha,
será também inaugurada
uma placa comemorativa do
acontecimento e da qual
constará os clubes que joga
rão 110 dia bem como os 110-

-CASA

Umpam
por fora e por dentro

,g,
".

----�-------- ------�

I Vine-Diário
Uma hilariante com-édiaRITZ

Às 5 - 7,45hs.
ODEON
Às 8hs.

ROXY

,Quinta-feira

IMPERIAL
Às 7,3,4hs;

Ninon ,SEVILA· - 'I'íte
JUNCü-- Os Anjos do �n
ferno - Pedro VARGAS

musical.
Fred ASTAIRE ,- Betty

HUTTON
em: "-

NASCI PARA BAILAR
Ritz - Sexta-feira

O GRAI'WE CARUSO
Mario LANZA Ann

BLYTT - Doroty KRlS
THYN

Às 8,15hs.
Sessões d�s ldoças

Ste'w:al:t GRANGER
Jeárt . SIMoNS
em:

ADÃO ... E ELA
Nó progrania : O Esporte

na Tel�- Nac,
Preços: 1,50 - 2,00 _:_ 3,20
Censura Livre.

RITZ
em:

VE..lIDE CARO O TEU
.

. AMOR.

'8d. des 1.lr8- I No pro�rama: O Esporte

d �A d
na Tela. N UC.

ga 0110 "".� 8 ' Preços '. 6,20
- 3,20

SI Catanna Imp. ate 18 aU1>S

e. f IMPERIO
Recebemos e agradecemos Às 7,45hs.

o seguinte ofício: Em sessões das Moças
"Tenho a subida honra de Elizabeth SCOTT

comunicar a \T. S. qu-e, em

Assembléia Geral realizada
aos 20 dias de setembro do

corrente ano, com a partici
pação dos Sindicatos dos

Empregados no, Comércio de

Florianópolis, Itajai, BIu

menau, Joinvile e Laguna,
foi fundada a Federação

Idos Empr-egados no ,Comér�_ I,..ao.êJ.Dlwtr •cio de Santa Catarina.

tAproveito o ensejo para, 00, protes a
informar que a Diretoria da

; . VIENA, 29.. (U.P.) - O
novel Entidade- esta aSSIm

constituida :
govêrno austríaco denun-

ciou hoje os países Satélites
Presidente - Ivo Candol-

da Rússia por não virem
fi. Secretário - Mário da
Silva. Tesoureiro _ Huber- cumprindo os acôrdos co

merciais, ameaçando de to

rilai· represálias. Ã-Polonia,
por exemplo, desde feverei

ro não entrega as cotas de
carvão. A Hungria, a Roma

nia, a Ucrânia e a Servia,
também, vem criando uma

séri� de embaraços na exe

cução dos tratados comer

ciais assinadüs.

em:

SE ISTO E' PECADO
No programa: Filme Jor

nal: Nac.

Preços: 1,00 - 2,00 - 3,2Q
Imp. até 10 anos.

t� MOl'itz..
� �,_

�

Apresento a V. S. oS pro
Lestos de meu apreço' e con

sideração.
Respeitosamente,
-Ivo Gandolfi, Presidente.

Coibido per uma
caminhonete,
onteDl

Às 14 horas de ontem, Resfriou-se?
uma caminhonete da Base,

O "Satosin" é um exce
Aérea; ao passar pela rua

lente_ 'páta combater as con-
João Pinto, colheu um eids': $Quências dos' résfriados:
dão que transitava por lá, irritações dos bronquios,
ferindo-o levem-ente. 'tOsses,

-

catar.ros. Peça ao
Pela própria camioneté seu farní�êutic_o' !'Satosin"

foi levado ao. �ospital de indicado· rias traqueo-bron
Caridade, onde recebeu os quites e 8ua8 manifesta
necessários curativos, e de ç6e8. .

lá regressando ao lar, em Sedativo da to88e e expec.
Pântano do Sul. torante. "-

•••••••••••ti•••••••�••••••-•• II•••••••••••••

OONVI·TE
A S<>Ciedade CatarÍnense d� Medicina vem, por êste

mdo, convidar os seu'S associados e a classe médica, em

geral, a �omparecer em sqa sede no dia 80 do !!lês cor

rente, às 20 horas, quando serão exibidos os tesn'icolores
sonoros "FISIOLOGIA DA MENSTRUAÇÃO NORMAL"
e "HORMôNIO SEXUAL l\fAS'CULINO", filmes que fo-
ram cedidos pelo Departamento Cientifico dos Laborató
rios Schering.

Telegramas
·refidos

• Relação dos ,telegramas
retidos, no periodo de 23 a

'25 do corrente:

,_ Viviane, João Winckler,
Oscar Varques, Sáida Ma

l'ia, l\:Iaria Cardoso, Maria
do Carmo, João José, Maria
Stela M. da Silva, Maria
Tones da Cunha Miranda,
Ijndolfo Silva, Marlene 8il
ya: e Marcos Nascimento.

DO ... -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



larcilio Dias x Figueirense, 5ap�t;,I��rª",_�o,noite
,

1\"
.,

I t f'igneiren- te do INCO. ' Sacias e estudantes com-Há pouco levantou o ra r- mumcipa en re
<!i' O1 'ses e marcilistas, amanhã,

. Haverá preliminar, jogan- carteira: Cr,p 1 ,00.cílio Dias, com amp.os me- - -

'1 C ", ..,

no estádio da rua Bocaiuva, do os bancários 'go' Inca Gera - r� 1,00.
,

rítos o titulo de campeão do
do nos J f 1- "versus" bancários do Ban- Militares, não graduados etorneio "ín itium", estando Segun o nos m armou a

"

,

'

.

C :1S r=:
'

,

1
•

, do Brasil CrIanças - 1\) v,noassim, capacitado a brilhar .to, paredro do. a vi-negro, ? I co,, d', I I;dades : Senhoras e Senhoritas te-em' zramados ilhéus. prélio de depois de amanha, Preços 'as oca 1_a,c, es.-

b d . 'II!; rão entrada franca.Aduardem -O choque inter- ,é dedicado ao distinto des- f Arqui anca a -, v �

Foram coroados dosmaio- O, valoroso "onze" que
res êxito os entendimentos depois de amanhã o público
havidos entre as diretorias flortanopolitano conhecerá
do Pigueirense, local e Mar- é consideí'ado dos mais po
cílio Dias, ela cidade de ita· tentes entre os filiados da
ja í, para a realieacão de ,'Liga Itajaien se de Despor
um amistóso noturno quin-! tos' com jur isdíção em Itajai
ta-feirá, nesta Capi�al. h 'I'ijucas. ' :

,

,

Ain�a "Invicto o 8e�uto Av�iano I· Coleqlal; o novo líder do
,

Camp, de Amadores

1'81-U' o ,p'au'Ja 'R'a'm''o:"'s" n,·',e,la 'c'o'JI'4alle'm de 2x·0-'5''aul, o Cali1peonato da,Segun-1 Baia; 'relê, Li"o, Ca;imél'i--'"
. l',; .I 'tJ da Divisão (Amadores)'

I
co, Prats e, Guedes 11.

O '''U',1--;'0 'af·.-lhe'I,- ,,O'
'

•-,'A_%X�'� na preliminar. __
prosseguiu sábad? te domin-

I 'l?omLsc �s d�;��::zte�Srl�oM:t:'�'Qr-U". J J
go, sendo os seguin es os re- ' CI ia U,. e .1.1.:: u", � <•• ,Jndubitavel�ente, as par- que com menção especial J Sau] foi o "scorer" da
sultados das quatro pelejas no dia segainte, o "onze"tidas do certame prof iss io- destacaram.! porfia, tendo mareado os. constantes da 9a rodada: dos estudantes passou p"':'1'a.nal não têm apresentado Brcgnolli não teve gran- tentos eD1 brilhante e sen-
Bangú 4 x América 3 a liderança.um índice técnico condizen- de trabalho. O argueiro a- sacionais cabeçadas, ao 5
Rehabilítou-se o pelotão Flamengo 2 x Treze dete com os progressos alcan- vaíano est-á invicto em três e 20 minutos da fase inicial, banguense dos seus ínsuces- Maio 1çado pelo f1lteQ_ol "associati- pelejas. sendo que no segundo pe-

aos rio certame ao abater Rehabilítadora vitória ó-h-va". Trata-se de um elemento i'íodo o marcador permane- pelo' escore, de quatro ten- teve domingo pela manhã a.Necessita e o quanto an- cuidadoso. eeu inalterado.
tos a três o "onze" do Arné- equipe do Flamengo "lanteries de uma reprimenda que Dan da, Jaime II, Saul,
rica, confirmando assim sua na" do certame, ao derrotarpossibilite um avanço .ma is Arí, Wilson, Minela 'e Ne- Os quadros .vitôria no primeiro turno: pelo escore de 2 'X 1 o .con-profundo 110S segredos que nem com altos e baíxos.. Avaí ,- Brognoll i, Bene-

Os goals do vencedor fo- junto do Treze de Maio vi-€ncerra o. pebol. Vence o Avaí: 2 x O val e Danda : Minela, Jair
ram de autoria de Tito (3) ce-líder justamente com GEstamos, por assímvdizer, Se o líder não, efetuou e Nen.em : Bolão, Arí, Saul,
e Pedro para o vencedor e Colegial:atrabadísaímos, cremos uns uma partida digna' da aceí- Bráulio e Lisbôa.
Necinho (2) e Trilha, para O rubro-negro realizoutrinta. anos. :

tação dos seus torcedores, Paula Ramos - Jaime I,. uma .grande partida e ven-

• -

os amencanos.Domingo passado fomos pelo menos logrou sa ir ile- Katcipis e Jaime II; Astro- O player Fautos orientou ceu com justiça e mereci-ao estádio da F.C.F., aseis- I so da contenda, marcando gildo (Jacy), Valério e A-
a peleja, agradando. mente a árdua peleja.til' ao famoso "Cl&ssÍcu da I dois goals contra nenhum nastácio (Itamar); Wilson, Os quadros foram êstes : Os tentos flamenguistasAmizade", em que foram

