
Omais anti,oDiá-"'f�' Fifará La'er
.

rio de S. Catarina RIO, ]0 (V.: A.) - Só-
mente amanhã o mín istl'(�
Horácio Lafer 110 despae!:>T�'Ano XXXIX, � semanal com o presidel;;, �

� da R8PÚ blíca fará ao chefe
N.·11.512 � d,a Nacão GUla exposição so- .

.. 1
<

�

,,« )t)Yt a sua lnIA,;ií:o aiif-ia} nó
"I.,"'�;""_·"·.".............:'-- exterior.

O titular da Fazenda a

presentará Oi! resultados
.ohtidos em seus entendi
mentos com as autor idades
norte-americanas, tendo em

vista a melhoria da coope
ração economica entre os

NOVAS NORMÁS POLíTICAS, CRIACÃO DE dO�g��;�:�_secom9malor
NOVOSMINISTÉRIOS E.REFORMA MINISTERIAL �����;:s��a��l:i:.:iS���l'�o��J;
RIO, 1 (V.A. ) - A pro- ministérios: Saúde, cujo do de seções sspeeiallsadas I de Marinha Mercante e se- rios, além de alcançar a des- rumos a seguir nesse cam-"'__'�

}}Ósito da data de -.3 de outu- projeto se encontra conge- do Ministério da Agrícultu- tores do Ministél'io da Via- centralização planejada, po das nossas relações com

bro, o presidente da Repú- lado no Senado; Economia, ra); Indústria e Comércio çâo ; Bem-Estar Social, en- pensa o sr. Getúlio Vargas, os Estados Unidos.

blica, pronunciará nesse dia com mensagem já pronta pa- (desdobramento do Ministê- globando os Institutos' de ficaria o presidente da Re- ,..._ " - .....,.,.-

srm discurso através do no- ra seguir para o Congresso; rio do Trabalho); �raJ1s- Previdência Sochil, L�A e p�bli�a com meios de, dís- I t·t t B ,ii Iticíário 'radiofônico da A- Minas e Metalurgia (retira- portes, reunindo a Comissão outras entidades assísten- tribuir entre os partidos, OS I I oras ., ",'

:l�Ç�;á �a��::��� ;Ó�íti�:� .._ ...._wJ-.._ _ � __,..__..._... �i��F!�a:te:l��.:�t�;g��� i.::�:�le:a���:d��:S f��S;��ê�.� 'ro de Admlnlslra ..

-do Govêr�o para o f'uturo, e Desistiu de pr.acessar Obras Públicas. no. ça-o 'Iuolclpalque consístem na reforma

I 'G '

M
Com esses noVos ministé- (Continúa na aa pág.)
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'tidária parlamentar para es- I e B

do Ministério da Educação,
da ga "-ara Criminal julgou lo um processo por denun-

d T· I O sr' er I 9m8' a' t 1
-

d I t't tfudá-Ia. I- -

'I
.

l'
. .

10 .. 111 os para
· .

. t; )ns -a açao o ns 1 ti o
perempoa a açao moV}.( a pe- .Cla ea umosa, crlme prevl- II

, RIO, 10 (V. A.) _ Ontem Brasileiro de Administraçioo
O primeiro ponto consta- (o governador de Alagoas sto no a.rtigo 328 do Códi-

.lnSD. da Tr''Abalbo à noite estiv�ram no Palá,. Municipal, sociedade de CRw
.:rá do desdobramento de ser- Amoll de Melo contra o ge- go Pena.!, ,:uja pena varia ". cio Tiradentes os S1'S. Café rater privado, .que tem por
-viços e criação de vál'ios 0ll� nel'al Pedro Aurelio de Góis entre 2 a 8 ano� de p:risão. RIO, 1° ev. A.) - Por

O o.bJ·etivo a pI··estaça-o d·e ".s-Fi1ho e Lourival J"ontes. «

-11"OS ministérios. Verifica-se, Monteiro, chefe do Estado Mas creio que o Gal. as- determinação do juiz Emilio
vice-presidente e o chefe da sistencia técnica às prefei-

.:alegará êle, qu-e o país cres- Maior Geral das Fôl'ças Ar- sim não fará, conservando Parine, da Segunda Vara tllI'as do l'nterl'oI' do Brasl·!.Casa Civil da Presidência
'lCeu demais e está exigindo madas. aquela superioridade que da Fazenda Publica, foi

R
. . . A comI's"a-o organI'zadol'"

manteve dlll'ante todo
da epública dIrIgIram-se

dI'
Q. .'"a descentralização dos en- Assim, d-ecidiu o titular o sustada a realização do con- t t t t'ao gabinete do sr. Nerêu o ns 1 u o es a eOllstit

'Cargos que sobrecarregam a daquela van. por ter o que- curso do processo. curso de titulos para a car- d d R f 1 XRamos mantendo com êste a os srs. a ae � avier.
Presidência d·a República. I�elap.te deixado sem anda-

"."........__.......__.............-........_...
teil'a de inspetor do Traba-

uma conferência que se de- �Cuntinúa na 3a pág.i
Conforme já declarou o se- mento o processo por mais lho.

h .:r."..,.,..._ �morou por cêrca de duas o-
O RI�O

-

nador Alencastro Guima- de 30 dias. O TEMP,O O concurso, como se sa-
raso

� DACIDAD�•.•

rães, o chef.e do govêl'l1o su- Comentando o fato, o es- be, ,estava sendo realizado

p.erintende 140 entidades l:udante de Direito Canova Previsão do tempo até às pela Divisão de Seleção' e Nada havendo tl'anspare-
;distintas. ° resultado é que Aragão, pat:nmo do, Gal. ,14 hOl'as do dia 2. Aperfeiçoamento do 'D. A. cido sobre o assunto trata-,

diretores de setores im\)ol'- GtFis MOlltei-ro, naquela cau- Tempo .:__ Instá,Vel, com ,S. P., em cumprimento ao do, admitiu-se que o can

tantes da administração des- "a, deu, estg
. esclarecimen- chuva.s e trovoadas. disposto na lei 1599 demaio versa tivesse girado em

pach�m uma vez em dois to: - "Arnon de Melo a- t Temperatura. - Entrará do COl'l'ente ano. tôrno do orçamento, que se

.:meses no Catete e os proble- handonou o processo duran- ! em declínio. Essa lei mandando limi- ac.ha em disc'ussâo naquela
-:mas assim se' agl'avam por te 30 dias, o que detel'mi- I Ventos - Rondando para tal'? concurso aos interinos

I
casa, e dos

prep.
arativos pa

"falta de ori�ntação e pro- nou sua perempção. Agora

I
b quadran'te suL está sendo combatida pe- l'a as comemorações do pró

l1unciamento governam-en- o'feitiço pode viral' contra Tempel'aturaR - Extl'e- rante o judiciário, sob a ale- ximo 29 de outubro, que al

tal. Nessa ol'dem de idéias, f) feiticeiro, pois ca, so
o ge- mas de ontem: Máxima 25,4. gaçuo de incons,tituciollali- gU�S dep�.tados pret:ndem lAileri:tm criados 03 seguintes noraI Goia dese.ie poderá �ffn!ma 18,4. dade. ..' sela festeJado pela C?m:\r�.

o deputado Y1mar Corrêa, da bancada social demo
crática, proferiu na Assembléia, há dias, oportuno dis
curso em defesa da liberdade de imprensa, ameaçada pe
la truculenta atitude do bi-Secretár]o, sr. Fernando Fer
reíra de. Melo.

Entendeu êsse auxiliar do govêrno que uma das suas

funções é chamar jornalistas ao seu gabinete afim de'
Sitb-metê-Ios a deseompesturas estultas e .amedrontá-los
êlJIll ca-c:etas e perspectivas de ação policial.

Não te!:llos aqui o propósito de defender - para o

{fue,; aliás, nos falta procuraçân -- a espécie de jornalis
mo sensacionalista que faz o diretor agredido pelo Se
cr-etário. Por menos aconselhado que nos pareça êsse ti
po de imprensa num m-eio sem proporções, como Floria
nópolis, e ainda pelo mal que os ataques pessoais e as

-devassas da vida privada geram, o fato é que, fora da
.k�i. através do competente procedimento, e jornal não
pode ser coagido, sob forma nenhuma.

_
J.

Ac.resc.e. no caso, que o motivo da fascista interven

ção do Secretário estava na publícação de matéria rela
tiva a um contrabando de automóveis, no qual aparecia
eome-maior responsável um delegado de policia de BIu
menau, suplente de deputado estadual pela U.D.N.

lo sr. Fernando Ferreira de Mel'O autoridade moral para
censurar o sr. Manoel Menezes?

Não! Não tem!
E' que o atual Secret.ário, aqui mesmo na Capital,

foi diretor de jornal, pois que, a 22 de novembro de 1949,
assumia a direção do D'iár-io da Tarde, órgão da oposição.

Nunca, em tempo algum, um jornal mentiu tanto,
insultou tanto, caluniou tanto, injuriou tanto, quanto
êsse, sob essa direção.

No caso recente, 'do contrabando de automóveis, não
há mentira. nem calunia, nem injuria. No caso do jor
nal dirtgido pelo atual Seccetário, elas eram diárias e

permanentes.
Citemos algumas delas, depois de uma breve amos

ITa da linguagem usada pelo sr'. Fernando Ferreira de
Melo. Para êle o eminente catarinense, sr. Nerêu Ramos,
à época no exercício do cargo de segundo magistrado da

Nação, era um mistífícador, que somente-realíeâra algu
mas obras à custa dos cofres fedel'ais. (Diár ic da Tar

de, 29 de setembro de 1950),
A imprensa .pessedista (idem, 1° de agôsto) era ta

chada de canalha, agente do nereuzismo avacalhado} de
fensôra das ladroeiras e dos ladravazes que sugaram to-

Se o respectivo inquérito era sigiloso, êste sigilo da a seiva do 'I'esouro do Estado.
não cabe aos jorrralfstas, ávidos sempre na obtenção, de O govêrno equilibrado e operoso do dr. Aderbal R
juros. A violação do segrêdq da ação policial. pela r�por- da Silva, hoje evocado com saudade, pelo povo, não pa'8:
gero, somente para uma autorfdade despida de bom sen- sava de um governicho mesquinho e irresponsável, nas

se, constituirá crime. _ manchetes de 28 de dêzembro de 1949.
Ainda há pouco, o célebre inquérito do Banco do Porque 'uma subvenção federal ao Hospital de Ara-

Braail, apesar do seu caráter reservado, foi divulgado. ranguá, a ser paga sob a responsabilidade do govêrno
. ..Ninguem.: no caso, pensou responsabilizar os jQ,rnais' que I estadual, e,

ncontrasse embaraços da ordem jurídica na

t.� Insertram, '. sua "entrega, o jornal do atual Secretário do Interior e
Dito isto, passemos à finaltdade deste artigo. Terá Justiça moveu contra o então titular daquela pasta, sr.

DIRETOR

Rubans de
Arruda Ramos

GERENTE

Domintos F.
d. Aquino ��

_J'_..._.... �

I
Armando Simone Pereira, a mais torpe campanha di.
Iamatéria. Essa subvenção, segundo a calúnia então re

petida. desaparecera, que dela se apropriá ra il ic itamen te

I
e cinicamente o governicho.

.

Quando, mais tarde, removido o óbice legal, o paga
mento foi efetuado, o sr. Afonso Ghuízzo, prefeito de
Araranguá e alto prócer udenísta entregou ao Secreta,
rio injuriado e caluniado um documento, no qual não sá
condenava formal e frontalmente a campanha desmoralí,
zadora, iníqua e repulsiva do jornal, como ainda escla
recia flue o então Secretário, no caso, ag íra de moda
perfeitamente correto.

Quem escreve estas Iinhas, por várins vezes. sof'reu
os ataques histéricos do jornal dirigido pelo atual Secre
tário. Nem da mais abjet.a calúnia escapou, Exercendo,
ao tempo. a direção' da Penitenciária. destacou um- de.
terminado preso para integrar a turma dos que traba
lhavam num dos veículos do presidio. A 8 de maio de
1950, o Diário publicou solerte acusação, segundo a qual
esse detento .se defendera das grades por muito dinheiro,
Prova? Para que? Sob a nova direção da Penttenciárfa,
fi refer-ido recluso continuou a trabalhar no mesmo servi.
ço, Mas a honra alheia, quele tempo, vivia ao sabor da
mentalidade mórbida do diretor do jornal.

Homens do porte moral do Professor Gama d'E�a
{?- do dr. Milton Leite da Costa, tiveram a honestidade
posta em dúvida pela sanha ignominiosa do jornal esca
po a todos os escrúpulos.

Diante desse pouco que aí fica, para pano de amos

tra. onde a autoridade do atual Secretário para insur
g-ir-se contra o que quer que seja publicado?

A sua atitude de hoje só tem explicação dentro <la,
psicologia: simples inveja de campeão!

RUBENS DE ARHUDA RAMOS

1952 80 CENTA \o'OS
. E<''''çio dI! hoj� - 8 paga.

Inunciará Vargas a 3 \ de Oulobro +
+

, }

vernador e, na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.8DICO$
o ESTtlDO

ADMINISTRAÇAO

o aSTADt);'

_____
, F_Io_r_i_a_n_óp_6_I_i_s,_Quinf.a-feira, 2 de �O::u:t::n:b:r:.:o:...:d:e_l:.9:.:5::2:__� -_-_-_----------""

IIM"o;lo e Oficinall, à rua Conaelbel.n ·!:.tafYA; na. ,�

Tel. 1022 - ex. Postal, tat.