I

do seu adversário. Jay (Astrogildo) , Zol i, Ita- Bangú � Bicudo, Arto- foram, consignado por Mazo-protagonistas os esquadrões A defesa do "Leão""este- mar (Anastácio) e Osmar,
valdo e Delcir : Acy, Wilson la' e Japonês e, o do Trezedo Avaí e do Paula Ramos- ve firme nos noventa minu-
e Fernandes; Iran, Pedro Ipor Dasny.este "lanternínhat' e aquele tos não 'permitindp a apro- O juiz Ma irínk e Tito. " Juiz: José Silva .Cregu-"Ieader" invicto. ximação da vanguarda pau- Dirigiu o prélio o sr. NOl;'- América _ Rubinho, Ne- lár). tVimos muitos pouco, laina, a qual não ofereceu ,berto Serratini que se C011-
zinho e Armando; Ono1', Os quadros:futebol. Bola prá cá, bola grande' trabúlho, com os, duziu com critério e hones- Chocolate e Pardal; Mozart, Flamengo Agapito.prá lá, nada mais. E foram s�us meias recuadíssimos e tidade. -

Trilha Dedéco Jacó e Odi- Distraido e Alvin; Japonês,POUCQS os elementos que' se S A U L, autor dos dois ten· os extrema!3 e mais o "c€n- Preliminar
10H_

, ,
,

Bóia e Gilberto; Sadí; San-evidencial;am no gramado. tos do "Clássico da Ami.· ter" agarrados aos médios e O jogo entre os quadros Colegial 8 x lris 3 tana, Zico; Mazola e Pitola_Falómos de Kàtcipis que zarle" zag�leiros avaíanos. secundários, pelo certame
A segunda peleja da 1'0- Treze de Maio _ Cássio,voltando á' sua verdadeira Na segunda faSe melho-l d� aspirantes, terminou com

dada deul1iu na tarde de sá- Natalino e Ildefonso; N�-pOSlçao como zaqueiro cen· nen8e, impondo-se como um rou um pouco � tricolor
I
um empate de três' tentos.

bado os pelotões do. Colegial ry, Botelho e Dosni; HéU�traI, foi um espetáculo,

um,
dos melhores zagueiros da praiano, nào chegando, to-, Pe:'(\cnd:; u:n ponto o A-

e Iris. Amaurí, Guedes, Cabelo eassombro mesmo, fazendo, cidade. davia, a causar alarme 11a I vaí, o Figueirense ficou iso-
Desfalcado de cinco dos Basinho.' ;sua cabeça fUllcionar com Ante-ontem, Katcipis es- defesa contrária. fIado 11'a liderança. 'seus melhores elementDs Postal Telegráfico 2 x Her-precisão e segul'a�riça. teve com':túdo e não esteve í '" foram suspensos p-elo T.J.'n. cílio L�z 1

'

O jovem player fe� lem- prosa. Foi a figura domi-
e ainda mais prejudicado" Bela vitória assinalou ábrar os seus tempos, np Co- n�nte ,da cancha. ,I ra",oba do-' Illell·co' se'ra' em todo o transcorrer da equipe do_ Postal Telegtáfi.,.leg'ial, quando fazia vibrar Valério, Bei1eval, Jaime H peleja ,pelo árbitro Mário co) campeã do ano passado.a torcida dó Colégio Catad- I e BráuHo foram outros

,,'O·roada 10 'dl·,8- 12' 'dA 'outubro Abreu, nada. I_>oude 'fazer a
I
ao :rencer a duras, �enas o

U ti equipe rubro-negra da Ave- con.)tmto do H,ercIllO Luz,.·..····.·.···.Il MIN...... Desusado movimento

110�',
ma e última apuração. ni� Trompowski, tombando derrubando-o d� li.deral1ça.' ;, , ta-se entre as componentes Véra Tavares Matisa diante, dos rapazes do Co- em favor do Coleglal queGra' 'O',de C"ODC"U'r"s'o Ra.·oha do Departamento Feminino ,71 votos , légio Catarinense pelo dila- paSilOU a ser o novo ponteí-

do Clube Atlético Catari- Stelà Vi.eira fia Rosa -.,- 65 tado escore de 8 a 3, sendo 1'0. 2 x 1, a contagem, tentos'd' E I' N', 'I- nense, por motivo da apro- votos que no primeiro tempo o obtidos por Delamar (2) e-: ,O, �por e au ICO ximação do 23° Aniversário Mal"ia Jos,é Sartorato - marcador acusaca 4 a O. Odilon.
do clube do Estreito. 11 votos, e outras menos Mário Abreu revelou-se Os quadros:II-torl·O',S',I' �

ua, prlma,l"rt:l 8PD-r·a�ão'" a
-, No .rlüL12 de O,utu,bI:o, duo. votadas. - .- u'ma negação 'eomp-leta -em

- P-ostal-- Wflsol1, Namy e
" U " rante a soirée que será rea- Sábado dia 4, deverá reu- matéria de arbitrage'in. Cássio; Pé de Ferro, Pedro'

" dld t d " B Ald L iizada, deverá ser coroada ni1'-s€ o bepart:Í.mento Fe- Na sua opinião, 'o jogador e Furtado; Alcino, Fernan-Vao ,a a" o' lI-. o DZ a rainha do tricolor do ano miqino para tomar provi- que não souber executar do', Bica, Ciróca e Delamar.
d,êrtcias para a apuração de- uma "bola fóra" deve sel: Hercílio Luz - Paté, VaI
finitiva e tratar dos deta� ,expulso do gral!lado, como dir I e Nelson; Durval, Val
lhes da festa de aniversário, aconteceu com o dianteiro dir II e Aço; Walmor I, WaJ
estando convidada a direto- Lico, do, Iris por assim di- mal' II, Basinho, Odilon e
ria do Clube Atlético C�ta- zer injustamente expulso. Diogo.

Eis um caso para ã 'I'.J.D ..
([ue póde causar a elimina-"':
ção do reffe.rée. CAMPEONATO CARIOCAGolearampal'a, o vencedor
Nado (.3), Barata (2), ZÓ
(2) e Santiago. Resultados das pelejas
Para ° Íris marcaram da última rodada do certa.-

Baía II (2), e Guedes. me carioca de futebol:
'

Os quadros:
'

Sábado _:_ Fluminen'se :1
Colegial - Colaço, Egí- x Canto do Rio O e Bangú -4

dio e Arilton; Hamilton, x América"2.
Guca e Felinto; ZÓ, Barata, Domingo _ Vasco 3 x

Santiago, Sabino e Nado., Flamengo 2, Boncuses'so 3 JC

Iri&l - Itamar, Moreto e São Cristovão 3 e Botafogo
Osni; Roseny, Guedes I e 3 x Madureil'u 2.

Vem alcançando o,' tão cedida sábado com a presen
esperado êx.ito ? s�nS,a'Cionall ça de .avultado ,llúmero de
concurso' lllS.tltUldo pelos esportIstas:
clubes Riachuelo,. MartineÍ-

,

, ,,'
'

li e Aldo Luz, para a eseo-, 10 lugar
,

- Senhorinha
Iha da primeira rainha dos Alvina l\foellmann, candida
esportes náutico de Floria- ta d,e Club� çle .Regátas AI-
l1ópolis. do Luz, com 846 votos.
, O páreo, a, fulgar para 20 llig�r - Senhorinha
primeira apuração será du- Maria de Lourdes

'

Campos,
rÍ!;simo, devendo os cabos candidat,a do ..élube Náutico
eleitorais das senllOrinhas Francisco Martinelli, com'
Alvii1a Moellmann, Vera 504_ votos.
Grijó e Mar,ia de Lourdes 30 lugú - Senhorinha
Campos dar o máximo dos Vera Grijó, candidata do
seus esforços pau vê�las Clube Náutico Ri�lchlle1b,yitoriosas n'o gTandioso pIei- com 435 VOtos,
to_' A segunda apuração se-
Foi o seguinte o resulta-, rá realizada 11a próxima

do da apuraçüo inici'al, pro- I sexta-feira.

de 52, estando os cabos elei
torais das diversas candida-

DE 'FUTEBOl,

tas em afanosa atividade,
esperando-se surpresas pa
,l'a a última 'apui·ação.
A comissão encarregada

das apu rações que se reali
zam' todos os ·sábados, é
composta {jas diretoras do
departamento: Srtas. Lour
des Dameraú', Elisa Fausti
no da SHva e Ceci Vieira
da Rosa.

rem uma surpresa na próxi-

rinense para comparecer a

esta importante reunião do
pujante e dinâmico depárta
menta feminino.
Para completar a comis

são que deverá proclamar o'
:resultado e fiscalizar a apu
ração que,encerrará a vota
ção, foi convidado um dos
nossos cronistas esportivos,
desejando "O ESTADO"
que as gentis diretoras do
departamento femini::1O do
tricolor consigam seus ob-
jetivos.

EJn uma das apurações,
procedidas foi verificado o

seguinte resultado, parecen
do que os cabos eÍeitorais
estão guarc{ando os votos
I:ecebidos paTa desfecha-

•
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o Consul Cesar
'NEW YORK .:_ É

pau'lis-, maravilhoso' dom da hospí
"i:a, veste-se com elegância, e

. talidade, que' torna os nos

_parece ter 4,0 anos de idade, r sos dois povos quasi que
-si bem tenha quasi 60. UlUCOS na fase da terra;'.