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. D.i!I �'>QIJlN!}>J
Repreaenfantee:

aepresentações A. S. La.ra, Ltda.

Rua Senador Dantas, 40 - 6° andar",

T.l.: 22,5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda•.
Rua Felif-e de Oliveira, n. 21 - !lo. all4i_,

T.1.: 11-9873 - São Paulo.

NSSINATUllAS
N. Capital

A.. � .. : ; : , Cr' J70.t3'·

I.me.tn , Cr$ 90.•1.

No Interior

A.e , ,... Cr$ 261) ..0.

I.a.atra Cr$. no."

Anflnciõ media.otea· contrito.

O. orifinala" IDMIDO não pubUeadof..

4e,,01vido ••

A direçaoO não .e respor.eabiliza·.
emitido. no. "'!'tifO' a88inado•.

DRA. \'VLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
HédletJIJ

DR� JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPECIALIS1'A

MOLÉSTIAS NERYOSAS 'E MENTAIS. CLINICA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulatô

rio de Higiene Mental em Florianópolis. Ps iqu iátra do Hospital
Cirurgia-Clfnica Geral-Parto. Colônia Santa'Ana.

e.r'l'i� colllJlleto e ea.ptlcializado das DOENÇAS D. S.NBQ- ,;<_;;,l.N;.
� ..;..

. rrConvulsoterapia pelo eletrochoque e cardlazol. Insulinoterapia
lI-ÂS, oom 1II0001'no. método. de diagnóstico. e tratamento.

9OLPOSCOPlA _ IilSTERO _ SALPINGOGRÁFlA _ •.-rABO.
de Sakel. Malarioterapia. Psicoterapia.

LISJlO BASAL
Consultório Provtacrtamente á: Rua

adioterapia por ond•• cúrtaa-1l1atrocoagulaçlo :aaiol Ultra
(esquina de Anita I}aribaldi).

�14>l<ata • lnfra l'ermalho.
Horário" Das 16 às 17,30 horas

Residência: Rua Bocaiuva, 139.

Genera.l Bittencourt, 86

Cofi••tWió: Ru. Trajano, n. 1. 10 and.r - Ildiftcio d. aon-
------ _._ '�", .. _.-.-_ .......,.....,...------

-ti'"

86rád.: D.. t •• 12 hora. - Dr. auas".

Da. 15 la 18 hora. - Dr•.•u••i.
RHlcl'llcia Avenida Trompow.Id, lU

DR. I.. LOBATO FILHO
Doença. do aparelt.o rea)liratórlo
TUBERCULOS:B

&ADIOGRAFIA J: RADlOSCOPIA DOS PULIO.!

Cirareia do Torax
.

Formlldo pela Faculdade Nacional de Medichí., Ti.ioloat.� •

Tiaiocirurgião do Hospital Nerêu Ramol
Cuuo d. especialização pela S N. T. E:xAntêrno e .x·...i."Il� d.

Cirurgia OI) Prof. Ugo Pi."J.heito Guimarie. (Rio).
Consultót'io: Rua Felipe 8.chrnidt D. 18.

DR. A. SANTAELA
------------=-==-==-=

.....-:---�

ALFREOO, €HER&'\tü
,J'oullaOo p..la Faculdade Nacional da .adiein. 4a Onl".,..I

W.. do lb'aaiJ).
.64ioo por cone.rIO da A..i.t'l.lela a Plicopata. lo Di.trtto

'._.r.l.

lb:-lllterno do BOlpital P.iqut'tdeo ••ante'mlo JlIdld'rio di
VIIpiRll J'�.ral.

, DR.
CuriO Nadonal de doeaç.a.,· m.!o·t&la ,

.x-dir.tor do BOJpital Colônia. Sa.M'Âna.
Do.nçal nerVOllal'. mentai..

Impotênci. Se:sual.

Rua Tiradentel ii. •.

Con.ulta. da. 1& à. 19 bora&.

FON.: II. 798.

Re•. ; Rua Santol Sanha. W. - &streiw .. ,

.Diàriamente, das 16 àa 18 �ora•.

Res.: Rua São Jorge n. 30.lb-iaterno da Santa Casa 4e .i.ericõrdJ. 40 &te II l.tlelr•.

DR. ALVARO DE CARVALHO

i Consult6rio: Rua Trajano sino Edit. São Jorlfl - 1· andar.
.

SAlal 14 e 16.
••• ldêneíar UI8&. .

I Reaidên"ill: kua Brigadeiro siiva Pau, ./0. - 1° andn. (c:Il�-

II é D I C O j' c�o Espa;;._�:ndSe_.d�àCriA��Ve�AL'�-"�CANa.1� �T'I'
..m diaD�e.

CUmea Geral _ PEDIATRIA
RUII 11 de MaIo. 111 _ ltaj.f ! CUnlea ell'Cluaivamente de erlanç..

.PIJ•.ruOULTuRA _ PEDIATRIA _ CLINICA G.,RAL
I aua Saldàllha Marin110, U. - Telefone (I.) 718.

c.u.l&érlo e' ae.ldêncl. - Rua BulcAo Vianll o. � (Lar� 11' DR. JOSE ,ROSARIO ARAUJO
...aIo) - 'Plorianõ,oUI. CUnlca. Médica - Doençu de criança.
"in.: 8 U. 12 horaa - Dllri.me,nt.. (Tratamento de Bronquites ê:lh adultos e críanças ).

Consultório: Vitor Meireles, 8 - 1" andar.
Uqrárlo: D... 10,30 às 11,30' e -das 2,30' às 8.80' hora ...
Reajdênela: Á'i'enida Rio Branc , 1(>2 - l"o�e 1.640,

CUnie. »Mica - Doença. Nervo....
C"'lIltérlo: Bdiffeio Amélia N.to - Sala I.

DR. CLARNO, G. GALLETTl

&ttddillda: Rua Boeaiuva, 11••

c....ltaa: Dili 11 l. l8 hora.,
l'elefoue: >.ô1In.ult6rio: 1.268. ADVOGADGlS}�

" _,
,-� ... _ .. _.

DR. JOSÉ BAlDA S. BITTENCOURT

- ADVOGADO -

tua Vitor Melrelle., 60, - Fone 1.468. - Florianópon...

Advocacia e Contabilidad'
DR. ES'fEVA.M. FREGAPANJ. .

- A.dvogado -
ACACIO GARIBALDI s, THMGO

- Contabilista -

Edificío "IPASE" - 50 andar.

OLHOS - OUVIDOS - NAIUZ • GARGANTÀ

DR. GUERREIRO DA FONSECA I
E.p�elall.ta ele Ro•.,ftal

I-----------·--t.-----'---.oclfl'lla Aparelhallem. DR. ARl\-fANDO V ERIO DE ASSIS
. LImpada de lenda _:_ gefrato� - Vertemetro etc. Raio X. (u- .

�afia. 4. C,abeça) - �atirada) dI Corpo. Ib:tranbo. do PUlmloo)rDO•
Servfq6IJ de Clin !nfant: dft .hsllltêncla Mllnlcl.,al • IIH.

1t' .lOf..o.
. :I í

. i
- ,,:,(�. t 1ti tal ,

•C�'P\dtfle
.RlICeita pua 11110 de- Oculo.� .

CLINICA l\tt ICA Dl} CRIANÇAS B ADUIÀ'OS
C...ldtórl& - Vi.conde d. Ouro Preto o_. • - (Alto. d.C...· - A)e.�a -

h10 Be:rilloDtw). CORIII!tÓriO: ROII NunelJ Ma�do. 7 - Consulta. 4a. 10 ... 1l

....ia.d. - Felipe Sehmidt. 1i11. _ TeJ. aeo. • da. 1b ã. 17 horaa.

DR. RENATO. RAMOS DA' SU)VA,
•

- ADVOGADO' -

lha &ntos' Dumont, 12� - Apl....
-_ .._-- _.��-�--'._-,._- -_._-�.".",

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA·
- AItVOGADO -

Çalu Po.tal tio - ltaiaí - &nta Catartaa·,

do RIO

lte.ldênela: Rua Ilarecbal C b.erme.' - }'one; '18&.

DR. ANTONIO iiôNiZ-DEARÁGAO
CIRURGIA TRBUJlATOLOGU

Ortopedia
C....lt6-rio: ,Joio Pinto, 18.
Da. 11 às 17 dilriamente.

Jlenos ao. S'baóô..
....: Bowu.... III. 'one •• 714.

D'R·AU�!'!:��íPi?:���A
bro, ,

b?it'itii� curso de aperfei
çoamento de eirúrgica, no Rio

de Jânei.ro.

DR. 1�nEODOCIO MIGUEL ATHERfNO l

- ADVOGADO-

Rua TraJaRo n. 12. ,lO andar; .. Ia n. 1 - Edifiel. 81.. "

tE.cf. Dr. Waldir Buach'l.
1'..lefoo,.. - I.UO .

Parmaci'as
de· Plant-·

MES DE OUTUBRO
Dia 4 sábado·' Fannáci

da Fé - Rtia Felipe Schmi'
\

dt
5 Domiligo Farmácia D'

Fé - Rua Fêlipe SchiDidt'
11 sábado'Fa'rmácia ' M

'

<lema - RiJa João Pinto
12 domingo Fà'rmáda ,:M6

derna - RiJ'i João Pinto
18 dooningo Farmácia M

._ J 2/OutubrO'. '1{Outubl'u
o síOutUbl"(l° derna - Rua Joi\,o Pinto

19 domingo Farmácia
12/0utuoro 14jOutubl'O 19/0uttt_hl'o 20jOutllbro
24/0utubro 26/0utubro 31/0u-utbro lO/No-ventbro Santo Antônio - Rua Joái):o'

fi/Novembro 'l/Novembro ·l2./Novembro 13/Novem.bro Pinto

17/Nov�mbro I9/Novembro 24jNo-vembro 25/Novembro 25"sábado Farmácia Ca-
.

SQjNovempro .2jDezembl'o 7/Dezembro 8/pezembro tal'inense - Rua Trajano

12jDezembro 14/Dezembro 191Dezembro 20/Dezembl'o 26' domingo Farmácia Ca-

� lio,r!:tio de Florianópolis será às 24 horas das datas ind'ica-daa·. tarinense - Rúa Trajano
30 quinta-feira Fal-máei

Para mais informações dirijam-se à

I
Noturna - Rua Trajano..

EMPRfJSA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE O serviço noturno S

Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone': 1.2'1'2. efetuado pelas Farmáei
_____________________________________ f���Wn�M�emaeN

Navio-motor "Carl Hoopcko,t
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

.

Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajai e Santos. sendo neste�último apenas

'para o movimento de passageiros.
PRóXIMAS SAlDAS:

DR. ROLDÃO CONSONI
ar....... Geral - Alta CirlÍr". - Mol�Uu •• I.üoru

.

- Ci:rur"a III" TOlO'•._
D. healdad. d••edicina li. Univ.nldad. d. 810 Paulo.
Ib-Anlateáte 4. 'Cirurl(ia tio. PrOf....OR. Allliio Corr'la

_ �.to .. S,-llã .ato..
CIn�a .. ..tom,qo, v••iClIbl .. vi.. blllár•• , luteltinGl daI.

.... .-�; tiroid•• nlll, pr6àtat.. baxiz., 6"1'0, O".r101 • Vom
IIIII!. Varieeee1.. Iaidroee18; ....rls.. .. UrDi••

.

c..it.uu: Du I la 6 hora., rua r.lJJI. Schmi4t. 11 (.obrado).
- Te!etoJl.: 1.6JI.
........, A.-.md. TromllO"lkJI. , - T.lafOll. 1.'1".

I D A VOLTA
de SANTOSDa: .

MARIO WENDHAÜSEN
CIIald':IIlYlea dtJ ".lteII e e.t.JlÇQ

c....1t6rJe --- !lua João PiaflcJ, 10 - TaL .. 'lU.
Cau1lltaa; Daa 4 u e ,bora.

a..ldiada$ au. a.t."'1JI �Iini�. 41. T'Il. 811.

de '[<'POLIS. deITAJAl

"

Qr.� Ilelto Sa'cUot·" de Onveira
ADVOGADO

Roberto W. Schmidt
Heitor steiner _,o

SOLICITADORES
Advogncia Con}ercial, Civil. e Trabalhista

ESCRITÓRIO :

Praça 11) de Nov-embro n. 23 10 andar, sala ,

Sabao

�irC(em Esper:ialidad:e
da Via. WETZEL INDUSTRIAIJ-Jolnville. (marca registratlid)

Torna a "1\1.1"8 bJ'anqui��ima
�----------------------�--------------:

. ./
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A Comissão Interpartidá
ria prevista para a elabora
ção dos novos ministérios
deve trabalhar sem compro
misso e entregar em curto
prazo ao cbefe do govêrno
o respectivo anteprojeto,
para encaminhá-lo posteri
ormente ao Congresso. As
despesas, acredita-se, serão
diminutas, pois a Comissão tNSTITUTOterá apenas ° trabalho de
agrupar' seções e órgãos au- BRASILEIRO
tônomos nos ministérios cor- do prefeito de Goianía, do
respondentes, vereador Claudio Paiva Lei
Antes de lançar seu pla- te, de João Pessoa, Romulo

no, o sr, Getúlio Vargas Almeida, Araujo Cavalcan
mandou fazer sondagens na ti, Cleanto Leité, Osorio Nu
UDN. Os líderes dêsae par- nes, Joaquim Neves, Fran
tido foram abordados por cisco Brukinski, Oton Vasta r inense Farmacêu t l' C o um mi 'r' V 'f'e issa 10. err icou-sa, coneelos, Gerson Augu1'Jt.- em 1.624, deu-se a ÍUs- Joaquim C t d Sil1 ae ano alva; parece, que em principio a Silva e outros estudiosostalação da Vila de N. S. da 1 877 f d f
. - "

- em. ,a oga o, a- Idéia é digna de exame, es- d-os problemas municipais.Conceição da Ilha Grande, leceu o Capitão Ludovírio
.