Há qu asi quatro anos 0- O Consul César atribue
.cupa o alto cargo de Consul grande importância á vrsi
-Ceral do Brasil em .Nova I ta que o Secretário de ES
.Iorque. ' I tudo Dean Acheson fez ao

Tem uni nomé' de herói de 'Brasil.
-romance Trancês': Jacome ] Com grande sagacidade,
�Baggi de Bereilgtier César. ele observa:

Logo no inicio da nossa "Não foi Dean Achason
"palestra percebi que ele tem quem foi ao Brasil. Roi o

,,·nproveitado as viagens, que, ministro do exterior dos
"'..:0n10 diplomata de carreira, Estados Unidos".
-tem feito por vários países. Com isto, César quer di-

Esta é uma impressão ex- I zer que a visita de Acheson
-hamemnte grata pois conhe I transpassa o limite de uma

ço muitos diplomatas que, viagem pessoal, de uma per
"depois de viajarem por qua- sonalidade, de um partido.
s.í todo o mundo, continuam "A política da Boa Vizi-
'1::ào bisonhos e lerdos como nhança - diz César - é
um farmaceutico de bairro. I bí-partidário,

Não há nada de bisonho

j
.'

-nem de lerdo na pers�nalida- Ta�to o Partld� DemocI'a:
_, do dr César. MUlto pelo ta, d _ Acheson como oRe.ue o (1. •

.

bli
-

f
.

.contrário. Ele possue um es- I pu icano, sao avoraveis a

. ..

t gaz a
I ela.

'}llnto sumamen ,e sa,
"..

I.que o conhecimento de mui- Por-isso a. Ida de Ache-

-tas terras e muitas gentes son ao Brasil tem extrema

'neram uma vivacidade ex-. Impo:'tallcla �e.smo quAe,
� tl'aordinária. I depois do, proxrmo mes de

O nosso Consul Geral a- novemb:o, o ch�nceler nor

-qui em Nova Iorque conhece te:;NmerI�ano seja Boutr�'l A
e t racional norte 1 a VIagem ao rasu, -

,. iI.... OU-"·"-. O
.

O I
-

E t d d�J 1110m n o 1 -

- .�-.... �-,'''--.u r ntem no! evo açao aos s a os o.

m forma tão cheson nao representou um .

'

,�lmencano e
.

1 t t q anto pos partido, nem mesmo um go- UI xl d N D a I i��\�f �:l�enql�emU�Uel' qU� vemo -- repl'e�entou_ o po- O I � .. 8: OU el� passado Imposto sObre Combaal ve s
.se proponha a estudar este

I
\;0 ;�r�;-amenc-allo como .�.. RIO, 27 (V.A.) - A

Fe-,
em relação a certas unida-

:país. l��he__0_ w" _ .. u _ �!-.� :...... 29 DE SETEl\'IBUO I deração dos Centros Indus- des da Federação que mais
Este é um. momento de

I
�....---� - loF. -�, _ ....� - --�_ "'_�_40"'", _ ....._.�.......

- em 1.532, a expedição I
tr iais de São Pa 1110, em te- contribuem para esse tríbu-

.grande efervescencia políti-·

·1902-80'"das de Ouro-1952· de Martim Afonso de SOL{-!leg-rama assinado. pelo seu to e qÓB, por isso mesmo,
,[;<1 aqui, com a aproximação .

.

za, ao passar pelas costas presidente, sr. Antônio De-. devem receber maior qui-
das eleições presidenciais; catarinenses, perdeu uma de visate, vem de transmitir ao nhão.
'E virtualmente não há deta- suas embarcações; sr. Getúlio Vargas, o seu

lhe que tenha escapado ao !larold? José d� Sim�s e sua, �spo�a Nicác�a de Sou-
_ em 1.642, em São Fran- ponto de vista.

· ... 011S111 César. za Simas, filha adotiva, V va, Amélia LIma Abraham con·. d S·1 na'e seria I t
.

t t a" à'-' CIS'CO ou. o , I n erramen e con r 1'10 '

Ele conh.ece tão bem os I "i�am os �aren.tes e ami�os para a�sisti�'en� � .:r_ni�sa e� fundada um; Vila, foi con- I aprovação da. emenda
.

que
110rte-amencanos que me açao de graças pela passagem do.oO amversarro de C,l- cedida a Antênio Fernandes li altera os atuais critérios pa
-d isse textualmente: sarnento de seus pais adotivos e Irmão, Corina Vidal de

uma sesmaria; ra a devolução aos Estados
"Você sabe, este p6VO é Lima e José do Patrocínio Lima, no próximo dia. 10 de

_ em 1.652, em Caiena I do imposto sôbre combusti-
.muito. semelhante ao nosso. Outubro às 8 horas na Catedl;'al Metropolitana. , desembarcaram uns 400; veil

.

'Muito mais semelhante do

Partící f'rap ceses, constituidos em! Considerando a modifica-
que em geral se supõe". ,ar lClpanao uma nova Companhia. como ção da situação atual '- diz

:E o Consul César explica Y o nome de França Equíno- textualmente o despacho _

.as razões desta opín ião i Elias Paladino e D, Regina da Silveira Paladino, xial; há até verdadeira injustiça
O povo norte-americano, participam aos parentes e pessoas amigas, o nascimento _ em 1.741, o. Brigadeiro

"bem como o nosso, é extro- de seu prímogeníto JOSÉ, ocorrido em 5 do corrente, na José da Silva Paes mandou
-vertid'O, simples e cordial. Cidade do Rio de Janeiro, à Rua Barata Ribeiro n. 23 fixar um "bando" pl:oibin-

Aquí não existe aquela iI.pt. 61 - Copaeabana. do o uso das facas' flamen-
-fria reserva que se poderia '_..__.... ·W.....��"""L-.:oN'ti..._...,_ ••.U•••••Ii[.._

gas de ponta, bem como a

·esperar de uma nação de PartI-01-pana-o sua banda sem que fossem
·cultura predominantemente .

Y quebradas as pontas, em vir-
'iSaxonica. Oscar Pereira e Myrian Veiga Pereira, participam tude dos constantes -desas-
"O norte-americano é a- aos parentes e pessoas .amigas, o nascimento de sua J'i- tres' havidos;

-berto, franco, e vai. logo di- lha ELIANE-MARIA, 'ocorrido dia. 26 na Maternidade - 1.8-04, em Portugal,
:zendo o que pensa, apertan- "Dr. Carlos Corrêa". nasceu Fràncisco Manoel

��g���;f�;��7:�� ,õiIClii"li"B1CíCliiãleij �;:�:���:iE{J.=}�:�
A seguir, o Consul Cesar Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Di. guindo-se na gloriosa Bata-

indica um traço predomi- cielatas e Bicicletas a motor - Ticiclo - Tico-Tico lha· do Riachuelo (11 de
llante dos americanos, que Carrinho - Berço"ete. Junho de 1865), quando'
'Q é tambem dos brasileiros: Peça.<! e Acessórios Novos.e Usados. .,

proclamou: - "Atacar o

"Aqui - diz Cesar - o Pinturas, Sóldagena ,e 'Parte Mecânica. mais perto que puder, que a

'estrangeiro é tão bem con- Serviç-o-s Rápidos e Garantido, Executados por pes vitória é certa! O Brasil es-
'siderado comD o nativo. soa) esp�cialfzados.

. péra que cada. um cumpra
"Em Nova Iorque qual- r

- Rua Padre Roma, 50 -

com o seu devex"!;
'quer estrangeiro, venha de _ em 1.821, decreto da
'()nde vier, sente-se bem, Corte de Lisbôa ordenava o

seQ.te-se em casa. regresso do Príncipe Reg'en-
"O norte-americano, co- ft.. If.,...ú D""'.;.. J.,.e- ••"", � ,."". te D. Pedro, alegando )le-

'mo o brasileiro, tem esse CURITIBA fW:CR:'''�'''''OSEBA ..lt cessidade de educação; pública" e "Palas";
.........� . ..._,.

.
No� bastidores do mulldo "

Compacto!
Econômico!
Eficiente!

eis o novo

coniunto
gerador

A General Motors do' Brasil S. A.

acaba de apresentar em nosso país
êste novo conjunto Diesel G. M. da

série 110 - atendendo desta forma
às necessidades de energia elétrica,
quer no campo dos serviços públicos,
quer nas iniciativas particulares!
Estas unidades compactas, íncorpo-
rando a potência de um motor Diesel

G.J,W" da série 110. à capacidade de um

gerador Delco de 220 a 4·10 volts, pro-
porcionam fôrça e luz dentro de ba

ses extraordínàrlamei.te econômicas.

MOD�LO - 62.500 R"

CAPACIDADE - 100 KW, 60 ciclos & 125 KW.
50 ciclos

N. DE CILINDROS - 6

#,'IOTOR -' Diesel da sôrie 110

afRADOR C. A. - Deleo 2;:0 ou 440 volts

l'lSo LIQUIDO - 3.050 KG. (aprox.) GENERAL MOTORS s. A.

Assim conclui o protesto
dos índust.riais bandeirantes

dirigindo ao presidente da

República: "Temos o dever
de manifestar ao chefe da.

Nação a' nossa repulsa. a

essa inovação, e estamos

certos de que o Congresso
Nacional, melhor refletindo,
evitará que tal emenda se

efetive".

Viagem com �,garilDça
. �'.".

e rapidez
.

\
Sú NOS col\WORTAVEIS lttICRO-ONIBUS DO.

RAPIOO «SUL-BRASILBIRO».
Florianópolis - ltajaf - J()inviUe --/ Cut:UibJ

= •

A
.

A... l\.aa DeodoJ'O esquina da
genela. Rua Tenente Silveira .

- em 1.885, assumiu o

Govêrnó da então Provincia
de Santa Catarina o Dr.
Francisco José da Rocha;
- em 1.893, as forças le

gais ao Govêrno, que gua·r
neciam Flol'ianópolis, ainda
Desterro, sobre o comando
do Coronel Julião da Serra

Mal'tins, capitalaram aos

cruzadores revoltosos "Re-

- em 1.808. estalou em

Pernambuco' o movimenta
revolucionário conheci d o

com o nome de Revolução
Praeira;
-:- em 1.908, no Rio de

Janeiro, onde naac.era em .21 .

de Junho de 1839, faleceu
() romancista Joaquim Má
ria Machado de Assis.