1 t C
.

pecia meu ·e porque a 0- A sessão sclene da insta-mais tarde Cidade de Angra Jose' El tê' 65.
. -

I
�

dos Reís :

. eu 1'10, com anos missao nterpartídáeia terá Iação do aludido Instituto
, de idade. E'ra veterano da a neces 'r'

.

d dêncisa la In epen encia contará com a presenea dos- em 1.783, no Arraial d P . :yguerra o araguai : e não envolverá nenhum ministros de Estado e au-do Tejuco, Minas Gerais, - em 1 888 o municí I' compr
.

d
.

Al"'. . rp o omISSO e a.POIO. las, torídades federais, bem co-nasceu o Brigadeiro Bento d O I f' be r eBJIS e as reguezras o serva-se que o sr, Monso mo parÍamentares e técní-Barroso Pereira, vindo a ia- de Gravatá e Pedras-gran- A' te t d
.

t
Iecer no Rio de Janeiro e.... d

rmos m pon o e VIS a eos em assuntos muníci-
... es, foram criados pelas firmado nessa matéria: a pais.8 de Fevereiro de 1837, de- Leis Províncias nrs, 1218, UDN apoiarâ o govêrnopois de uma vida dedicada 1219 e 1220, respec·tivameu- quando êste merecer o seu

ao Brasil, tendo desempe- te; apoio, e o -combaterá sem
nhado o cargo de. Ministro - em 1.904, surgiu em h�éguas naquilo' 'q�e julgarda Guerra, o oitavo do Bra- Florianópolis o jornal serna- inconveniente aos interêsses

No programa: Notícias si! Império e o décimo nono nário "O Jovem". nacionais. Terminada a mís-
gera]', A dda Semana. Nac. .

.r _.
n ré Nilo Tadaseo são do órgão Interpartidárlo

Preços: 5,00 - 3,20
- em 1.827, a Fr�gata êste se dissolverá e o presi-

ROXY Brasileira "Paula" n,ufra- dente ficará livre para agito·.dos Santos, bancário Às 7,45hs. gou em Cabo Frio; MOCA como entender.
- Sra. Alice Crumiché, John WAINE - Vera

- em 1.836, Be
.

Só depois de conhecido na
esposa do sr. José Grumí- RALSTON çalves da Silva, eneral Precisa-se de uma moça. integra o pensamento do sr .ché

em: farroupilha foi preso,' solteira até 22 anos, com Getúlio Vargas é que os par- Delegacia- Sta, Elza . Carvalho, ESTRANHA €:ARAVANA
- em 1.853, no Rio ran- !?ôa apresentação, para che- tidos se pronunciarão sôbre

funci�áriadoDep�mjn- No pr�r�a: Cin�andr��h�luF���.f�a�c� o! ur·����·��;·�t�����'t�·����������à�c�o�l�a�b���j��I��������I������-J'to dos Correios e 'I'elegra- Jornal. Nac, c a < ranCISCO e Sou- maqumas cos ura e e rica. ração para uma re orma a _

fos, nesta Capital Imp. até 14 anos.
za Soares de Alldréi, Ba- Ter conhecimento de cos- rnínistrativa de larga esca- mos:

Sra. Sofia Egger Riggen- RITZ _ 6a.-Feira rão de C::tçapava, p cifica- tura e saber datilografia. la. As sondagens prelimina- "Dispensado da função de ..

bach . O GRANDE CARUSO dor do PaTá em 18sli e
.
de As interessadas deverão res não impliC'am em com- Delegado Fiscal, neste Es-

Menina Sônia-Maria, Mario LANZA _ Ann Santa Catarina em 18 .�; dirigir-se pessoalmente à promisso, pois qualquer de- tado, por decreto publicado
filha do sr. Major Jos� Ro- BLYTH _ Dorothy KIRS-

- em 1.862, faleceu;P ca- Rua Conselheiro Mafra, 6. cisão partidária terá que ser no Diário Oficial de 16 do
-sário de Araújo, da Policia THYN

-----_• .r_ � -�'- -'- � • ..,.-,......,-�-,

com.eguida após audiênciá corrente, a meu pedido, con-
�'li1ital' IMPERIAL E D I TA L

dos Diretórios Nacionais. forme meu cabograma nu-
- Jovem José-Mauro 01'- À 745h como 110 cas.o da UDN, par- mero 893, de 2 d�ste mês, aoS " s. .

'tiga, filho do Sr. Osni Or- Ninon SEVILA _ Tito
. tido que representa a opo- Senhor Ministro da Fazen-.

-tiga; do comercio local JUNCO _ Pedro VARGAS De ordem do sr. Executor I sento de passageiros e tra- sição política ao govêrno. da, 'euwpro o dever de apre-
- Sr. Grecy Rodrigues _ Os Anjos do Inferno do Acôrdo Florestal' com o zeiros, cor verde, valor base Antes '�e fixar essas nor- sentando as minhas despe-

Alves, escrivão da Coleto- em: Estado de Santa Catarina, Cr$ 30.000,00. mas politicas, dizia-se on- didas, agradecer a V. S. o

Tia Federal em Corupáo VENDE CARO.o TEU faço· público que serão acei� As ditas propostas serão tem, o presidente da Repú-: valioso concurso e coopera-_
- Sta. Teresinha Dis- AMOR tas propostas, até 10 horas abertas na data citada, às blica se deteve em três pon- ção,

.

que prestou à minha
'Cher, filha do sr Francisco No programa: O Esporte do dia 15 de Outubro, para 16 horas, com a presença tos: administração, durante 03

:Dis�her, comerciante. na Tela. Nac. compra d()s seguintes veÍ- dos intere'ssados que quize- 1 - Reforma imediata do sete mêses da sua vigeneia.
Preços: 6,20 - 3,20 cuIos considerados inservi- rem comparecer. Ministério, trocando sim- 2. Devend-o em breve dias.
Imp. até 18 anos. veis para os serviços desta Os veículos poderão ser plesmente nomes, sem a pre- transmitir o �xercicio da

IMPERIO repartição e no estado em examinados pelos interessa� ocupação de modificar a função ao Oficial Adminis-

Às 7,45hs. que se encontram: dos, �jàriamente, na Repar- máquina administrativa; 'trativo Mario Selema. Tei-

Ezio PINZA 1) - Uma Caminhonete tição, no horário de 9 às 12 2 - Marcha para. a Repú- xeira Coelho, meu 8ubstitu�

em: Chevrolet, chassis comercial e de 14 às 17 horas. blica sindicalista, conforme to, reno-vo a V. S. a seguran-

E' PROIBIDO AMAR modêlo 1949, cabine ameri- Maiores informações po- ameaçou no Rio Grande, bus ça da. minha. estima e alta
Ninon SEVILA - Pedro cana de luxo, motor Nr. derão ser obtidas com o Che- cando nas massas o apoio consideração, co]ocando-me

VARGAS GMB-3646, 6 cilindros, 90 fe .do Escritório, à rua San- para seu govêrno, desaguan- a.o inteiro d�8por de V. S.

VENDE CARO O TEU·

I
HP, valor ba.se .........• tos Dumont, 6. do no peronismo ou justi-

.

na AlfAndega do Rio Gran-

AMOR Cr$ 40.000,00. Acôrdo Florestal, em FIo- cialismo; de repartição em qije �ho

No programa: Noticias 2) - Um Jeep UniversAl

I
rianópolis, 1° de Outubro de 3 - Reforma. chamando sediado.

da Semana. Nac. . Wyllys Overland, 4 cilin� 1952. os partidos a colaborai' em Cordiais saudações
Preç()s: 5,00 - 3,20 I dros, equipado com barra de- Egídi� ;\�orim - Chefe um plano de reorganização Domingos Trigueiro Lins

Imp. até 14· anos. tração, toldo, manivela, as- de ESCl'ltOl'IO. a.dministrativa, sobrando" - Delegado Fiscal •

------------------------�----------------------

Vida
-A:\fIVERSÁRIOS

Menino Sérg'io .. Silva
Hoeshl

Festeja, nesta data, o seu

:a.llivéi';,ário natalício, o in
teligente menino Sérgio da
.'Silva Hoeshl, encanto do lar
o do 51'. Des. Amo Pedro Ho,
-eshl e de sua exma, esposa
-c. Hilda da Silva Ho€shl.

O aniversariante se verá
<.:.:ercado, no. dia de hoje, pe
Io s seus inúmeroj, arniguí
:.nh08 que irão festejar o seu

J�atalieío, reunindo-se na
.reaidênc ía dos seus pais pa
Ta u'a festa, em que não fal
'tarão finos <fuces e bebidas.

O ESTADO cumprimen
:ta ...o.

\
,.

Sra. Adelaíde Konder,

Na cidade de Itajaí, onde
T8side, cercada do respeito,
�Ül estima e da admiração
«Ia sociedade catar inense, a
-exma. sra. d, Adelaíde Kon-
-der, genitora dos SI'S. dr.
.Adolfo Konder e CeI. Mar
<cus Konder, será alvo, 11a

-data de hoje, de expressivas
·e carinhosas homenagens
):leIo transcurso da sua data
natalícia.

O ESTADO, muito raspei
"tosa e cordialmente, apre
.senta à veneranda ilustre
cumpr ímentos,
FAZEM ANOS, HOJE:
- Sta Evandina Schmidt,

})rofessora
- Sr. Darci Brasiliano

·.)fISSA

A Sociedade Brasileira de
.Autores, Compositores de
.Músicas, atraves da sua re

presentada nesta.Capital fa
rá realizar, às 8 horas de sá
bado próximo, no altar de S.
-Judas Tadeu, na Catedral
JHetropolitana, missa de 70
,<dia em intenção à alma. do
"cantor Francisco Morais Al
'ves, seu consócio, desapaloe
·cido em trágico desastre, sá
�ado último, no Estado de
'Sito Pn!lIo.

oCHURRASCO

Na Churrascaria Monte

�Castelo, no Estreito, ofere
�eu o Centro Catarinense de
:Estudos e Defesa do Petró

'leo, suculento churrasco ao

. .81'. CeI. Av. Salvador Cor
reia de Sá e ,Benevides, an
·te-ontem, ao qua'l compare
ceram numerosos sócios da
''Que!a s6ciedade, usal'.do dll

�alavra vários oradores.

�����!�! t Fr!�cjEsP�A Alvas AnuncJ:r'UI:��:�s a 3
"Soírée" no Clube 12 de •

.

Agost.o
Rcalizar-se-á nos salões

do Clube Doze de Agôsto,
dia 4 próximo, sábado, uma

grandiosa "soirée" patroci
nada pela Sociedade Cata
rinense de Estatística.
Nesta brilhante reunrao

social será feita a última
apuração da eleição para
Rainha da S. C. E. e logo
após, sua coroação com eu

trega da faixa simbólica.
A aquisição de mesas po

derá ser feita a razão de ..

Cr$ 30,00 no Salão Record,
AVISO - Os srs. sócios

da S. C. E. não pertencentes
ao quadro social do Clube
Doze. deverão procurar jun
to à Díretoría da Sociedade
CatarínCllse de Estatística
os cqnvites expedidos pela
Diretoria daquele Clube.

A Sociedade Brasileira de Autores, Compo
sitores e Editores de Músicas (S. B. A. C. E. M.)
por intermédio do seu representante no Estado
de Santa Catarma, Osny Raffs, convida as auto
ridades civis, militares, edesiásticas e ao povo

.

em geral para a missa de 'jO día, que se reali
zará às 8 horas do dia 4 do corrente, sábado" na
Catedral Métl'opolitan� que manda rezar no al
tar São Judas Tadeu, em intenção à alrt.a do seu
sócio e grande cantor FRANCISCO MORAIS
AI.vES, trágicamen�e falecido na tarde de sá
bado último, na estrada Rio-São Paulo•

A quantos comparecerem a êsse ato de fé
cristã a Sociedade Brasileira de Autores, Com
positores � Editores de Músicas (S.B.A.C�E.M.)
consigna os. seus agradecimentos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HOJE NO PASSADO
2 DE OUTUBRO

3

lhe elementos posteriores
para formar o govêrno de
"unlão nacional", dentro do
esquema udenista de apoio
sem compromisso.