André Nilo Tadasco

ÓTICA IVIODaLO
Zeiss e Ray-Ban

ARMAÇÕES MODERNAS PARA CAVALHEIROS, SENHORAS.- ARTIGOS
ULTIMl\S NOVIDA'DES PARA PRESENTES

RUA FELIPE SCHMIDT - (Edifício Arn�lia

Lentes
FOTOGRAFjCOS

Nelo)
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Pescando Também Da;> ,1'Caravana ((Dr. 'Clube 12 de Agosto
� , .• ••.Rubens Soares)) .

.

nas com essas noticias de, 4 - Contamos com 12 rê- PARA A LUTA, AS MES. João Ramos Júnior, Judite GRANDIOSO BINGO DA PRIMAVERA
�

que a COAP está. estudando I dos de arrasto Js de "volta", MAS ARMAS.. . Lemos, Lázaro DonçaJves .de Quarta:-feira próxima, isto é, dia 1° de Outubro en-

processos para aumentar o sendo' também 10 de "ma. Com essa situação, o prê- Lima, Lenita Lehmukuhl, trante, grandioso BINGO DA PRIMAVERA, com início

prêço da carne-verde, do Ihar", ço do peixe, que não exis- Maurití Borges, Nelson Ale. às 20,30 horas e cujos prêmios são ricos e maravilhosos,
pão, das passagens de ôni- 5 - Têmos visto, -aqui, te, como outrora, em abun- ( xandrino, Piraguaí Rosa, achando-se em exposição desde ontem à tarde, nas gran

bus, etc. Tal situação se fronteiros à praia, alguns dância, tende a aumentar, Rubens Seâra, Ruth Medry, des vitrines da conceituada Casa "O PARAISO", sita à

nos apresenta melindrosa, barcos de pesca, trabalhan- em virtude de a maior quan- Teresinha Jesus Brisky, Te- rua Felipe Schmidt , .. Esta cíntílante axposfçâo está

porquanto n ão podemos a- do geralmente à noite. tidade, confórrne denunciou resínha de Jesus Vieira, Zy- sendo fartamente visitada e os comentários começaram

creditar que, quando menor Essas ai' declarações do DIARIO DA NOITE, do Rio, grnund Gelband,Urânia Car- a circular ... Todos aliás são unânimes que os prêmios
é a posaíbilidade de aquiaí- sr. Agapito Andrade, que em reportagem que trans- rido de Moura, Risoleta Gou- foram escolhidos com a máxima atenção e bom gosto,
\:,io de cruzeiros, em nossa nada de novo oferece , .. 1

.

di d vêa, sendo corivídados 08 na- .... se olhando naturalmente despesas ... O que está ali
c revemos, la las, ser €s··�, v

terra, maior ainda o proble- viada para -outras p�as 'e' srs. Nestor. Carpes e Eugê- é soberbo e vale os Cr$ 50,00 cruzeiros.vquanto custará.

ma dos meios de subsistên- KM INGL1l;SES _ lá ser vendida pelos tuba. nio Doín Vieira. o cartão para tão palpitante rodada do BINGO DA PR!-

cia . . .

1"
Em Ing lêses, encontrámos rões ... Está aí, a n08SO ver, 'Desta Capital os acadê- MAVERA .. ,

Mas, vamos recolher aqui, o sr. Gentil Matias da Sil- mais um problema para os micos levarão mensagens do Os prêmios são os seguintes:
depois dêsse comentário, as

I
va, intendente e pescador, ilustres membros da COAP, sr, Governador do Estado ao 10 prêmio - BINGO HORIZONTAL - 'Hm bonito.

palavras ele um dos mais an- És>,e cidadão que para mano no que se refere ao tabela- Chefe do Executivo do Rio relógio para cima de móveis, de acabamento impecável.

tig_os pe��adol'es profrssio- ter os filhos conta com um ar mento, Aqui, é voz dos pes- Grande do Sul, bem como 20 prêmio - BINGO VERTICAL - Uma grande ces

n ais residentes em Samba- mazem de secos e molha- cadores, a situação está ne- do sr. Prefeito da Capital ao ta ornamentada e com finos vinhos, doces, conservas,

·qui, homem já de respeitá- dos, satisfez a reportagem cessitando o amparo do Po- de Pôrto Alegre. Preside ii biscoitos e outras. coisas saborosas ..
vel idàde, conhecedor do mo- com as mais precisas infor- der Público. ÇOl1l melhoria embaixada o dr. Eugenio 30 prêmio -- BINGO QUALQUER -'Um estojo mui-
-do de vida dos que, naquê- mações. Apresentando espí- de materiais, atravéz do Doin Vieira, professor da- to lindo, para "boudoir",
le local, sempre tivêram nas rito de verdadeira revolta Ministério da Agricultura, quele modelar estabeleci 40 prêmio +: BINGO LETRA "T" - Uma grande
lides do mar, a sua heroica contra o -estado de miséria os �10Sg0S pescadores,. tam- .mento 'de.cenaíno .. comercial . mala .de couro; .para .viagens, bonita e utilissims,.....
profissão. 1i:le vai dizer, ai) em que vivem os pescadores bém terão os seus barcos 50 prêmio - BINGO JANE;LA - Uma maravilhosa

povo, o que pensa e o que de Inglêses, pela f'alta de' equipados, como os tuba- colcha de seda, grande e rica, em tom amarelado-doirado

Rente, relativamente a êste assistência, carência de ad- rões.· Dar-se-á, então, que e com enchimento ornamentativo,
problema. vogado para lhes defender os nossos pescadores tam- EdIl e 88mb. 6° prêmio - BINGO PESADO - Uma linda téla -

Em sua residência, fômos contra aqueles que negoceí- bém se lançarão ao mal', , • paisagem mari�ha - com rica moldura e do pintor con-

ntendidos pelo sr, Fernan- am com peixe, retirado do 'Com os mesmos aparêlhos e .,'PCtO conversam terrâneo ACARY MARGARIDA ...
do José de Andrade, respon- - mar atravêz de embarcações as mesmas possibilidades de LONDRES, 29 (U.P.) -

.

70 prêmio - BINGO CRUf - Um esplendido corte

s.ável pela Colônia de Pes- equipadas de todo material êxito. Virá a colheita em a.
Os círculos oficiais mos- de tropical, côr marinho, da renomada marca ADAl\iAS

-ca Z-3. hoje em franca deca- necessário, enquanto êlese
I
bundância e haverá peixe

tram-se surpresos ante aI TOR ...
-dência . .. Esta Colônia a- apenas contam com apetre- 110 Mercado, Está aí, a 110SS0

imprevista e prolongada en-, 80 prêmio - .BINGO LETRA "L" - Um completo
". c" c d ?r.:0 pescado h di t êd I trevista oficial do novo Em-
nrrga erca e zov ,,,. � C 03 ru imen .ares, re es,; entender, a solução - COIl- estojo de toilete, para viagens, em capa de couro espe-
.l-es profissionais., E da pa- botes, etc., êle nos afirmou: : corrência aos Mrco� do Rio

baixador do Egito e o Mi. cial , ..

Iestra, registamos o seguiu- - "Aqui vamos mal ...
··

eSantos. Concorrência leal,
nístro Anthony Eden, consí- 90 prêmio - BINGO LETRA "U" - Uma linda bo-

te: Sômos eêrca de 500 pesca·
.

com as mesmas armas de
derando-a como misteriosa, neca de louça, que fala, anda e encanta ...

- "As Colônias de Pesca dores e muitos procuram o combate. pois, nada transpirou. Esses 100 prêmio - BINGO MOSCA - Um rico e grande
fóram extintas 1)01' lei fede- R- 10 Gl'cnl1de· (lo.Sul, pOI"queas' I mesmos circulos esclarecem f

.

d t 9{) Eb I 130 t d d.- "
.

era· l!ta nas mesmas can- . aque1l'o" e ,pra a .,
I

er e, com ,peças,.u o
.

eu-

raI. Atualmente, no entanto, pesca nada oferece: Não po- dições .e com as mesmas
que 'deve ter havido um lno- iro de um admirável móvel de legitimo .JACARANDÁ ..•

com a contribuição de 1 cru- demos mais viver, Vivemos probabilidades de êxito,
tivo excepcional, já que se Este prêmio que ·,t o maior, m;ú� custoso, mais sugestivo,

zeil'o, têmos apenas assis- ita miséria. Não têmos mais porque os nos.sos pescado- I verificou antes mesmo da custou muitos e muitos milhares de cruzeiros ...
tencia médico-hospitalar. O que pescar porque (apoll- res são 'heróicos, velhos lo. entrega dos credenciais à BINGO DA PRIMAVERA, 4a. feira, às"'20,30 horas.
Serviço de Caça e Pesca tando para ó mar, onde al- bos-do-m;-tr, conhecedores

Rair.ha Elisabeth, quebl'an- nos salões do Clube Doze de Agôsto, ., O fiime será uma:

pode auxiliar os 12escadol'es. guns barcos de pesca de das lides dos oceanos.. São
do a praxe diplomática.. interessante produção da R. K. O. - Rádio·Filmes "NIN-

Mas, aqui, apenas um tem Santos e Rio estão operari· êles como os poetas - já GUEM CRÊ EM MIM", com o famoso· garoto BOBBY
um motor que adquiriu, .a do) é como o sr. está veu- nascem peflCadores... IDRISCQLL e grande elenco ... visitem a exposição- na.

prestações. do: durante o dia, os bar· I: O combate aos _ barcos de Casa "O PARAISO" e compareçam no grandioso BINGO
Contamos com 6 rédes de cos ficam lá fóra, alto mar. pesca não póde mais ser feio DA PRIMAVERA, ..

mrastão e 3 de "volta". A À noite, vêm para a cos- to atravéz d� legislaçã�,
pesca aqui é feita na faixa ta, onde lançam as trainei- com multas; etc. O resulta.
de Pontal ao Itacorobi. Mas, ras e levam todo o peixe. O do, nesse caso, será'o mes.