O sr. <ktúlio Vargas, 00-
serva-se, optou pela última
hipótese.

eine-Diario
RITZ

Às fi - 7,45hs.
ODEON

Às 8hs.
Betty HUTTON -- Fred

ASTAIRE
em:

NASCI PARA BAILAR

JII"--8 '

.....'. �.._

- .:.... :':" ,,;,'" j �

DO ZE-MUTRETA • • •AVENT'URAS
1232 ..
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4 Florianópolis, Quinta-feira, 2 de Outubro de 19�,2

AVAl "VERSUS"
Estará em jogo, domingo próximo, a
nato .de profissionais, com o embate

e '0 (,Tigre do Estreitos.

'liderança do ·Campeo.
entre o "Leão da Ilha"

Não percam!

"O Estado Esportivo"
.,.__ -_....-_-_ � -- -

w
_ - _ _-_l II!!J' v _ _._ _._._...•_ _ _ -_••__.WJ' _ , _ .....

Empolgante o Intermunicipal Desta, Noite
Finalmente, esta nona,

I
Justino, Cordeiro, Américo,

- :i:�.:, l:V:�;l.i;���, ��o�I�� Exibe-se, após longa' ausência, o Marc'ilio" Dias. Adver- I

Massita ,e Aberlado.

:cíltg�:':a::o.I!�;:ífez épo- sáríe do grêmio i18J-aieose o Fígueirense- A part:;:1i;::::��inar te-
,

<':<1- no futebol catarínense, rá inicio ás 19 horas jogan-
,

'

.e is que se apresentará ho- A equipe marcil ista, reor- com quatro vitórias conse-

I vitória sôbre o Bcêaiuva r Homenagem do as equipes do Ince e d-o

je, .pela primeira vez sob, ganizada que foi, conta com cutivas sôbre seu maior ri- por 5 a 1. Consoante já demos nobi- Banco do Brasil.
.as luzes dos refletores, me- um bom nlantel de majena- val, o Estiva, campeão da

A' t
cia, o embate Marcílío Dias

c .', -'

SSlS am o intermun icí-
.dindo ,forças coJU o pelotão dores da "esfera", L.I.D. do ano passado. x Figueirense é dedicado ao

PaI noturno de hoje, no es- h
'.'

P,do Figüéirense, viee-campe- Recentemente o grémio Está, pois, capacitado o con ecído esportista sr. e-

"

.

�o .da cidade e. uni 'dos mais itajaiense laureou-se cam- Marcílio Dias para
'

.

fazer tádio da rua Bocaiuva, que dro Bina, gerente do Banco

.: credenciados ao : título doe peão do "initium" ,da Liga frente' ao "Furacão Negro" deverá agradar cem por cen Inco, que ofereceu artístico
tí2." de Itajaí, além de contar lue vem de uma magnífica to como espetáculo. troféu para ser disputado

pelas duas esquadras.
O onze alví-negro Militares não graduados-
Segundo soubemos, o es- e crianças - Cr$ 5,00.

quadrão alvi-negro será o I
mesmo que brilhou frente

I
Senhoras e senhoritas te

ao Bocaíuva, ou seja: Alei- rão entrada franca.
eles, Garcia e Laudares ; Bi-

I
Todos ao estádio da F.C.

bí, Gumercindo e Verzola; F., hoje, à noite I

�.:..._-....��v.....-....�.,.....""""'....,..,_....'r..T..'r.."'VI'.o.�.ó.�
. ,

ENTRE O PALlVIEIRAS E ,O CARAVANA \ UIU CArrAÍUNENSE.",E 'EVIDÊNCIA NO

DO AR O TITULO DE CAMPEAo ESTA- I ESPORTE UNIVERSITÁ ' 10" BRASILEIRO
" DUAL DE BASQUETE DE 1952 '.

. _.',' <

.

:.,
F'Ih

'

'

.,

Nos recentes Jogos Um- mar:_: rrjo I o e os cra�
versitários Brasileiros, .efe- ques, eixeirinha, Leôn idas,

Sem que envolva este nós- campeonato da cidade foi
1

.

t I I. '. 1 tuados em Belo Horizónte, Ni ·ci0.�e Ca'lico.
so uepoirnen o que. quer,me" 'lmpresslollHllte o' sa do de

.

d en.tl'e 01\ valores que 9Wi- .

, �

uosprezovaos quíntetos e pontos do clube .de, Nelson. Iãrám no s,'-'nsac1onal ésrta- ualmcrrte d�fen.rl:e!ldo
�....,."'��. ""OUIOS a "Cãrpes-;numa demonstra-'" ,

.

•

d ' .

me, um sé houve com desta- as .e_ rC:S gloricsas do Vasco
ravor

'

os prognósticos que ção da perjcia nos tiros á
1-

. .

que, a ponto de merecer da clã' 'ama; do Rio, o jovem(ao como possrveis vence- distância de todos os inte-
. . . . alun da Escola de Veteri-dores os quadros de Joínvi- grantes do quinteto. '. imprensa mmcira a mars

1 FI'
"

1" elo.,.iclsas referências á sua ná ris de Niterói, Teodoricoe e orranopo IS. Jogando completo o Cara- ""

'O' quinteto de Joinvile, o vana será' um adversário á classe de .atlêta, . ap�stá>se para elevar ain-

P' dar mais alto, �o', nome do
. .almeiras, que .vem treinan- altura do quadro joinvilen-

. ' "TI'ata,-,::e do J'0'7e1n Teodo- seu torrão natal como soubedo ativamente para o tetra- se.
- - v -

I
"

rico Fernandes, nascido em fazê-lo em Curitiba, onde se

campeonato. estadual" po�- Ent.re a impetuosidade, a '

sue um conjunto dos mais velocidade dos contra ata- Mafra, neste Estado, sendo tornou campeão parana ense

credenciados, aquele; que 1 ques, a precisão dos lances fi�ho do conh�ci{10 indus- de a JetiSlllO.

melhor impressão deu ao dos metropolitanos e a ex-
trlal sr. Melquíades Fernan-
d Representou, em 1951, em

-quinteto uruguaio, "que nos traordlnâría mobilidade 11a
es.

f Recife; o esporte universi-
visitou, no princípio dêste

I
Z011 a do garrafão e marca-a Mais um filho de Santa tá�'io paranaense, sagrando-

a�o, o Atenas de Montevi- ção precisa dos joinvilenses

I
Catarina que brilha no ce-

se vice-campeão brasileiro.
deu. optamos pela vitória, dos nário ,esportivo nacional, a

SOQ a. direção de SoteI' primeiros. exemplo do nadador Ade. Teodorico Fernandes pe-
Corrêa, mercê das chavesI' lo seu estupendo des'empe- Tínhamos sido informa-I lado o clássico AvM-Atlé,.

est�dartte e assinalada.s con I _•••••••••••••"••••�............. nho na Capital peTJ1ambu� dos que os clubes Avai e tico e de outro os embat�s
clUllldo sempre· á cesta. de '

A cana foi proclamado o pri- At1ético, atendendo a POll- entre as principais equipes
pouca dl·sta�ncl·a'. O UBIRATAN VEM TREINANDO ATIV -

d
-

d ...
'

d d b tI' f
..

- meiro atléta universitário eraçoes os meneores a e asque e,. vo e1 emmm€)

, �pesar de desf�lcado de 1'1ENTE PARA O CA.'l\1PEONATO ESTA- parana.ense, recebendo, por FAC estariam de acôrdo em e masculino do Estado.
Falsca'e Bolha, dOIS elemen- isso,. bela medalha de ouro. 30licitar da presidência da
tos do selecionado catari-

\ DUAL DE VOLEI -FCF a transferência da par
nense, ó quadro de Btlba, só Ingressando no Vasco, tida do dia 5 para o dia 12 CRUZEmO 3 x ESPA.

perdeu uma: úniéa vez no Há nas fileiras do clube elementos . c{}mo Clemente conc()rreu á Ceuida da Fo- de outu.bro.. NHA 1

,campeonato de sua cid<lde, campeão da cidade uma fé- Hobold, do quadro fantasma gueira de junho em Recife"
:não tendo segundo declara- bril atividade no sentido de de São Ludgero, de' Mario. obtendo o lo. lugar entre
'ções de seu técnico se preo- conduzir o glorioso esqua- Timm, o .canhoto insuperá
\f!upado com o marcador. drão florianopolitano á con- vel, ,e outros brilhantes COl'-

A última vez que o vi- quista do título máximo do tadores e levantadores, co-

mos jogar, .notámos a mes� Estado. mo Manolc e. outros da mes-

ma mobilidade, sem que en-' Diáriamente, á noite, na ma categoria.
tretanto os arremêssos á ·quà'(fra 'iluminada do Está- Ambos os quadros foram
cesta alcançassem a penei- dio Santa Catarina, os de· campeões em suas cidades

.ção qu,e seria de esperar. fensores citad-inos treinam sem conhecer derrotas, sen-
O quadro de nossa cida- a,curadamente para .fazer do que o C-ru�eiro apresen-

,de, o Caravana do Ar, ao brilhante figura no esta- t�lU melhores 'resultados,
invés, coloca todo ° seu dual, derrubando as pretEm- devendo-se considerar-entre
valor na improvização da's sões dos joinvilenses, que tanto, que seus adversários
jogadas, contratacando com tem no Cruzeiro do Sul, o foram principalmentes em

-rapidez e aproveita,ndo-se campeão do ano passado co- pugnas desta natureza.
,dos lançamentos á cesta de mo o provável vencedor. Nada sabemos dos qua

'qualquer distância, por es- A missão se nos afigura' dros de Blumenau e Itajai,
tarem seus jogadores em difícil para o sexteto onde opinando que entre Floria
magníficas condições de pontifica E'rico Straetz, da- nópolis e .Toinviie estará o.

do que o esquadrão de Jo- campeão estadual de volei-
do invile está integrado por boI de 52.

Preços
Arquibancada ____; Cr$
15;0.0.

t: ,

Sócios e estudan tes com
caderneta - Cr$ 10,00.
Geral -Cr$ 7,00.

EM FLORIANÓPOLIS O GOLEIRO TATú
Chegou sábado, de regres- res do. Canto do Rio. e São

so da Capital Federal onde Cristóvão e estava para as

permaneceu alguns anos, o sinal' vantajoso contrato

player conterrâneo Silvio contrato com o Olaria, co

Costa Silva, mais conheci- mo profissional, não fosse
do por 'I'atú, antigo guar- um desastre que sofreu re

díão "do Paula Ramos, onde centemente, mas que, feliz
evidenciou suas qualidades mente, não 'trouxe conse-

de notável guarda-valas. quências desastrosas.
Segundo soubemos, 'I'atú Apurou mais a nossa re,-

quando de sua permanên- portagem que Tatú daqui
cia na metropole brasileira não mais sairá, pretenden
defendeu com real destaque do ingressar num clube lo
as cores das equipes amado- cal.

SERÁ OU NÃO TRANSFERIDO O JOGO"
AVAl X ATLÉTICO

250 concorrentes.

Estamos agora capacita
dos a noticiar que sómel1te
o presidente Peret Antunes
do Clube Atlético, concor

dou no pedido de transfe·
rência, tendo oficiado ao

mentor da Federação de Fu

tebol, o mesmo não aconte
cendo ao presidente do Avaí
Sr. Osmar Meira, que decla
rou ser contrário a qual
quer modificação na tabe

la, pelos prejuizos finan
ceiros e, por prorrogar o

tempo destinado ao campeo
nato, que no' seu entender
se encontra muito atrazado.
Sem desejarmos entrar

no mério da questão, lamen
támos que se realize no

mesmo dia duas festas de

grande ressonância, de urr

Domingo, pela manhã, n€)

gramado de Barreiros, teve

lugar 'um bom confronto pe

bolístico, em que foram de

gladiantes os quadros da

Cruzeiro e Espanha.
A partida transcorreu.

movimentada, porém com a

"onze" cruz·eirista atacanda
máior número ele vezes .

Ao término da peleja acu

sava o marcador o triunfo
do Cruzeiro por 3 a 1, golos
de Oscar (2) e Gual'á, para.
o venc,edo.r.
Para. o Espanha marco.u

Pavão.
O quadro vencedor atuou

assim orga11izado: Renato.
Nestor e Geceu; P\llga, Os
valdo e Magro; Guará, Pau
lo, Oscar, Jones e Toninho.

. '

Há pouco, nas olimpiada�
de Belo Horizonte logrou'
bater o recorde dos 3.000
'metros, alem de vencer tam
bém a prova de 1.500 me ..

tros.

treinamento.
Nos jogos de returno

Para um atléta jovem co

mo Teodorico Fernandes, os
feitos alcançados em Curiti
ba, Belo Horizonte e Reci

f.e, o recomendam ás maio
res proesas, sendo de espe
rar-se que em breve esteja
á altura de representar o

nosso país em jogos interna
cionais.

Firme, pois, Teodorico!

/
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�!I!!�!T_loDiCariÔ, d� M�,�oPodle"d- f:�c��' àt:b��i:iS�l:O ��t:�,�� ',' omerclo precisa e, e esa
veis substituto, da Comarca mente sentado a sua mesa

de Bom Retiro, Estado de (Alvarus de Oliveira) de trabalho, sair, visitar o

Santa Catarina, na fórrna O comércio, embora conte comércio, sentir como agem
com associações de classe os seus fiscais. Assim não

da lei, etc .

de prestigio e r-icas de pa só se assenhoriava de muita
De conformidade com, o

-"; ", c -

artigo 14, do decrêto núme- trimônio moral e físico, tem coisa interessante, como

sido nos últimos anos o também auferia da. verda-
1'0 3.079, de 15 de setembro

mais prejudicado pela cam
de 1938, intima por êste e

panha movida por homens
dial, a Jerônimo Tomaz Ca

de govêrno que, não enconmilo, a pagar à Sociedade
Colonizadora Catarínense S. trando solução para os pro-

. blernas de produção e de ba-
A., com séde na. cidade de '"'"

do
rateamento do custo da vi

Pôrto Alegre, Capital
da, jogam-lhe a culpa de tu

Estado do Rio Grande do
do, como bode expiatório,

Sul, com escritórios neste .