é relativamente ,pouca, que que não serve para vender mo - as multas serão pu.
não ofereçe vantagens aos no Rio, êles chegam'3 dar gas, quantas vezes o deseja.
pese-adores. A Diretoria de aos nossos homens. .. E é rem os fiscais, e a explora
Caça e Pesca, aos pescado- com êsse "resto", que ma- ção continuará a mesma, fi
res de Sambaqui, nada for- tamos a fome dos nossos cando os pescadores catari.
neceu ainda - nem embar� filhos. De 25 a 30 barcos
cações, nem outro material. dêsses é que têmos sempre

Mas, ainda não exigimos. aqui. E, com isso, não po
O peixe, que aqui recolhe. demos mais matar o peixi-

.

-1110S, é vendido aos pombei. I1ho, como outrora. .. Esta-
1'OS e na Capital. Aqui mos na miséria, por causa

mesmo, o peixe é caro. Mui- dos tubarões ... Esses bar
to mais caro do que se o cos transportam peixe para
fôssemos comprar na dda� o Rio e Santos, enquanto
de. : ." . nós ficamos à espera de
Estas as declarações que providências dos poderes

ao jornalista prest�u aquê- públicos ..•
de home-do-mar. Nãõ contamos, no momen.

Foi lacôl1ico nas suas to, com auxílio em material,
afirmativas mas, espera êle de pesea. A alimnetação dos
que sejam restabelecidas as nossos filhos têm sido mano
Colônias de Pllsca, segundo juvão, que, êste ano, foi em
projeto de lei que nos mos- abundância. Deus têve pe
tI'ou. E' a sua esperança e na de nós, porque se não
n dos seus companheiros. .. fôsse essa fartura, estaria
EM CANASVIEmAS, A Z·9 mos comendo farinha e to�

'De Sambaqui rumamos mando café ... Comprei um
para Canasvieiras, um dos motor para a minha embllr.
pontos mais fartos em pes- cação, atravéz da Caixa dos
cado, com maior número de Pescadores.
:pescadores. Nêsse recanto, Prometeu-nos o sr. Nival.
'conseguimos conversar com do Machado - que. ,5 barcos,
mais profissionais da pesca. equipados, também nos se-

NR venda principal, con- riam vendidos. Mas... até
versamos com o sr. Agapito hoje, nada.,. Tenho· cêrca
Andrade, velho lobo-elo-mar, de 200 contos de reis empa
o qual nos prestou as se· tados em material de pesca.
guintes declarações suscin- Mas, do geíto que vai, estou
tas: mal. Acabo na miséria ... ",

1 - A p,esca vae regular. Estão aí as declarações de
2 - A produção tem ido alguns pescador.es, que re.

satisfatória, apesar de ter conlhemos. fielmente, para
. ido, ultimamente, de mano conhecimento pú})lico. Não
juvão. . . nos cabe acrescentar mais

3 - A assistência da Ca- palavra. Já exposamos o que
-ça e Pesca tem sido sàmen- pensamos sóbl'e êsse p-roble-I"te medico-hospitalar. ma.

t� "'-.;"........ � ...�<f

.
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Desafiado o «homem-forte»

•

•

nens-es entregues à miséria,
porque não pódem competir,
com material rudimentar,
aos senhores dos mares ...

Está aí a solução ao caso

dos barcos de pesca, que.

CIRO, 29 (U. P.) - O de- partidos, em sua quas.e to
"'Mi_iiliiWIi:�Ii:iIj�.:t.:� safio ao chefe do govêrno. talidade, já obedeceram às.

\ gal. Naguib, lançado pelo ordens de Naguib, no senti

'11"111_1__ Partido Wafdista - equ,iva- do de se desfazerem de líde-

Profere a -'adeia: l�nt� a uma aberta,d.eclara- res que, na opinião do gene

V ... çao de guerra polItIca - ral, fossem corrutos, e de
veio como climax de uma se· formularem declarações pú-

BELO HORIZONTE, 29 mana de agitação wafdista blicas de seus objetivos pG
V. A.) - 'foi preso ontem contra o general e ao cabo líticos, de sua administra
em flagrante, quando assaI· de uma sessão de duas ho- ção interna e de suas finau
tava um armazem de pro- ras da Comissão Constituin- ças.
pl-iedade do sr. Jad de Sou- te do partido, celebrada na O único passo dado até
za, o larápio Alfredo Paula residência de Nahas, no agora por Naguib foi confe
PCl'·eira.Entregando-se tran- Cairo, para aprecial' a rea· rendar, ,em princípios desta
quilamente à polícia, o ga- I ção do govêmo no sentido' semana com (, minIstro d�
tuno declarou aos patru.: de que o próprio Nahas fôs- Interiór, Solíman Hafez e

lheiros: "a vida na cadeia se ·afastado da liderança e com os altos chefes do exér
é melhor do que em liber-I de que o Wafd se confol'mas- cito, enquanto o Partido
dade. "\ Casa de Correção se com as leis de reforma Wafdista cerrava fileiras
é meu hotel de veraneio, �n- política promulgadas pelo

I
para a resistência em todo,

de posso recuperar as for- govêrno, o Egito, sob a palavra de
ças perdidas na luta- pela e- Cabe agora. ao govêrno ordem: "Sem Nahas nada
xistência". pronundar-se. ··Os -d-emais- de Wafd". -

virá concorrer para que
não falte pescado, com am

budância, para a população
da Capital.
A luta dos nóssos pesca

dores deve ser eom as mes-

mas armas e teremos ven"ci·
da a batalha. Essa a verda·
de!
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J'.eú-�! Peçam uma Edilalé.

m�qUlinéa.d'::OShrtlr�'tilide�1
00 lar,

demonstração NELLY MARIA WEST-
/ e trrca e po a . � PHAL, tabeliã de Notas e

-J-',J�,l:::'_·-·7/.---' .\.. sem co-m·pfO- }.Oficial.dO Registro de'ímó-.

r -1 'tA/ veis substituto, da Comarca

(�t4/;'� ��
misso. ele Bom' Retiro; Estado de

�. ,""'/ �..�. Revendedores ��:\:!i�:;d:d�a ::�:
,..

"

��"r)l'd .//
.. ,
�. :�/. exclusivos: artigo 14, do decréto núme-

�. �V'
r

'F/r TO 3.079, ele 15 de setembro
{;il' // Perel OI. C

de 1938, intima 1)01' êste e-.

,

f# /(.
(y' erelra

-

lveíra & ia. dial, a Jerônimo Tomaz Ca-

/ "-- mijo, a pagar à Sociedade
.

'�]'b.,�\\í�. <'li Rua Conselheiro Mafra 6 I ColoI!.izad�l'a Catal:Lnense S.
to F._ .' A., com sede na; Cidade det iil;'� .;_., \7

. ') WH' )" TEL. 1358 • _ FLORIANOPOLIS P�rto Alegre: Capital do
': I ' .:' '. Estado do ElO Grande do

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

Sul, com escritórios neste

E.......,"1 .T.A L' l'rD'_'r·.(f�J.Ba·"_'-r·r08�so·'---r. t.··· E�tado, na cidade de Ipupo-
� , ranga, município do mesmo

* nome e no lugar Jararaca,
.JUIZO DE DIREITO DA

f
elusos (ns,2 e 3), que comprovam J f neste município, as presta-

A VARA 'DA CO a hoa fé e as alegações da su- , � .-QUART .

plicante; 60 - Que é principio j ADVOGADO , ções vencidas e devidas em
.MARCA DE FLORIANó- corrente no direito civil bzaailei- . , .

t' virtude do contrato de pro-
POLIS fIro que,-aquele que, por trinta �. .

t" messa de v-enda 11. 629 deanos, sem interrupção, nem opo-

.; C P I 175I sição, como seu possuir um imó-' x. osta - . 8 de janeiro de 1945, aver-
d

• N vel, adquirir. lhe-á o domínio, In-
�Edital e citação, com o

. dependente de título e b-oa fé, ::: .

- bado neste Ofício, do Re-
prazo de trinta (30) dias I que em tal caso �e .Pi·e.ssume, po-. J I AJ'S ...S C t gistro de Imóveis, sob' n.dendo requer ao JUIZ que assim o li. D ... 1.. 013, a' fls. 165 do 11'Vl'Odeclare por sentença, a qual lhe � c
O doutor Manoel Barbosa de servirá de título para a tranacrr- • . • 8-A, em que é promitente a'Lacerda, juiz de direito da 4a,

I
cão no Registro de Imóveis (C�. ..()---().-.<�)�().....

Sociedade Coloníaadora Ca-Va.ra da comarca de F'lot-ianôpo- Civ., art. 550). Neste sentido, tem .

.Iis, Estado de Santa Catarina, na decidido os juízes e tribunais do . tarinense S. A. acima men-:forma da lei etc. país, ao usocapiente só cabe a V dFaz sabor aos que o presente prova da posse, continua e paci- en e-se clonada, e promissário o cí-
-edital de citação com o prazo de fica no imóvel com ânimo de do- dadão acima nomeado e ora-trinta (30) dias virem, ou dele no, por trinta anos. Os. requ isi- VEND""-SE um terreno

.

t' deonhecimento que nos autos de
.
tos de justo título e boa fé são"" ln Ima o.

.ação de usocupiã o, em que foi: dispensados (Clovis Bevilacqua, na Rua Germano \Vendhult_. Bom Retiro, 24 de setem-xequerente Maria Faraides Mo- I Cód. Civ. Com. v, 3; Sá Pereira
'1'eira, foi proferida a sentença do

.

Manual do Cód. Civ. pág. 232). 6° sen, medindo 12x26. bro de 1952.
teor seguinte: Vistos, etc. Julgo. - E como assim a peticionária, Tratar na Rua Vitor' Mei· NeUy Maria 1Veestphal _por, sentença a presente justifi- lora denominado autor, haja sa-

relles 28 das 14 às 16,30hs, Of" I bsti icação, em que é justificante Ma- ! tisfeito o estatuido no art. 550, leIa su stftu ;0. ., .. .'