1 1
'

t b
-

acormanc o-o 'c e LI aroes e
Estado, na cidade de Ipupo- .

quejan das. A demagogia
ranga, município do mesmo

governamental vai dando;
rrôme e no lugar Jararaca, -

, frutos e o povo olha sempre
neste município, as presta-

o comerciante e o industrial
ções vencidas e devidas em

virtude do contrato de 'P\'O
rnessa de venda 11. B29 de
8 de janeiro de 1945, aver
bado neste Ofício, do Re

gistro de Imóveis, sob n.

1.013, á fls. 165 do' livro

SoA, em que é promitente a
,

Sociedade Colonizadora Ca-

.

.
,

'

�
hora como se lidasse apenas

C A 5 A com gente desoI!esta.,
'-

"

,. Já se cogita em lançar no-
'-<":"::"_ , • l ,. ,

Alugar-se na, rua Curiti- vos !rri�ostos. ás costas. do
banes n. 78 - fundos. 5 pe-

comercio carioca. Um deles
, "

será o de vendas e consigna-
ções que talvez v.á dobrar.

CASA
Esquecem-se de que a dife
rença do povo que passará.

ALUGA-SE uma casa em
•

a pagar as utilidades mais
Gil G. Nascimento e Agenor Krobel '

. - C"Oquel'l'os "Praia, do Meio" caras. E o govêrno, que es-
VOLEIBOL l\1,ASCULtNO - Juizes da LANG -

,

na chácara da, ,A FLORI- tá pensando em baratear f1,BASQUETEBOL MASCULINO - Juizes da LANG '

CULTURA. Preferindo-se vida é que aumenta impos-
_

LANCE LIVRE - Prof. Osvaldo Meira e Gustavo
- '

,-, .

um casal com poucos filhos, tos" precipitando maiores
Selonke

t t esma i preços das coisas úteis. ,O
A t d P f E,· St t Jor. e NJ!·'Vl·O ver e ra ar na mesma, ,

pon a ores -.;:. 1'0,' rICO rae z � ! sr. Dulcídio Cardoso. deve-
Andrade .)4IIIH)....(�,.-.()....(j � ria, em vez de ficar comodá-

_' Sortear, a ordem de arremssos das Associações con- , '
, " '

','
, -:-

eorrentes em LANCE UVRE: 1ó - Caravana do Ar; Dr IDa roso Do '

- 2��7:r:ã�sL!�t�r[;a���·dI:��::;a.4�_�\:.:;�m;g�� I .... r, r

·ll*��nlRJta1olApontadores, Dr. Paulo Otto Scheidemarrtel e Nivio An- 't ADVOGADO ,� lJU llUJlI
<Irade; _:. Cronometristas, Cap. Paulo Mendonça; 20 RO-

_

-

DADA: Apontadores, Milton Lehmkuhl e Prof. Osvaldo ,- C P tal 175 I
Meira,; Cronometrista, 'Major Costa Lino; 3a. RODADA;

X. "OS -_ .' , "

Apontadores; Nivio Andrade e dr. Paulo Otto Scheide- j L IJ"S S ,,- t /lmantel. _'� II D ..

• li. �.�", /
DELEGADOS: la Rodada: Major Costa Lino - 2a " ,-

_.

/Í /

R�dada: Cap. Paul� Mendo�ça - 3a Rodada: Major 'Do- 1.{�)'-'<)""()41�'6""
'

mmgos da Costa Lmo Sobrmho. "l 'C �'Ca�peonato .

de Lance Livre: Major Domingos' da a
'

'Çosta Lmo Sobrmho. VENDE-SE a e número '�14
Cronometrista da 3a RODADA:, João Pedro Nunes. da Rua Bocaiuvá. com 't!rrel\f'
Florianópolis, 16 de Setembro de 1952 para garage.

(aa.) Nivio Pinto de Andrade - Secretário Informações na peqnena , CRil.:

Visto: (aa.) Osmar Cunha - Presidente. ao lado.

Mais de -Cr$ 1.000_000,00
de

.

medi-calDentos para
o combate à lepra

-.RIO, 30 (V. A.) - Dando' 235.550 de drágeas e .....

cumprimento ao seu pro- 26.000 de ampolas.
.g rarna de cooperação com Estes medicamentos f'o
..os serviços' de combate à ram remetidos em maior

,.lepra nas várias unidades quarrtidade para os lepro
.f'ederadas, o Serviço Nacio- sários no norte e no centro'
,:,11<11 de Lepra, órgão inte- do país.
_grante do Departamento
.Nacional de Saúde forne

.ceu, gratuitamente, até 31
•

"C\t) 'julho passado, medica
snentos no valor de Cr$ ...

1.265.347,80, sendo sulfo
'nas 2,(j(}8.000 de drágeas e

,67.950 de ampolas; outros
.rnedícamentos auxiliares; :

O Serviço Nacional de

Lepra recebeu valiosa con

tríbuição dei Instituto Bu
tan tan, -de São Paulo de ..
800.000 drágeas de diarnino
xil, que foram distrlbuidas
aos leprocornios mais ne

cessitados.

•

l� ... -;; .

'I

I A poesia consogrou o Olhar ')..
;10 como o maior fator de sedu- �)
,

ção pessoal, Para isso, de-
vem os olhos ter o brilho, a,
limpidez e a expressão ee

paZ.i de atrair • seduzir.
lAVOlHO mantém Q
saúde e a beleza dos

olhes. Algumas' go·
(aS diórias bostam.

FEDERACAO ATLÉTICA CATARINENSE
�

Nota Oficial n. 26/52
Resoluções:

,

Marcar, nova data para a Terceira Série do "Troféu

Blumenau", dia 19 de Outubro vindouro, nesta Capital.
Recomendar, às Associações e_ as Ligas que partici-

1)arão dos Campeonatos de Basquetebol e Voleibol Mas

culino e ,Feminino que 'deverão trazer 'seus pavilhões.
Recomendar, às Associações, que participarão dos

referidos Campeonatos, que deverão telegrafar, 'Com 72

'horas de antecedência pelo menos, o "õia é: hora de che
'-

,bda à" d�pital, bem corno informar o meio de transporte
que utilizarão.

Escalar, os .JUIZES que funcionarão nas la e 2a

Rodadas dos Campeonatos de Basquetebol e Voleibol
1\1:asculino e Feminino e no de Lance Livre.

la Rodada - VOLEIBOL FEMININO
Ermi Faisca e João Pedro Nunes

.

VOLEIBOL - MASCULINO:
Gil G. Nascimento e Agenor Krobel
BASQUETEBOL
Milton Lehmkuhl e Prof. Osvaldo Meira
2a Rodada - VOLEIBOL - FEMININO

•

/

como verdadeiros inimigos.
Ainda outro dia o jornalista
Austregesilo de Athayde,
estranhava que, o sr. Cabel
lo vice-presidente da co

FAP, criticasse as coisas,
C01110 mero espectador, em

vez de, com a faca e o quei
jo na mão, ativar solução
para os problemas de forne
cimento.
Os empregados, os operá

rios têm sindicatos que de
fendem, E o govêrno visan
do certamente o seu voto,
sempre' está a olhá-los com

carinho.' Mas quem olha o

comércio e
_

a indústria? IQuem os 'defende? Não que-
I remos dizer que não haja
f'

,

,
,

I' desonestos na classe. Estes

I
existem em todo e qualquer

; setor.

I A fiscalização, da Prefei
,

tura do Rio não dá tréguas
ao comerciante. Tendo á

, f'rente o sr, Dulcidio Cardo-:
so êste organismo caçador
de multas, só pensa em tirar
do comerciante o maxrmo,

em, fiscalizar tudo, e a tôda

tarinense S. A. acima men

cionada, e promissário o ci
dadão acima nomeado e ora

intimado.
Bom Retiro, 24 de setem

bro de 1952.
NelIy Maria Weestphal -

Oficial substituto.

ças.

PARA FERIDA$,
E C Z E M A. S,
IN Fl AMAÇÓES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
E 5 ,P I N H A Si

'

E TC.

. '

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esôtéricas, todas as se·

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar:
ENTRADA FRANCA

,�

\

•

f

LEICA
Vende-se uma maquina

fo'fografica Leica, em per
feito estado de conservação,
e com varíos pertences.
Negócio urgente - tratar

na Rua Trajano n. 31 - lO.
andar.

deira situação do comércio
de t�do o Brasil; nesta azia

ga fase ele vida atual.

...am.u, DUJU.DIIlIII
• D48D mwamha

Elillr,de:Nouoeira
..........aII.........
......... IIfD..

--nas dores
"do peito!

Para pronto alívio em dores no. peito, dores Das

costas, reumatismo,nevralgia, lumbago, contusões,

aplique Emplastro Sabiá. Leva calor à parte afeta

da, suavisa os centros nervosos, eliminando a dor.

EMPLASTRO

SABIJ(
��

•

Oficma de Bicicleta Neil
Acha-se aparelhada para qualquer serviço em' Bí

cíeletas e DiciCletas a motor - Tlciclo - Tico-Tico
Carrinho - Berço, etc.

'
'

Peçae e Acessórios Novos e Usados.
Pinturas, Soldagens e Parte Mednic..
Serviços Rápido. e Garantido, ExecutadoJ por ptl-

-wal espec-iallzadoJ.
- - - " _ - �

,
. -

- �
- Rua Padre Roma. ÕO - �

..

MAGROS 'E ·,FRAf:OS
VANADI .. OL

"
,

E Indicado n08"Ç3.S0S de fraque,
" ta, palidez, magreza' e- fastio, pórque
em sua fórmula entram substane1a.t
tais -como Vanadà.to_de Sódio, Uel
'ina Gilcerofosfatos, pepsina, n�
ele cola, etc., de ação pronta -e eftcu
DOs casós de fraqueza e neura.ste.
ruas. Vanadiol é indicado para ha.
mens, mulhere:s, crianças; sendo fór
mula conhecida' pel�, �des Inê.
dicos e es'tá licenciado pela Saude
Publica

.'''.1.' •

_ Viagem com $"gariluça
e rapid'e�

80 NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBUS DO
,

,RA?IDO '«SUL-BRASILEIRO»
FhrianópoUs - Itajai - Jçinville - Curitiba

Agência: Kua Deodoro esquina da
Rua· Tenente Silveira

"

�, ..... ,�."", ',;-,.�•.••• <
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,..

Assembléia Legislativa.
terminar .com ? fechamento sencia administra�iva na

e8-1
carninnões tan�ues suepen- O veto fOI apl'ova�� ape-

da própria' uzma por falta trada Dona Francisca - de- deram o fornecimento de ga- zar de 19 votos contra.

de quem ali exerça ativida- baixo de tudo isso há qual- solina ao referido Munici- Auxilio à Prefeitura de
Na sessão de segunda-fel- e solicitar-lhe a execução da

de. quer cousa que é preciso pio.. Joaçaba
ra última, o vereador Mi- med-ida.

Além do mais, comete o descobrir. Ora, Caçador, que é ex- Em primeira discussão :foi
guel Daux serviu-se da tri- No decorrer dos debates

Estado enorme injustiça, O� argumentos com que presaivo parque industrial, aprovado o projeto de lei
buna da Câmara Municipal foram feitas fortes criticas

deixar sem emprego nume- BC procura distrair a boa fé não pode ficar sem combus- que concede o auxilio de ..

1'-:;ra tratar de importantes à atual Direção da Assísten-
1'OS08 chefes de família, .lo público, não convencem. tivel, e a escassês de gaso- Cr$ 300.000,00 à Prefeitura

problemas da. nossa cidade cia Municipal, departamento
quando nem dimínuirem os E o futuro o dirá. lína esta. causando incalcu- de Joaçaba, para conclusão

e do bem estar do nosso po- i que devia ter à sua frente,
quando nem diminuíram os Dia de azar pata o Secretá- láveís prejuizos às forças e- das obras do Estádio que

vo.' um médico de larga compe-,
ficina nem diminuíram as a- rio da Viação conomicas, agravando ainda está sendo construído na-

Moradores do Morro tenda e senso admín istratí-
t.ividades do Departamento O orador seguinte foi o mais a situação aflitiva em quela cidade, o qual, te; o

O primeiro desses proble- voo
de Estradas de Rodagem. deputado Fernando de Oli- que se' debatem em virtude nome de Estádio Oscar 0-,mas é o que diz respeito aos A autonomia da Capital
Forçosamente o govêrno "eira que pintou com ím- da crise da madeira. dríguea da Nova, nome dado

moradores do Morro do .Mo- A bancada trabalhista en-

ter-á que admitir 110VOS tra- p'cssionante realismo o es- Afim de atender a solicí-, em homenagem ao ilustre
cotó. caminhou ii Mesa u� reque-

balhadores para que conti- lado de abandono em que se tacão do telegrama, o nobre parlamentar que, quando Como se sabe, nosso mor- rímento para que se peça à
n uern os serviços mecânicos, encontra a tão malfadada pa;lamentur requer se dir'i- Prefeito daquela Comuna,

1'0 há uma área conhecida bancada catarinense na Câ
pois é certo que as máqui- estrada Dona Francisca. je a Assembléia ao sr, Co- tanto fez pelo seu progresso

como "Mono do Govêrno", mara Federal, interesse ps
nas vão sofrendo cada vez A propósito - lê interes- vernador do Estado no sen- e pelo bem estar do seu po- toda ela ocupada por gente ra o julgamento e aprovação
maior desgaste e necessi- sante carta sôbre o assunto tido de. serem feitos os re- v«.