:ria Faraides Moreira, nfirn-de que; quer que lhe seja reconhecida a

produza os seus devidos e legais' dita posse, na forma do disposto
efeitos. Expeça-se mandado de I nos arts. 493, n. I e 49,1, n. I e

citação aos confinantes do imó- lo.utros do referido Código, afim
vel em questão, bem como ao

di-I'
de adquirir o domínio dela pela

Jetor �o Serviço do Patrimônio prescrlção extr�ordináTia já, son-
da Umao e do dr. 4° Procurador. sumada e mechante respeitâvel
Público, na qualidade de repre- sentença de v. excia. para trans
:sentante da Fazenda do 'Estado'l crição ll(l competente �registro
para todos contestaI'em a a�ão, imohiliário. Es�?�ada no qll� es

querendo, no prazo de 10 dJas. tatu; o nOSS(l COdlg0 de Processo
Qutl'ossim, citem-se por edital, Civil, em seus artigos 454 e se

<.':om o prazo de 30 dias, os inte- guintes. requeI' a v. excla. se pro
:ressados incertos, citação essa ceda em dia, hora e lugar desig
que deverá ser feita de confor- nados, com ciência do dr. Promo
:midade com o art. 455, § 10, do tor Público da comarca, na_ qna
.cód. de Pl'oc. Civil. Custas afi-

, :nat Florianópolis, 8 de ag�sto de
:1952. (assinado) Manoel Barbosa
de Lacerda, juiz de direito da 4a.
Varo. Petição inicial. Exmo, Sl�.

dr. juioz de direito da 4a, Vara
da Capital; Maria Faraides Mo
:reira, brasileira, viúva, domésti-
4:a, ,'I'es�ente e dqmiciliadá à rua

Lajes n. 138, nesta Capital, por
:seu bal'ltante. procurador, infra.
assinado, advogado inscrito na

(l. A1 B. Secção dêste Estado, sob
'0 n. 479, residente a l'ua Uru
guai, 16, nesta Capital, onde re

.cebe citações, vem, com o devido
acatamento, alegar e 'afinal re-:
qUilrel' a v. excia .0 seguinte: l°
- Que a suplicante por si é em

�njunto com seu finado espôso
Vicente Conceição Moreira, ,vem
possuiúdo há mais de trinta (30)
anos, mansa e pacificamente, com
ânimo de dono, sem interrupção,
:nem oposição, o terreno e os pré
dios de moredia (um na frente
e outro nos fundos) atual rua

Lajes, n. 13S (antigo caminho do
Morro do Antão), desta Cllpital)

. 2fJ
.

- Que o imóvel em questão
't.em as seguintes confrontações e

-dimensões: limita-se,· peja frou,
ete, com l'ua LajE:s, a-o norte, nu
'llla extensão de sete (7) metros)
_pelo lado 'direito, a !-este, com Al
-cina Formiga, brasilei.ra. viÚ'Va,
'4:Íoméstica, residente nesta Cupi
-eaJ à rua Martinho Callado 15,
�uma extensão de cinquenta (50
metros, pelo lado esquerdo, a

oeste, com Maria Mal'titJs, 'um !los
:herdeiros de Símplício Manoel
Martins em nome de quem figura
"" im6vel, sendo a pri!neil'a casa

da, brasileira, lavadeira, residen
�Jl ao lado da casa n. 138, na ci
tada rua La.ies, medindo também
!Cinquenta (50) metros; pelos
:fundos, ao sul, com o tel'l'tmo dff
llerdeiros de Simplicio Manoel
'Martins, dos quais a citada Maria
;Martins é conhecida, numa ex-

\tensão de sete (7) metros, pel'-
:fazendo a área de trezentos e

�inquenta metros quadrados .' .•

,(8pOm2), e sendo Q terrel!-(}, por-
:tanto, de forma ret:mgu]al·. ao - Florianópolis
Que as duas casas de moradia siio
.de madeira, em mau estado de
..eonservação, estando Iançau::.s nas

repartições estadual e municipal, lTAJA1
'I1ma em nome da suplicante e ,a "

�utra no de Antônio AgosHnho
de 'Som�a Coelho que era ça�ado
�om d. Carlota Pasepa!:- G,oelho;
40 - Que há mais d-e- 30 anos'\., '," '"

narido da suplicante comprou BluDienau
dito terreno e casa de Antônio
Agostinho de Souza Coeiho e'€ua' ' ,

:mulher Carlota Pascoal Coelho, \gê�cia: em FlórianópoUs
já faJecido�, que, :n�s1ll9 depois CACIQUE nOTEI..-<da venda· alllda reSidIram com os

J

.adquirentes na mesma' casa,' teu- f ,Rua Felipe Schmldt, 53 ..;....

.do, posteriormente. os vendedo';-eô T"l. 1.449
..

�em conjunto e a viúva, em .sepa-
. <

,

ndo, passa(Jo aos comp�adores e I :

'B suplicante. os dMumento·s in- 1 -------------�-------- ..;_ .....__ .-..-�--

·i

fraqueza. e:m geral
Vinho Creosota,do

I N G L E S A' (Silveira)

[fI;t;'�'i,tll]LEICA
Vende-se uma maquinaT Õ N I C A . A P ( R i T I V A

fotografica Leica, em per-
feito estado de conservâção,
e com varios pertences.
Negócio urgente - tratar

na Rua Trajano n. 31 - 1°

lidade de curadol' de ausentes ('

como "l'epl:eselltante do MfniStériõ
Públic(l; a justificação initio Ii·
tis, com ° depoimento das teste·
munhas abaixo arroladas, que
éoml)areceriio independentemente.
de citação, feito a que, julgue ·v.

excin. a justifkação, "mandando
citar pessoalmente os inencionn·
dos confrontll-1!tes (,onhecidos, re- ta. 2) Sahtos Maestre, italiano,
si·dentes nns viúnhanças d ....

imó-l'
viúvo, c.hauffeur, residente à l�la

ve] e na rua Martinho Callado, Lajes, frente à casa n.- 138); 3)
bem rmnC}-o dr. curador de auseu- Cantídio Ernesto de' Souza, bru
tes, representante do Ministério. sileiro,. casado, fu.ncionário ]lÚ
Público e ° sr. delegado do Pa- blico estadual, lotado no Depar
trimôtlio da União, e por editais tamento de Educação. Em li; dita
de 30 (trinta) dias (lS interessa- petição foi proferido o seguinte
dos incertos. para contestarem a despacho: A. 'designe ° sr. es

presente ação de usocapião, no crivão dia e hora para a jus ti
prazo de dez (10) dias, que se ficação, intimadas as partes e o

seguir ao término do prazo do dr. 40 Promotor Público. Fpotis.,
edital, na qual se pede seja de- 31-7-952. (assinado)· Manoel Bar"
clarado o domínio da peticioná- bosa de Lacerda. E, -para que
ria sôbre ° alud!d() imÓ"vel, pros- ch:egue ao conhe_cimento de todos
seguindo-se, como de direito, at& m'andou expedir o p.resente edital
final sentença e execução_ Pro- que será afixado n() lugar do cos
testa-se pelo depoimento pessoal tume e publicado na fOI'ma da
de qualquer contestànte, pela lei. D2..do e passado nesta cidade
prova testemunhal e pericia. Dá- de .Florianópoli-s, aos onze dias
se a causa o valor de ., ..•.. ,.. do mês de agõsto do ano de mil
Cr$ 2.500,o{). A. esta com os in- novecentos e cinquenta e dois,
clusos documentos, pede e espe- Ejl, Vinicius GeIloZaga, escrivão, o

1'a cleferimento. Florianópolis, 31 subscrevi. (Assinado) Manoel
de julho de 1952. ·(as.) pp. Paulo Barbosa de Lacerda, juiz de di·
Felipe. Rol de testemnnhas: 1) r.eito da,4a. Vara. Está.confol'me.
João Urbano do A�ral, brasi- O esc'riv&,o: VlnicÍus Gonzaga.

NAS CONVALESCENCAS
. :.
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andar.

:1 O 'MELHOR JURO

5%
_ DEPÓSITOS. POPULARES

BANCO AGRíCOLA
.

RUA TRAJANO, 16

nC;lUAN6pOllS

Expresso ·São Jorge
de' OSMAR MEIRA

VIAGE"NS DIARIAS DE
LIMOUSINES

Horário
Chegada

20,00

Blaauau
crt

l00�OO
Saída
8.00

Chega 10,-30 . 17,00

Saí 17,30 70,0911,00

Cr$.
40:,00

C�egada
12,00

Saida
16;00

Age,nte ltajaí
MARIO .MACHADO

Rná 'Rereílio Luz, 36
Tel. 383

.

Agência em Blumenau
HOTEL 1I0LETZ

"..

Te]. 1.065

Cr'

40,00

COMPRA'
VENDA OE

C��fTfRII!I1O;

IIIPDT[CA�

AVAlI�!;Ó[5
LlúAlt5ACOES I==:;',,:=;";;=�";"�=�=�;;:;;;;;�==

IHI�TQAÇÀO.LTE-,';'�-,_-,·----tf-_",,"r"O-I>O"R"'O-''''J.>''..----.-
DE I"ÓVEIS M. 7" "'OIllA"ÔPOU5 ,.sANTA CA�AqINA
".

-'-O---

E. outras que por motivo de fôrça major não são a,n�nciada8.;'
!11gumas destas são aceita transferência pelos Institutos, MontepiO'

CASAS A VENDA

600.000,00

400,000,00

350.000,00'

1100.000,08

250.000,00

250;000,00'

180.000,00.

180.000,00'

160.000,00

rss.ooo.e«

<,

150.0QO,00

110.000,00'

100.000,00

100.000,00

100.000,00

90.000,000

90.000,00

80.000,00

80.000,0&

65.000,0&

60.000,OO'

60.000,00

45.000,0'"

25.000,0j)

120;000,00
"';'

ao,ooo,00

85.00I},ooo

.U.OOO,oe)
LlM)OO,oo

I.; .� ,

1500,QOD,0..1Ji

, 280.000.0-.

E!?TREITO CANTO - 4 casas, sendo 2 residenciais e

2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana)
RUA TENENTE SILVEIRA - 6 quartos, s/visita, s/

jantar, copa, cosinha, etc. , .. , ,
'

�
,

6;STREITO RUA SANTOS SARAIVA - 5 quartos, s/

_" jantar, si�isita, copa, quarto de banho, garaje, so-

tão, situada em esquina _ .. , , .