-

.. , humilde, de parcos recur- do projeto de lei que dá au ..

tam de reparos.' Esses re- do sr. Martinho Zipperer, e paros .exigidos pela estrada Chave de ouro: Dr. COlhn., SOR, o que aIi reside há mui.- tonomia política ao munící-c,
" 1 d " d '. ,.

pares não são possiveis sem na qual mais uma vez f,.� em l·eferencia. Como c lave e �uro a
tos anos. Como essa área pio de Florianópolis.

operários especializados. moatra a incuria governa- Posto a votos, o requeri- sessão de ontem, tIvemos. o !
pertence ao Município e es- O sr. Osmar Cunha, em-

O mais grave de tudo is- mental, com enormes e de- mento do deputado Siqueira discurso do deputado 1v.o

I
te não pode sequer pensar bora falando em seu nome

SO, acrescenta o orador é saatrosos prejuizos para a Bello é aprovado. Silveira, na hora das expli-
em desalojar os moradores, pessoal, apoia com entusí-

que há, da parte do Seere- rconomia catarlnense, tanto \ Dla do Viajante cações pes�oa�s, reclamando porque seria criar um pro- a atual situação, de ser o

táriQ da Viação, o propósito cue os caminhões tanques
I

'I'ranscorreu, ontem, o contra o pessrmo estado em
blema mais grave ainda, a governador nomeado pelo

deliberado de fechar a ofi- estão ameaçando de suspen-
.

Dia do Viajante - classe que se encontra a p�nte na
solução que se apresenta Governo do Estado, está.

cína, nem que seja à bala cer o transporte de gasolina das mais benemer itas e a estrada Araçatuba-Garopa- como mais aceitável é a: de contribuindo para que nads
- ssgundc informações de e os caminhões de carga jli quem se deve, em máxima ba, municipio de Palhoça, doar essa área aos atuais se faça em beneficio d-e ca

pess'bas idoneas. !(§O querem aceitar frete, e parte, o desenvolvimento" do para a q�al ped.e a atenção ocupantes, mas dentro de pital, Isto porque, no caso,
Contra êste fato, o depu- isto faz que enorme volume nosso Comércio. do dr. Joao Collm.

um ple.ll0. administrativo I o prefeito dependendo do-
tad� Ylmar Corrêa levanta de produção, da nossa ri- O deputado Wilmar Dias, O orador lembra seus pro-

que dê melhor estética ao Estado e só pode fazer o

'veemente protesto e conde- queza, portanto, vá para o ocupa a tribuna para dis- jetos e suas indicações em
morro e melhores' condições que o Estado lhe permitir ou

.na a atitude do titular da Estado vizinho. correr sôbre a efemeride, sa- beneficio de Palhoça, os de vida aos moradores. concordar. Pelo contrário, se
Viação que, a todo custo, O orador não pode deixar Iientando os grandes servi- primeiros todos rejeitados O vereador .Miguel Daux I tiver ::ut?llomia, o povo es

quer sacrificar o progresso de censurar o SI'. Secretário ços que os representantes pela bancada da União De-
apresentou multo bem a ma-I colhera Livremente o seu ad

de Florianópolis e menos- da Viação pelo fato de não comerciais prestam à cole- mocrát�a Nacional, e as se- téria, justificando-a com co-I minístrador e este de ma

prezar seu povo. atender nem as reclamações tividade, e com os quals se gundas fem terem recebido mentários oportunos, con�! neira mais eficiente poderá.
O deputado Coelho de das classes econornicas e tornam merecedores do a-

qualqlle�tençãO
por parte cluindo para que o Chefe do I cuidar da solução dos pro-

Souza, sub-Iider da situa- nem os apelos dtls parlamen- 'preço de todos. do sr. G ., rnador do Esta- Executivo faça os l1ecessá- blemas do nosso progresso e

eão, vai ao microfone pal'a tares. El·a por êste motivo que do. Isto, entretanto não o rios estudos e, oportunamen- do nosso bem estar.
l:ebater as declarações do Conclui pedindo aos ilus- se congratulava com a hOll-' faz ?eíOan' ar e a sua voz te envie à Câmara um pro- Em suas considera<ções, O-

deputado Ylmar Corrêa, a· trGS colegas da União De- l'ada classe e requeria que �nlltmua a a ge fazer ou- jeto de lei sô.bl'e o caso. orador acentua que Flol'ia-
c·entuando que ô Estado, mocrática Nacional que em at�, cOl1:.<tas.se �lm \loto de vir

e:n_p�'
I dos interesses do Merece aplausos essa ini- nópoJis não é ainda aquela

nestes últimos meses, tem quando em palestra com a- regoSI,10 pelo transcurso da mUlllClp que representa na ciativa do vereador Miguel

I
cidade que devia ser eOfia

substituído por completo a quele titular, renovem, o a- data que lhe é consagrada, Casa. Daux, que visa, ao mesmo capital de um Estado, por
maquinaria em serviço 110 l/êlo, e lhe façam vem a im- como homenagem aqueles O dep( tado BuJcão Via- tempo, ao progresso da ca- que os governos federais:
Departamento de Estradas periosa urgencia de melho- que, cortando o país de 1101'- na faz u. a reclamação con- pitai e ao amparo de pessoas l1ão tem tido o menor inte-
de Rodagem, <;1e' mo.do a se rar a estrada dona Francis- te a sul, inclusive pelas .re- tra o P,efeito ele Palhoça a realmente necessitadas. l'esse em atender as justas
tornar necêssária a instala� cu. Os trabalhos que ali o giões menos habitadas e, por cerca &e um melhoramento Pronto SOCOlTO aspirações do póvo. E' por
ção de diversas oficinas, on- Estado está executando, são isto, mais falhas em confoJ'- públi� mas o deputado Ivo O outro problema ventila- isso que continuamos a seJ"
de essas máquinas possam contraproducentes, pois não to, �onstrlliram mais

<

um Silveira informa que tal do pelo mesmo "ereadol', e um municipio pobre e sem

F·er reparadas com 'presteza fazem mais do que colocar poderoso elo de unidade na- melhoramento já foi execu-
o do Pronto Socorro. l"nici- indústrias.

e por pessoas especializa� barro sôbl'e o macadame. cionaI. tado e aproveita para pedil' almente elogiou o discurso Depois de outros éomen-
das. Daí o desdobramento da Portanto, peior a emend"l. ao lider da União Democrá- do deputado Enedino Rihei- tários, todos sôbre a neces-

Oficina Central do Estreito, que o soneto. Vetado o auxilio a uma tica Nacional, que tant.os vo-
XO, sôbre o mesmo assunto, sidade de Florianópolis ini-

a qual, de forma alguma se- Sôbre 'a matéria, fala o Igreja tos havia recebido do elei- A seguir, lembra sua indi- eiar vida nova, o que só po-
:l'á fechada. deputado Francisco Masca- Na ordem do dia foi a- torado dé Palhoç.a sem ter cação apresentada em 1951, derá ocorrer se o próprio
Nela 'continuarão a b'aba� renhas, que acentua ser a preciado o veto do sr. Go· realizado uma única das na qual solicitayu ao sr. povo pouder escolher seu

lhar dez operários.,.
.

estrada Dona Fi'ancisca vernador ao projeto de ·lei promessas então feitas, que Prefeito Municipal estudos governo, o sr. Osmar Cunha
0.3 demais ou foram muito primitiva. Alí, por- que concede o auxilio de ao menos d-esta vez apoie o e providencias para tão im- reitera seu apoio ao reque

transferidos para o. inte- tanto, devem ser feitas obras Cr$ 30.000,00 à Igreja de S. pedido e consiga os neces· .portante melh(!ramel1to, in. rimento, tendo, nesse partí
l'ior, ou fo.ram dispensados amplas, eom remodelação Bonifácio, em Palhoça. sários reparos pará a ponte felizmente sem qualquer re, cular, recebido a adesão dD3
de acordo com a legislação completa do respectivo tm- O deputado Bulcão Viana, em apreço. sultado, porque o Chefe do srs. vereado.res Antôni-o' de
trabalhista. çado. Com mais algum tem- defendeu o veto, manifes- Tem a palavra, ago.ra, o Executi"o não se dignara de Pádua Pereira.e· Antônio
Em aparte, o deputado. po, o. afual governo deixará ta11do-se contra, portanto, sr. Senetário. da Viação e. dar qualquer resposta a res- Pasehoal Apostolo.

Ylmar Corrêa info.rma que, essa rodovia em perfeitas ao referido auxilio. ·Obl·as Públicas. "

peito. O sr. Gercino Silva, tam-
anteriormente, trabalhavam condições de tráfego -:- 1'(':- O vereador �Úguel Daux . bém, falando em seu nome

.... . .
na Oficina Central, 50 opc- mata o orador.

I I ã d B II tõ
renova as considerações de pessoal, manifesta-se contra

l'ários'e-pela informação que Em aparte o deputado DOS ç. O ras Das �D8S &8 sua iniciativa, salientando a autonomia do capital.
possui só permanecerão. ali Fernando Oliveira esclarece austrlaca e ,.Dolslana que Florianópolis deve ter o Começa dizendo que, por
4. operários cujos nomes ci- que as reclamações que se ,quanto antes, o Serviço do via de regra, o eleitoradG
ta. fazem não são propriamen- Rfo 1° (V. A.) - Na as- momento, sabe-s·e que o Pronto Socorro. das capitais é sempre con-

Não. se pode negar que a te contra a falta de traba- sembléia da ONU a delega.- Brasil sômellt.e se manifes- O sr. Gercino Silva' co- tra o gov.erno, e assim, um
boa vontade do deputado lhos, mas sim contra a e3- ção do Brasil insistirá na tará após ouvir ambos os menta a matéria, dizendo os governo municipal contra ()

Coelho de Souza em defen; pecie desses trabalhos, pois questão austriaca .e acredi. lados. serviços do Pronto Socorro governo municipal, é sem-

der o governo, em particu� não é admissivel que pal'll ta poder arrancar pelo me- requerem grande e custoso pl'e prejudicial ao POV()z

lar, o Secretário da Viação. salvar uma estrada intransi- nos uma recomendação que Ao que circula, porem, a aparelhamento, um bom principalmente em Floria-
foi grande e lha permitiu tável, se jogue nela tOllela- represe11te apôio mOl:al à diplomacia brasileira esta- corpo de medicos e enfer-

t
nópolis, onde se não se pode

hma bela oportunidade de das de barro... Austria. .

I
ria agindo junto aos fran- meiros, tudo com despesas pretender nada sem cons!'!-

mostrar sua facilidade de Outra estrada que �eclama Por outro lado na que'st'ão ceses para que façam novas supedores às possibilidades guir o apoio do Estado.

argumentar. reparos tunisiana, que é a que inais concessões aos l1acionalis- financeiras do Municipio. Acha, assim o sr. Gercino
Na verdade, a causa é in- O deputado Siqueira Be- Preocupações provoca no tas da Tunisia. O sr. vereador Miguel Silva, que o povo de Floria-

gtata - como muito bem lo, representante de Caça- Daux pergunta se o sr. Ger. nópolis não deve ser livre
�centuoll o deputado Ylmar dor, deu conhecimento à Ca- Serão cancelados 1.270 advoaados 'cino Silva está falando em para escolher o seu govel'

Corrêa. sa, do teor do telegrama re-

d
•

d O d d M fi
· nome d0 sr. Prefeito, e co" no, e sim, que deve sempre-

Examinando bem as cou- cebido daquele Municipio, a seccao a r em 8 • MaiS mo a resposta fosse negati.; aceitar o prefeito que lhe

:sas, somos obrigados a cou- onde se pedem providencia� BELO HORIZONTE, 10 tão ,em mora 1.270 advoga- va, solicitou que o mesmo der o Executivo Estadual.
duir que debaixo da encren· em beneficio de um tre,cho' (V" A.) - A seção da '01'- dos, sendo 588 da capital e trouxesse a palavra oficial Durante a discussão, mais
ca da oficina Central do Es. da estrada que liga a cida- dem dos Advogados de Mí- 682 do interior. A Ordem do Executivo, porque se não uma vez se fez sentir a ne

i yeito, debaixo do mistério' de à .rodovia federal, pas· nas está fazendo o levanta- vai publicar o edital, den. é passiveI ao Municipio l'e- cessidade de cuidarmos do
da suspenção dos serviços na sando por Santa Cecilia - mento de todos os advoga- tro de alguns dias, e prOmO, qlizal' o m._elhoramento, en- turismo, pois só o turismo
rodovia F'!orianópolis-Join- trecho esse completamente dos em atraso com as taxas ver o cancelamento de to "ão a Câmara se deverá di- poderá dar á nossa emanci�
yile e j),essa inexplicável <lU- intransitável tanto que os devidas por anuidade. Es- dos os faltosos. rig-il' ao Govêrno do Estado, pação economica.

(AMARA MUN:CIPAL

Pronto Socorro e Autonomia
de Fleríanépchs

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IIU recurtare pio'far animais
Ediçõ,es Melhoramentos em sua parte dianteira, de

Cr$ 20,00 uma garridice e .vivacidade
Da sua Série de Material aprazrveis, atratívas ; na

Didático, especialmente ela- parte de trás, tem os aní

bOTada para as escolas de mais já armados e coloridos

-€l1sino pré-primário e jar- dando preciosa e aproveitá
dins de infância, reeditam vel sugestão aos pequeninos
as Edições Melhoramentos, praticantes.
pela terceira vez, VOU RE- Ressalta, pois, à primei--
CORTAR E PINTAR ANI- ra vista, ° imediato interês

l<ÍAIS, conjunto de vários' se e oportunidade do diver
cartões com motivos dese- timento recreativo-didáti

-:nh-ados e em recorte, que co, de tanta côr, movimento,
as' crianças destacarão com originalidade e encanto,
'uma tesoura e encaixarão propiciando a gente moça

si, como vem indicado, de-; agradabilíssimo passa tem

ll'Oi3 de os colorir. ' I po, que ainda lhe desenvol-
Do �assatemp� rec:eati-I verá, ?r�cocemen�e: o s�n

VO, alem de, e simultânea- .30 artístíco e estático.

mente, os pequeninos se As agressividades laten-
2Xtlrcitarem em trabalhos tes, dificilmente controlá
.manuais e' em desenho, co- veis; os aborrecimentos te

leccionarão ínteressantüssi- : díosos e o inconformismo
mos anini�is que, depois de I incipiente; .a in:itabilidade
armados, resultam 'em ol'na-I e à inconstância

-. peculiares
:ménto de muito encanto e à meninada, canalizam-se e

,�dirno para a classe, para I extinguem-se mercê. de di
.o lar ou ambiente .ínfantis. versões dêste gênero, elabo-
Para os estabelecimentos' I radas e estruturadas segun

n.e ensino acima indicados, I do o principio todo. racio
VOU· RECORTAR E PIN,. I nal, pedagógico, metodoló/

. TAR ANIMAIS, é material
I

gico e psicológico, de remo

utíltssímo, cuja prática e :·tl-e.lação hodierna tão satis
-divulgação se recomenda i f'atória e eficiente nos re

em absoluto e incondicional,
'

sultados.
mente.

-

I Em tôdas as livrarias ou

A sua apresentação é no- [pelo Serviço de Reembôlso
va, desta vez. O invólucro! Postal - nas
externo, imitando original I Edições Melhoramentos
bolsa," apresenta interessan-I Caixa Postal 8120 - São
tissimos desenhos a côres,

.

Paulo

t Igradecimento eMissa
JAYME LINHARES

A Família de JAYME LINHARES profundamente
-eomovida agradece a todos que, de qualquer forma, ex

::ternáram seu IJeZa,' ))€:']-0 falecimento -de- seu -rnui querido
e inesquecível Chefe, e aproveitando o ensejo, convida os

parentes e amigos para assistirem a missa' de sétimo dia
que será celebrada em intenção à sua alma, na Igreja de
São Francisco, às 7 (sete) horas do dia 3 de outubro, 6a
feira próxima, antecipando o agradecimento àqueles que
-cempareceram a êsse ato de fé cristã.

MAIS FE·LIZES OS
péS,çadores nortistas

RIO, 30 (U. P.) - O Pre- derão, em melhores condi-
. .sidente dá República acaba ções de vida e de transpor
de aprovar o plano, elebora-

.

te, ampliar suas atividades
-do pelo Ministério da Agri- e conseguir uma situação
.eultura, .pelo qual serão ad-. financeira mais folgada.
quiridos 39 barcos de pes-: N. da' R.: Infelizmente,
ea, "a serem distribuídos 8 não estão no plano os pes
'!lo Ceará, 6 no Rio Grande cadores sulistas, em palti
rlo ]Ilorte, 5, na. PaI"aíba, 17 cuIar os catarinense, que
em Pernambuco e 3 em Ala- estão .condenados a vive.r

"
eternamento a custa apenas
das promessas, enquanto as

sistem barcos pal"ticulares
limp.arem a sua z,ona, ân�e
a in.diferet>�a-do govê·'rn().

g'ôas..
Em consequência, os pes

i!adores n,ortistas ficarão
perfeit&mente aparelhados
para os seus misteres ,,·e, p()o,;

'Florianópolis, Quinta-feira, 2 de Outubro de 1952 ,7
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600.00Ü,ou

• 400,000,00

860.000,00

(CO hemem-forte» do
.Egito emocêc

ALEXANDRIA, 30

m'l
ca de seu govêrno e as ra

P.) - O gal, Naguíb, em zões de sua luta contra o

!1i{).OOO.oo sua viagem pelo delta do Partido Walfelista e o seu

Rio Nilo, falou em Tantafi. principal líder, o ex-pre
afirmando que "enquanto míer Nahas, pela resistên-

260.000,00 houver um só soldado es- da em aplicar a lei de de
trangeiro em território e- puração lias fileiras parti-

180-.000,00 gipcio todos os nacionais rias. Como se vê, o gal. Na
deverão unir-se e por de guib não perdeu tempo, ao

lado as suas divergências aceitar o desafio, começan-
180,OÜO,oo políticas". Q "homem for- do a despertar a consciên-

I te" do Egito inicia, assim, cia do povo e desviá-la da
1 a sua excursão pelo país, órbita daquêle partido na->

para expôr ao povo a políti- cíonalieta.

800.000,00

250.000,00.

160.000,0(!

OLHOS - OUVInos - NARIZ E GARGANTA
DR. GUERREIRO� DA FONSECA

Especialista do Hospital CHÁCARAS E FAZENDA A 'VENDA
Receita. de Ocúlo3 - Exame de Fundo de Olho pan CANAsVIEIRAS - com 4.344,-728 m2 e uma ótima

Classificação da Pressão Arterial. ,I casa residencial de 2 pa.v-_imentós .

Moderna ApareJhage�. lCAPOEIRAS
- (no prindpio) ,,_' com 98x250 rota.,

-Consultório - Visconde de Ouro Preto, 2. ,casa com" quartos, 3 salas, casinha, banheirQ,

-'-0--
E outras que por moti'vQ de fÔl;Ça maior não são anun(!iadas;

tlgumas destas são aceita transferência pelos Institutos, Montepio
e Caixa Econô�ica.
1\V. MAUUO RAl'\fOS - Lote de 16x45 mts. (nego-

cio ,urg'ente) •••••.....•• , .....••.........•..

ESTREI'rh RUA SANTA LUZIA -,Esq. com Rua
.

Si[o Pedro .,- 40x25 mts. . ..•.•.••.•...••••••

.COQUEIROS RUA SÃO CRISTOVÃO - 22x660, tendo

.

,

CASAS A VENDA

ESTREITO CANTO -'4 casas, sendo 2,residenciais e

2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana)
RUA TENENTE SILVEIRA - 5 quartos, a/vistta, 51

jantar, copa, casinha, etc. . .... , ..... , , " .....

ESTREITO RUA SANTOS SARAIVA -:- 5 quartos, s/

jantar, s/visita, copa, quarto de banho, garaje, 50-'

tão, situada em esquina .............•........

'RUA BOCAIUVA - 4 quartos, s/visita, s/jantar,

copa, casinha, dispença, entrada para automóvel

por duas ruas (situada em esquina, grande quin-

tal) .....•.....
"
.. , , .. ':

, .

RUA M,ONSENHOR TOPP - 3 quartos, s/visita, sI

jantar, casinha, depósito, COI}a, ,terréno 10x30 mts.

aUA CONSELHEIRO MAFRA - 4 quartos, a/visrta,

si;iantar, copa. cosinha, situada em esquina, ótimo

ponto •..••..........•............•.......... "

E;STREITO RUA SÃ.() PEDRO - 3 quartos, ant-sala,

sala de visita, copa, casinha, instalação sanitária

C!H111Jieta, com duas pequenas casas nos fundos

AV. MAURO RAMOS - 3 quartos, cosrnba, ,saia jan

tar, s/visita, etc. (casa isolada ótimo 10<.'&1) ...•
RUA D'UARTE SCHUTEL - 2 casas, uma com 4 quar

tos, a/jantar. s/visíta, cosinha, etc.; outra com 2

quartos, sala, varanda, casinha, etc. . .. , .... : ..

ESTR�lTO RUA JOÃO CRUZ SILVA - li quartos, si

visita, s/jantar. cosínha, 'bauheiro, etc." terreno

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

POí)'l!O à vista e 500/0 à 1.200,00 mensais , ..... '"

ESTREITO AV. SANTA CATARINA -t- 3 quartos, si

visita,' s/jantar, copa, oosinha, etc. ,terreno 20x40

(chácara) , , .. , . ,

ESTREJTO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos. s/jantar,
/I

copa. ccsinha, varandão, dispensa etc. terreno

15x40 ,
'
.....•..•..•... ' .

RUA BOCAIUVA - 3 quartos, si para negócio, vaian

da, coainha, ótimo 'ponto, perto da Av, 'I'rom-.

powsky . .. . , ,.,." .. , .

RUA RUI BARBOSA (defronte o Abrigo de Menores)
- q quarto», �/V.i·fta, s/jantar, casinha, et�.. :

.

-I.V. RIO BRANC�) --)2 quartos, sala, varanda, 'COB}-

nha, etc.

RUA JOSE BOIT'

cosinha

110.000,00

100:000,00

100.000,00

�. _JOú,OOO,oo

90.000,0&

SO.OOO,oo

65.000,00

tiO,(}(IO,oc

60.000,00

41>.000,00 �!"
.�':

Distribuidor
.

C. RAMOS S/A

,

� 2 quartos, a/visita, varanda,

�OQUEIROS -- 3 q :rtos, sala, varanda. cosínha, ba-

25.000,00

80.QOO,oo

18.000,0&

,nheiro, etc. . ", , , , .

fWA .IOSI;;-BOl'FEÜ t.

-'Z qu'artoé, s/viSitá;-val'anda•.•
rosinha .. , {: ,..

-

'CABKÇUDAS MUN'tAGUNA
- Beira-mar com 4

quartos,. s/neg' _ o, s/vis�t�, s/jantar, Co.sillha,
etc, terreno 1'2 ,,3,mts., õríma para ,:,el'anelO '"

RUA RUI BARBOSA - 2 quartos, sala visita, casi-

nha, etc., ....•. ', ' ...•.. ' " , , ..

,ERVIDAO FRANZONk -- 3 quartos, sala, varanda,
casinha, etc., terreno 9x63· nrts. • ..••..•......

!<:ST�EI1'O RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi-

sita, s/Jantar. cosinha, despensa, etc .'
RUA FRANCISCO TOLENTINO - 2 quartos, sala,

varanda, casinha, etc. . ......•.•.•.•.....•••.

l\iSTRI'iITO RUA TEREZA CRiSTINA - 2 quartos,
sala, varanda, cosinha, sala para' negócio ." '-�.

'BARREIROS - 3 quartos, a/visita, s/jantar, costnha
grande, terreno

-, .·-umas"pe<jlHl·nas-c&$as,,, ".� ••
' '., .

E:STREITO RUA SANTA LUZIA - lQ,te com i03:40
lllts. • .••• , •.••.•.•••••• , .••••••••.•••..••••••

BARREIROS _' lote de i2x50 mts. • .

--o--

Comcrcía �. Transportes
Rua João' Pinto, 9 l<"polis

23(}.OOI.l,ol>
120.000,00 'varandão, etc. ..

,_ .

TRINDADE - com 73,50x6M rota. e uma casa com

5 quartos, s/jantar, copa;'cosinha, banheiro, va�

randão, etc. • •••••••.••.•••.•••••••.••••••.••

�AC() DOS LIMõES - com 2'hl.500 mts. e uma casa
85,000,00

100.OI)O,o�

25.000,0&residencial •.••••••••.••••••••.•.•.•...... • ••

�ACO DOS L�MOES - com 33l:5<tO mts. . •.•
"
...•. ,

--o--

COMPRA DE TERRENOS, CASAS, .(:IIACARAS E SITlOS

Temos sempre interessados em COnlI>rar cagaS, ter;renos, chá-

,

'!5.000.oó
12.000,00

,:aras e sitios.
'

'I
600.000,00 J

'HIPOTECAS ..' ••

,

Recehemos e aplicamos qualqner importancla com garantIa hr�

potecáría.'
,

.

,/

_ Lentes Zeiss e 'Ra,,�Ban '
-

ARMAÇOES MODERNAS PA,RA
.

CAVALHEIROS, SENHORAS.- A,RTIGOS FOTOGRAFICOS
.