RUA BO·CAHJVA. -- 4 quartos, a/vieita, s/jantar,
COlJa, cosí nha, dispença, entrada para a-utomóvel

1101' d-uas ruas (situada em esquina, grande quin-

tal) _ .. ' , '," - .. ,
,

aUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, slvisita, s/

jantar, 'coalnha, depósito, copa, terreno 10x30 IUtS.

RUA .CONSELHEIRO MAFRA - 4 quartos, s/visita,

s/jantar, copa, cosinha, situada em esquina, ótimo

ponto ...........••.. - , .

ESTREJTO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, ant-sala,
sala de visita. copa, costnha, instalação sanitária

completa, com duas pequenas 'casas nos' fundos
0\V, MAURO RAMOS - 3 quartos, coainha, saia jan·

tar, s /vlsíta, etc. (casa isolada ótimo local) .. ,

RUA DUARTE SCHU'I'EL _:_ 2 casas, uma com 4 quar

tos, s/jantar, s/visita, costnha, etc.: outra com 2

quartos, . sala, v-aranda, costnha, etc. . .

€STREI'l'O lÚ!A JO_�O CRUZ SILVA -- I) quartos, s/

visita, s/jantàr, cosinha, banheiro, etc., terreno

42m. frente pOT 20 fundos (esquina), aceita-se

500'10 à vista e 50tyô à 1.200,00 mensais .

8:STREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, .s"l

visita, 51 jarrtar, copa, oosinha.: etc. terreno· ZOx40

(châcara) .•..•...••..........• ', ........•.....

1i;STREITO .RUA SÃO PEDRO _.:. 3 quartos, s/jantar,
copa, cos.inha, .varandão, dispensa etc. terreno

15x40 . , •............ , , , , .

RUA BOCAIUVA - 3 quartos, s/ para negócio, varan

da, cosinha, ótimo ponto, perto da Av. T'rom-

powsky • , .
' , .••.................. , .

RUA RUI BAflnOSA (defronte o Abrigo de Menores)
, - 2 quartos, s/visita, s/jantar, cosiriha, etc...

AV. RIO BRAN,CO - 2 quartos, sala, varanda, cosi-

nha, etc. . , , - . - , . , . , , .

RUA JOSE BOITEUX -_ 2 quartos, s/visita, varallda,
cosinha '

, ,

COQUEIROS - 3 quartos, sala, varanda, cosinha, ba-
. .

215.000,90
18.000,0..4)

COMPRA DE TERRENOS, CASAS, CHACARAS E SiT-ros
Temos sempre interessado!! em _comprar casas, terrenos, chá

'aras e sitios.

--o-----

HIPOTECAS
Recebemos e aplicamos qualquer impol·tância com garantia hi.

potecária.

nneiro, 'efc. . ' ..

RUA JOSÊ BúITEUX - 2 quartos, s/visita, varanda,
cosinha .......................•........... , .

CABEÇUDAS MU]'\!. LAGUNA - Beira-mar com 4
.

quartos, s/negócio, s/visita,. s/jantar, cosinha,
etc. terreno 72x33 rnts .• ótima para veraneio .. '

RUA RUI BARBOSA - 2 quartos, sala visita. cosi-

nha, etc. • •.• , .......••..•.....•.............

SERVIDÃú FRANZONI - li quartos, sala, varanda,
cO'slnha, etc., terreno 9-x(;3 .,mts: •... , .

�STREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi

sita, s/jantar, cosinha, despensa, etc•••... _ .. ,.

RUA FRANCISCO TOLENTINO - 2 quartos, sala,
varanda, cosinha, etc. . .......•.•..•....... , •

ESTREITO- RUA TEREZA CRISTINA - 2 quartos,
sala, varanda. casinha, sala para negócio .. ,.,

'BARREIROS - 3 quartos, s/visita, s/jn'ntar, cosinha
grande, terr�no

e Caixa Econômica.

0\ V. ?/lAURO RAMOS - Lote de 16x45 rota. (liegõ-
do urgénte) •.. , .••.•...•.•..•.......•... _ .•

I!!STREl'PO RUA SANTÀ LÚZlA - Esq. com Rúa"

São Peilro - 40x25 mta.
.

,.' ••

r::OQUElROS RUA SÃO CRISTOVÃ.Ó - 2Zx"550, tendíi'
.

,

umas 'pequenas casas ••••.•... , . _ , ••••••..•••

€STREITO RUA SANTA LUZIA ---" lote cOlÍl 10x40

ruts.· ••••••.••.•••..••..••.••..••.. _ , .•••.

B.ARREIROS - lote de 12x50 níts. • •. , � .

-.-()--

CHACARMl E FAZENDA À VENDA
CANASVIElRAS _. com 4.344,728 m2 e uma ótima

casa residencial de 2 paVimentos ••••••••••• , •..
'

CA.POEIRAS � (rio principio) - com 98xíloO mts.,
casa com " quartos, 3 ·saias,. cosinha, banheirQ,
varandão, ete. •••••• , •••••••••••• , •••••.•• , •••

TRINDADE - eOIlJ 73,�OO :rota. e uma casa com

5 quartos, s/jantar, copa, 'Cosinha, banheiro, va-
randão, ete. • , � ', ..• '.' ...

SACO DOS LIMõES - com 27x1.500 rota. e uma casa

residencial •••.•••••••....•........•... , ....•

3ACO DOS LIMõES - com 33x500 lUtS. • ••••••••• ,

--0--
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O.ABANDÔNO DOS PESCADORES DA ILHA DE SANTA CATARINA - ASPECTOS DESOLADORES QUE FICARAM DA
MISÉRIA ... DE 25 A 30 BARCOS DE PESCA, DO RIO EDE SANTOS, NA COLHE ITA DA FARTURA DOS MARES - CAPI
TAIS DE HUMILDES HOMENS-DO-MAR EMPATADOS'EAGORAESTAGNADOS- MAIS UMA SÉRIA QUESTÃO PARA A
COAP REVOLVER, COM ENERGIA E SEI«EDADE ... AS MESMAS ARMAS, PARA A LUTA DOS PESCADORES.

-;,;....
humildes pescadores, contra o tubaronismo dos grandes j EM SAMBAQUI o modus v ivende atual
barcos que, em número de 25 a 30, invadem a área limi-! Conforme êste jornal a- nossos heruícos homens
tada aos homens que habitam a nossa costa, vivendo, ex- ! nunciou domingo }iltnuo, a rêdes e das tarrafas. A

clusivamente� d�, far.tura da,s prof�ndêsas do Oceano ..

'll'epol'�a�em estêve, ôrrtern, zão da carência do pes
A questão ja fOI por nos ventilada, com contunden- em varros .pcn tos ao norte em o Mercado desta Cu

tes provas de afirmações que fizéramos, não faz muito, I da Ilha. Destinava-se ela a tal, nos últimos dias, 1
Da. palestra que mantivémos, desta feita, 'com os pr inci- . ouvir, tão somente, as queí- poderia ficar desconheci
pais responsáveis pelos ínterêsses dos pescadores, em xas dos pescadores. Tão so- da autoridade e da COA
divérsas praias ao norte da Ilha, resulta esta reporta- mente isso, sem outras re- por exemplç. Deveria hav
gem, cujo objetivo é reafirmar, mais uma vez, que o' nos- clamações de ordem pessoal. algo de interessante e at
80 pescador está ainda mais na miséria; sem a assístên- Não nos moveu, nesse cu- de criminoso no caso, Nã

_ ��........ cia que lhe deve o poder público. Estamos aqui para de- so, outro pensamento que seria possível permanecer
nuncíar à Nação, em mais esta reportagem, que o pes- não o de registar, para o pú- população da Capital ape
cador da Ilha -de Santa Catarina está vivendo do pouco hlico e para as autoridades, I (\mlillúH na 6& n��" �

;�;=::.��!:'�:::;;:����::::::::�7:E��::: tãrãv�iJõiieíísSoã�
sumido na miséria do pescador, pois a nossa campanha

b
•

Pse nos apresenta tão brasileira como a do prôprjo pe-' Parte, o)e, para orlo Alegretróleo .. "

a turma' «Adelbal Ramos da Silva"Vamos aos fatos, sem mais comentário .

•��

da!lcade�ia de ·Co�érclo.

Morreu O "Bel· da Voz" Llnba aérea sôbre Com de�tino à Capital do bens Soares no cargo (la

O pOlo Dorta.
Rio Grande do Sul onde as- Presidente da Federação «Q:.o

(1 sistirá a posse do dr. RIl- Comércio daq nele Estado,
OSLO, 29 (U.P.) A .,..,.._..- �.._._.._. -" '" partirão, na manhã de hoje,

Scandinavian Airlines Sys- em ônibus especial, alunos.
tem informou que estão qua- Cbega, boje. o da Academia de Comércio.
se concluidas as negociações

ministro da
de Santa Catarina, turma.

com os governos canadense "Aderbal Ramos da Silva".
� americano para o estabe-

I t ii- Os jovens estudantes, aI-
lecimento de uma linha de OS r Ia mocarão, hoje, na Laguna;
aviões comerciais a jato en- O sr, Peter R. Heydon, onde o dr. Paulo Carneiro.
tre esta cidade e Los Ange- Ministro da Austrália, se- Prefeito daquele próspero
les, via Thule, na Groelân- gundo nos comunica o Con- Município, lhes homenagea-,
dia e Vancouver, no Cana- sulado di Orã-Bretanha, rá, o mesmo acontecendo em>

dá. Os planos para um ser- nesta Capital, chegará às Ci-iciuma.
viço aéreo regular de pas- 11,30 horas de hoje. 110 ue- São os seguintes os ex-

sageiros, sôbre a calota po- reporto da Base Aérea. curs iorristaa : Anísio Evan<;--
lar, demonstram que have- O ilustre hospede, que vi- to de Souza, Arnoldo 40�é
rá uma economia de 10 mil sitará o interior deste Esta- Régis, Carlos Ângelo Fedri
quilometros no atual traje- do, será homenageado pelo go, Cecí Vieira da Rosa, DeI
to, e possibilitará novos ru- Govêrn o do Estado e, nesta cir Silveira, Djalrna Ferra ..

mos para o intercâmbio en- Capital, estará à disposição ri, Ely Elvares Cabral, Gil
tre a península escandinava da imprensa no Lux Hotel si Luz, Hilton Prazeres,
e a América do Norte. das 18 às 19 horas de hoje. I

.