. ULTIMl\S NOVIDADES PARA PRESENTES
RUA FELIPE SCHMIDT--(Edlfício AméUá Neto)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AOlento
-

nos Pre�os do Carvão
Um Apêlo das Comp_�hjas de Criciuma

RIO, 1° (V. A.) - o pre- nífera Caeté, Carbonífera

sidente da República rece- Rio Salto, Carbonífera Uni

beu o telegrama abaixo, ão, Rio Maine, Brasil, Cata
enviado pelas companhias rinense, Sociedade Carboní

Brasileiras Carboniferas A- fera Cocal, Sociedade Car

raranguá, Carbonífera de bonífera Montenegro, de

Urussanga, Mineração Ge- Cresciuma, Santa Catarí

raI do Brasil Sociedade Car-, na.

bonífera Progresso, Carbo- "Mineradores i de Santa

oerem
será desde logo concedido des às emprêsas de mi.nera·�

Catarina vêm respeitosa- não sofre alteração desde aos operários, evitando-se ção. Apelamos para o reco-,

mente apelar para V. Ex. setembro de 1946, apesar agitações e ameaças de gre- nhecido espírito de Justiça,
no sentido de que a Cornpa- do aumento de preço de to- ves. Esclarecemos e encare- de V. EX'. e grande. defensor
nhia Siderúrgica Nacional dos os materiais e acréscí- cemos a necessidade de so- da indústria do carvão, de-,
conceda logo o aumento no mos salários proveniente-do terminando providên c i a ",.. �

preço do carvão entregue à pagamento do repouso se- luçãrí urgente em virtude que venham resolvere sÍ-
referida companhia, já em na} remunerado. I da aflitiva s itu ação dos 01)e- utação difícil das emprêsas
estudo desde julho do C01'- Esclarecemos a V. Ex que' l'ál'ios devido ao alto custo de mineração 'e seus operá-.-
rente ano, preço êsse . que parte do aumento pleiteado i da vida e sérias dif iculda- rios".

(

...__ u ".� ._-.- -.!" _ .,.."!' ",. ·,.,. • • �.·.w �� ....,........;. ,.,...- �,.

)

Para as Colônias de Pesca de Pernambuco
Emprestará o Banco do Brasil12 milhões'de cruzeiros !
RECIFE, l° (V. A.) - deraçâo das Colônias de Com o presidente Elias

I
Mendonça e Carlos 'Morei-.

Viaj�r� para a. capital da I Pesc� de Perna�buco. .

.

Qt1eil'oz. seguh'ã� os s�nho- ra, .conselheiros da referidas,
República, no dia 2 de outu- I VaIo sr. Elias QueIroz res Jose Corrêa, Miguel entidade,
bro próximo, o sr. Elias solicitar, do Banco do Bra-

.

Queiroz, presidente da Fe- stl, um empréstimo de Cr$ �

12.000.000,00, para a insta-
....."T:A"'ittJ:""Ii7W ..."�......

-

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

Flor ianôpolts, Quint�-feira, 2 de Outubro de 1952

8RANDES OBRaS I «Gorreio do Povo)
O DIÁRIO DA TARDE,

de ante-ôntem, em sua sec

ção Nem todos
'

sabem ... ,

inseriu a seguinte notinha:

"Que já foi começado o

trabalho. de calçamento da
rua Demétrio Ribeiro,
Mesmo com a oposiçao

sistemática dos adversários
do Govêrno,. afim de que o

mesmo não possa cumprir o

seu programa, os que estão
governando o nosso Estado,
eontíuam realizandg grano
des obras e isto o povo -po
derá provar".
Que dizer, então, das

obras de assistência social e
educação do Govêrno Ne
réu Ramos e das do GOVêl'
no Aderbal Ramos da Silva?
Se o sim� calçamento de
pequeno trecho da .rua De

mé!rio Ribeiro, depois de
quase dois anos de adminis
tração pode ser- classificada
grande obra?
O povo, de fato, poderá

provar ...

E' • -

XIV:'SI,�aO
CânlaaY
o Konnel Club de Santa

Catarina; recentemente fun
dado em Blumenau, dando
inicio as suas atividages,
fará realizar no dia. 26 do
conente, a sua prímeil'liI, ex
posição canina, l'euninrlo as

sim, os criadores ,cata)�inen
ses que terão oportunidade
d� apresentarem magy{ificos
exemplares, muitos até im-

.

portados do país' ·e do exte.
rior.

A la. exposição canina de
Blumenau está' fadada a

completo êxito dado o inte
resse que vem tomando os

creadores do estado em pro-

, CORREIO DO POVO,
órgão que se edita na

Capital do vizinho Esta
do do Rio Grande do

Sul, comemorou, na da
ta de ontem, o 57U ani
versário de sua funda

ção.

Jornal moderno, bem

dirigido e redatoríado,
tem-se firmado à admi

ração e aô respeito da

imprensa brasileira, pe
la maneira imparcial
com que se lança' ao pú
blico, informando-o de
talhadamente em tudo

que diz respeito à vida

social, política, econô
mica do Brasil. Sereno
nos seus comentários,
sempre fazendo das

campanhas do povo as

suas campanhas, COR
REIO DO POVO é pe
riódico que honra as

tradições da terra gaú
cha e da imprensa bra
sileira.

curar inserev�r-se eom ços prestados ao Estado, du
grande número' de exempla- rante -longos anos, já agora
res d(l variadas ra<:,as: em goso 'de mereckla apo-

�interesse pelo certamen ,sentadorja,-'o sr. G�sparil1o
t;:"l e;lc.mltra'd�.) ::tpoio tain- Dutra continuará, estamos

bé!fi por p�rte do I'omércio ; C�(tos, à emprestar 'a súa
blurilenauense, pois jà fo-I c�lab�i'a?íio

.

à administra
l�am ofel"t,adas nada menos í çao publIca.
df! trinta e duas taças. I O ato dessa nomeação,
'.

. ," l' como não poderia deixar de
A inscrição, será encerra- I

ser, teve agradável reper
dã no pl'ó:ldmo dia 10, de-

I
cussão nesta Capital e 110

vendo os interessadOS diri., interior do Estado, pela fe
y,it-se ao sr. Francisc� Roet- . liz eseolha do G<lvêrno ter
te, eaixa postal 22:, em BIU-I recaido em cidadão honra
menau, e nesta CIdade com do e' ex-funcionário dos
-o :::'. <1,:': '.!-: J:' de 8ó�}za. -

. i'maiS""' probos e. competentes.

O ESTADO, regis
tando tão grato aconte
cimento na vida de, im

prensa, leva aos seús
,....:--........ .

confrades de o COR
REIO, DO POVO as

suas congratulações e

votos de prosperidades.

8asparloo Outra
O sr. Governador do Es

tado acaba' de assinar ato,
nomeando o nosso prezado
conterrâneo sr. Gaspal'ino
Dutra, funcionário aposen
tado do Tesouro do Estado,
para o cargo de diretor des
sa repartição subordinada
-à Secretal'ia da Fazenda.
Velho servidor p�bl-ico,

com honrosa fôl�a de servi-

Dizem ...

lacão de' frigodficos e aqui
sição de modernos barcos,
necessários aos pescadores
de doze, colônias do litoral
nordestino. O programa da

Federação é perfeitamente
exequível, sobretudo pelo
fato de que, assim apare

lhados, hão os pescadores
vende!' o produto muito mais
barato,

Além, disso" tem a mesma

Federação uma garantia de
real valor, para, O emprésti
'mo que'objetiva, ou seja a

ta�� criada pelo decreto es
que a estrada do Passa ;1
Vinte ainda está em tadu\ll n, 1391 e que incide

ótimas di
-

SÔbrr,odO
o pescado, ga-

con rçoes por

ra.n.:til
o-lhe uma arrecadaisso que o sr. Governa-

dor é o DER desconhe- ção nual de , .. ,.

cem a sua existência... Cr$ .000.000,00.

que (I snr.

prefeito,.
.

vái, na próxima' semana
--:- .. •

-.

;�:r�c�d�li�:�:m!:nd: P�.Is
. Daraliza-

fazer a entrega da sala do em lanBUSonde fl?res_ceram algu-

:�:�s llí�::e;�, Udenil- ,P r ,�Ialta �8 sêlo
da. na Câmara ficou li- de têoca çao
geiramente transtorna

do, sexta-feira última/
com a leitura do ofício

que o Intendente de In

gleses, sr, Gentil Silva,
em dias da .semana pas

sada" sem qualquer em

baraço na Ponte, levou,
para câmbio em Itajaí,
cêrca de mil peixes,
deixando gentilmen t e
na mão quantos foram
ao mercado aguardar o

refer i d o carregamen
to., .

TvlANAUS, 10 (V. A.)
Observa-se absoluta f'alta

do sr. Prefeito comuni- de seloa de educação nesta

cando haver mandado capital, prejudicando seria
reconstrui r totalmente mente o comércio, os ban

à ponte do Pantanal e cos, as reparbições e o povo,
coletar prêços para o já que os papéis não podem
material destinado à ter andamento.
Barra da Lagôa, por A Delegacia, Fiscal pediu
isso que, na véspera, suprimento urgente, por

alegara não ter o Exe- avião, mas os selos até ago
cutivo dinheiro para ri:!, não chegaram, informan
executar êsses servi- do-se que foram remetidos
\ .' , ..

ços .. , por VIa mUl'ltlma .

........"11._._ .

«O Brasil precisa permiiir
a saida 40s Iueros))

WASHINGTON, 1° (u.
P.) __: Stanley Andrews, o

homem que dil'ige o progra
ma do presidente Trumall
de auxiHo às areas subde
senvolvidas, deClarou numa

entrevista com a imprensa economia brasileira.
que o Brasil deve permitir
'maior sa'ida dos lucros para Uma terça parte deles se

o exterior caso queira 'que gundo disse, já estj prometi
os estrangeiros levem a ca- do mas há dúvida acerca

bo,seus planos para o inves- do restante.
timento do €quivalente a "E' pouco provavel porem
meio bilhão de dólares, que o Banco Mundial acei-
Stanley que regl't<.ssou 1'e- te

_,
quaisquer' compromissos

centementc de uma- eXCUl"- a não ser que o BrasH al
são pela. America Latina tere' ti sua leÍ de remessas

deClarou que .a comissão para o exterior as quais
mista Brasi}:.Estados Uni- .estão praticamente Tmpe
dos elaborou, na primeira i dindo que 08 lucros sejam
metade do ano, planos para' enviado8 para fora do país".

o investimento de cerca,de

quinhentos milhões de dó
lares em fel'l'ovias, portos,
usinas de fOl'Ça." exploração
de recursos l1aturaJs e ou

tros elementos basicos na

� Ass,mbléia LegiSlativa
Ontem ·foi o dia do

Secretário da Vjação.��,
o caso da Oficina Central Estranhou, o nobre parla-
Conforme havia anuncia-: montar, que, apezar das rei

do, o deputado Ylmar Cor-: teradas afirmações dos por.;..

rêa, na sessão de ontem, foi: ta-vozes do govêrno, se COll-

à tribuna para tecer comen-, tinue a desfalcar aquela of'i-.
táríos em torno da dispensa cina de trabalhadores, nu-
de operários ela' Oficina

I
ma progressão que só pode;'

Central do Estreito, perten-l
cente ao D. E. R. I (Continúa na 63 pág.)
.••••••,.e.y , •••••• 'j

O meu velho e dileto' amigo Jairo Gallado, 3Ü">

que conta seu jornal de õntem, focalizou na última.

reunião da Coap, a. situação dos nossos verdureiros"
diante dos 110VOS e escorchantes lançamentos da,

Prefeitura.

Relatou, até o seguinte: "que um desses deSVen1:Ul'a

dos homens, ao ser intimado pelo fiscal da Prefei

tura, para que pagasse o referido trib-uto, preferiu:
atirar c-om todas as vel'dul'a:� ao mar, pois, por Ín-,

crível que pareça, a contribuiç,ão que se lhe impu
nha, ultrapassava em certa qUántidade ao valm' to
tal das mercadorias em seu poder".

Por mais de uma vez, aqui destas colunas, cl'i�,
ticamos o fato. Em resposta disseram que estáva
vamos fazendo oposição sistemática, como sempre:,
dizem, sempre que não sabem o que dizer.

Como se isso não bastasse, o órgão udenista'

chegou ao cúmulo de pedir -a repressão policial
contra os verdureiros que andassem pela calçada"
sob pena de metê-l(}g 'na cadeia, democráticamentel

O colega Callado, agora, falou e protestou eon-"

ira a .desumana e ganalÍciosa táxação municipal. O' c

seu protestó foi ouvido e aplaudido, o que levou o'

seu jorI1aI a eongl'atuhll'"Se com a Coap. por mais.
essa medida, que veiu em defesa daqueles pobres e> '

infelizes trabalhadores, despl<otegidos da sorte,
Estamos em que protestos não resolvem. Q qU&',

é neeessári"e fazer é' coagir a' Prefeitura a baixar os:

tributos que, como êsse, por sôhl'e serem injllstoS..

concorrem dü'etamente paD!:' o encareciment.o d;u vi.,
da. Já tivemos, há POUCQ, a pretensão do aumento, '.

dos eompal'tí'mentos do Mel'eado. Esse :caiu! }i�aça
mos, a.gora, ca1:l' fambém as taxas sôbl'e os vel'durei-,
ros. E s·e a isso se opuzel' o Vl'efeito, que deve seY'

{los maiores interessados na defesa dos seus munieí
pes, os membros da Coap peçam a bacia de Pilatos ..

laveul as mãos- e demitam-se.
Af; o protesto'" val"érá: Do '�contrário é lero-lera r
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