Continúa na 61\ pág.

Reportagem de ADÃO MIRANDA

VOLTAMOS a focalizar, nesta reportagem, efeito
da visita que fízémos, õntem, ao litoral da. Ilhá de Santa
Catarina, a questão do pescado e dos homens-do-mar.
Não será esta a última, sem duvida, nessa campanha que
nos propuzémos empreender para levar a público,mais
êsse magnovproblema que se relaciona também com o

bem-estar da coletividade. Não será esta, estamos segu
ros, a última vez que aqiii estaremos para alertar as au

toridades no sentido de melhorar os meios de defêsa dos

Florianópolis, Terça-feira, 30 de Setembro de 1952

«Deixai,-o baixar à
'erra também

A fatalidade acaba de

.golpear a família radiofôni
ca brasileira e, também, o

Brasil, com a morte trágica
do cantor Francisco Moraís
Alves, o REI DA VOZ, cujo
aconteclmento repercutiu
dolorosamente também, no

estrangeiro, porquanto a_
sua fama havia transposto
as fronteiras do nosso país.
O mundo artístico brasi

leiro foi tomado, às primei
ras horas da noite de sába
do último, com a infaJst�
notícia - Chico Alves foi
vítima da fatalidade, mor

rendo trágicamente, -I!,a és
trada Rio-São Paulo, quan
do demandava a Capital Fe
deral para cantar na Rádio
Nacional, como o vinha fa
zendo há 10 anos. Francisco
Alves, o interprete das mú
sicas do Brasil, cuja voz

priviligiada colocára a ser

vJço do Brasil, morrêra, caro
. bottizado, dentro do seu pró.
prio automóvel, após chn
ear-se viqlentamen�e, com

um caminhão de carga" en

tre Taubaté e Pindamonhan,.
gaba.

terre, porque
, - ...

e mal).,.
a

ferros retorcidos, jazia, car- Tão logo teve conheci
bonízado, o corpo do indito- mento do infausto aconteci
so cantor brasileiro! mento a Rádio Nacional e

Estas
.

as informações tôdas as emissoras do país
prestadas, momentos após a e, algumas, do estrangeirn,
tragédia que acaba de en- interromperam, por momen-
lutar o Brasil. tos.. , as suas transmissões,
CÂMARA ARDEN'1'E voltando, após.
O Corpo de Francisco Mo- Domingo último, a Rádio

rais Alves, transportado pa- Nacional, ao meio dia, pires
ra o Rio de Janeiro, foi ve- tou homenagem ao seu grano
lado em câmara ardente ar- de artista, com gravações do
.mada no HALL da Câmara cantor do Brasil, intercala
Municipal, onde milhares de das de comentârfos sôbre a

pessoas desfilaram, durante sua vida e sua arte-na hora
tôda a noite e dia de domín- em que, há anos, vinha atu
go e ontem. Alí, cênas se de- ando. Os programas outros
senrolaram, de desolação e não vieram ao ar, como res

de dôr, ante os restos mor- peitosa homenagem,
tais do grande e inesquecí- Nesta. Capital, como no

vel artista brasileiro. Tôdas interior do Estado, as emis
as representações do Rádio, soras, associando-se às ho
do Teatro, o povo enfim, não menagens à memória do
ficando alheio o prôprfo Go- grande artista, telegrafaram
vêrno, prestaram as últimas à Rádio Nacional e à Asso
homenagens ao maior artis- eiação dos Artistas, expres
ta da Rádio Nacional, cujo sando pesa}' pelo falecimen
desaparecimento constituiu to de Francisco. de Morais
um dos mais lutuosos acen- Alves.
tecímentos dos últimos me- Com a sua morte, perde o

ses. Brasil uma das maiores ex"

pressões do !l'ádio brasileiro
que, através da sua privile
giada voz, conhecida e ad
mirada extra-fronteiras,pro
jetava o nome da sua' terra.
MENSAGEM DAS MÃES
BRASII,EIRAS
As mães brasileiras, pela

palavra de uma das suas au

torizada" representantes, di�
rigiram mensagem de peZ81'
pala trágica morte do Rei da
Voz,,' afirmando:
"DEIXAI·O BAIXAR A

TERRA, PORQUE A TER
RA TAMBÉM É MÃE".

O SEPULTAMENTO -

Ontem;, às 11. horas, teve
Tão logo a Polícia de Pin- lugar o sepultamento do cor

damonhangaba teve ciência t po do malogrado REI 1)A
dêsse lutuoso acontecimen· VOZ, saindo da CãmaJ:a Mu
to, o' delegado procurou to· nicipal para o Cemitério de
d-os os recursos para os so- São João Batista.

, corros de -emergência, uma Nêsse cortejo, cuja urna
vez que não- se dava, àquela que guardava os restos mor

primeira notícia" caráter tais de Francisco l\f(}rais AI
tão grave. ves foi carregada pelos seus
O desast.re ocorreu, às amigos, colegas e admirado

]6,36 horas, entre aquelas res, levou cêrca de quatro
dUas cidades paulistas, horas, acompanhando-o o

quando o REI DA VOZ, em povo, homens do govêrno,
companhia de uw seu ami. artistas, a,ssociações'de elas._

go, seguia de São Paulo pa� se, todos, sentindo a dôr so
ra o Rlo de Janeiro. Aquela frida com a pêl'da do ines
l,()ra, o carro de sua pt"O- quecÍvel cantor, prestaram

,�rieda�e, -eQ1 que v�aJaV8, às. derradeiras homenagens
UlP' 'Bldck, ,trafegava., 8. elil-' 'àq�ele' que, no �rasil, foi
�i�4a; �i();'São Paulo, quan-' legitimo expoente do rádio
d� 'd� rep�nt�, verificl)u�se 'nacio,nI,l.l.
a tr,gédia - colidiu, viQ- Às 15 horas, precisamen.
lenta.uellte, cO,m um cami- te, baixava à sepultura a

nh�o,-'sendo, então, jogado urna em que jaziam os res
f9rà da estrada, incendian- tos mortais de Fl'ancisco
d��l'!,' enquanto o seu com- Morais Alves, �b a dôr de
pu.lleilro era cuspido. fÓ1'3 quantl,)s o admiravam
do veÍCulo! Entre os destro� ,timavam.
�Q�, �;:�'eti: áhtomóyel,' entre A REPERCUSSÃO

Sr. Jaime Sá
Perante o sr. Del�g�do

Fiscal do 'Tesotlyo Nacional
neste Estàdo, tomou posse
sábado último, d&:s altas
funções de Chefe da Seccão
Regional de Coletorias 'Fe
derais neste Estado, o nosso
distinto contertâneo, sr.
Jaime Sá, que vinha ,exer

e

es-I
cendo com dedicação o car-

, go de Coletor I<�ederaJ em
Tubarão. neste Esta<Io. .

Di;�;;;;:. FV0GQanão
Há um velho e romântico aforismo, segundo c'

qual recordar é viver.
Em 1949, o Covêrno do Estado, atendendo 'g,

situação do funcíonalismo público, . d-ecidiu que o'·',

aumento de vencimentos não poderia deixar de ser

feito. E. determinou as medidas necessárias 'para.
efetivar essa providência justa e humana. E o au-

menta saiu. Nem por isso, os uden istas deixaram de'

fazer exploração política eu tôrno do assunto, moro,

mente quanto à demora da mensagem do Governa
dor à Assembléia.

O at\lal Governador, antes de ser, Já prometê!'::.'.
o áumento ao funcionalismo, nos discursos de can- ..

c1idato. Na sua mensagem última voltou a prometer..
E até agOl'a nada de poítivo, depois de dois anos!

Daí a oportunidade de reproduzirmos aqui uma,
paródia do bolero Quizá, publicada pelo Diário da.!
Tarde, de 1° de diezembro de 1949:

MOFAS

que a nomeação do 1'e
nente Airton para dele
gado especial de Ara
ranguá não será torna
da 'sem efeito" muito
embóra a U.D.N. sulí-
na prometa até renun,

cíar coletivamente." .

que o povo está cada
vez mais descrente da
COAP, cujas reuniões,
conferências, ex p o si-Içóes, relatórios, memo

ríais, ofícios, roman

ces, novelas e esquetes
são Como vaselina apli
cada à doença do papo:
curar, não cura, mas

dá Um lustre muito bo
nito ...
que se avoluma no meio
da classe dos jorna,lis
tas, um movimento '.

no

sentido de excluir das
fileiras da ,A�sociação
Cataril)ense de Impren.
sa o sr. Secretário da
Segurança Pública, que
se antenorizou ...
que os portadores de
honus emitidos de acôr.
do com a lei n. 528, de
10 de setembro de 1951
estão aguardando o sor.

teio que, segundo o art.
3°, deve realizar-se a

30 de junho passado ...
que esses bonus, em não
havendo sorteio, outra
coisa não são que legí
timos e genuinos baye
tas ...

Sempre que te pergunto
Como vai indo o nosso aumento,
Só ooç-o o Iamentó
Que sai. ... que' saL." que saJ.; ..

{r.

E' a:ssim neSSa agonia
Nós vamo's' agllard,andó,.
Diz,endO todo dia
Qu;e' sai. ... que sai... que sai.' ••

Estás perd-endó tempo,"
Pen'sando; pensand<l,
Que a· gaita vai' sail\
Mas qqa·ndú ?" Mãs quando ?"

,
E' assim 'nessa" agonia'
Nóir vamos aguarâ.àndo;
E" enquanto isso acontece
A;._ vida vai 'piorandO .. _

GUJLMERhlE TAL
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