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A UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL DECIDIU PARTICIPAR DAS "DEMARCHES" PARA A REFORMA ADMINISTRATIVA, ENQUANTO O PARTIDO

REFUBUCANO RESOLVEU AGUARDAR FATOS CONCRETOS

RIO, 9 (V. A.) - Reuni
'ram-se hoje em suas sedes,
�esta Capital, as diretorias

�

.naeionais da União Demo

e'râtica Nacional e do Par
tido Republicano, para es

tudarem e emitirem seu

!,onto de vista sobre o ape
l:o da união nacional que o

presidente Getúlio Vargas
:f "'I às forças políticas do

país em seu discurso do dia sr. Presidente da Repúbli- Iência 'desejà empreender ao estudo daquela iniciatí- ,I nhec�mento do discurso Pl'l�-
3 de Outubro. ca, nos termos em que foi com a cooperação dos par- va". nunciado pelo senhor presi-
Do que deliberaram em formulado seu discurso de tidos políticos, o direito na- DO PARTIDO REPUBLI- I d-ente da República no dia�

suas reuniões, aqueles par- 3 de outubro, não implica cional da UDN presentes to- CANO I do corrente mês.

tidos deram conta ao país em qualquer mudança da li- dos os seus membros, resol- I E' a seguinte a nota for- Após amplo debate o Par
na seguintes notas que dis- nha de oposição fixada pela ve por unanimidade, autori-

.

necída à imprensa pelo PR: tido Republicano, de acõr
tribuirarn á imprensa: VDN em sua ultima conven-. zar seus lideres na Câmara "O Diretório Nacional do do coma atitude da cornple
DA UNIÃO DEMOCRATI. ção: e no Senado a exprimirem Partido Republicano e seus ta independência adotada,

CA NACIONAL E considerando que me- este pensamento e partícl- representantes no Senado e em sua reunião de 29 de
"Atendendo a que a cor- rece exame a. reforma ad- parem dos entendimentos na Câmara reuniram-se pa- março de 1951, deliberou a

respondência ao apêlo do ministrativa .que sua exce- que se fizerem necessários ra, oficialmente, tomar 'c0- guardar que o governo con

cretize suas idéias a respei
to da reforma· administra
tiva que julga imprescindí
vel para lhe dar ou não o

apoio de seus represen tan
tes no Congresso".
POSIÇr\O DA RANCAD.t\
DO PSD GAUCHO
RIO,9 (V. A.) -- O "Cor

reio da Manhã" publicou ho

je a seguinte nota sobre a

posição da bancada Fede
.ral do PSD Gaúcho em face
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Convulsoterapia pelo eletrochoque e cardiazol. Insulinoterapia
lI.�S. <:01n mode'fDo, métodos de diarn6aUoo. e tratamento. de Sakel. Malarioterapia. Psicoterapia.
élf)i.POBCOPIA - BlSTERO - SALPINGOGRAFlA - ••TABO·

LISMO BASAL
Consultório Provisoriamente á: Rua General Bittencourt, 811

. (esquina de Anita Garibaldí ).
• i -"dioterapl. por onda. eurta.-Elanoeo."ulaçio bio. Ulm

DR. '1. LOBATO F!LHO
Doença. do apareU.o respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
-

DOS PUL.O"
Cirurgia do Toras

J'ormildo pelll Faculdade Nacional de Medicina, Tilio!o,tlta •

. Ti.iocirurllião do Hospital Nerêg aamol
Cura0 de- eapecialização pela S . N. T. Ex-interno ti Ib:-HII.t.nte ..lIMi<eo por- �uellno da A••l.ttn-el•• P.lcopata. � Dlatrito

(a'
,.otKlar.l I Cirurgia do Prof. Ugo Pí-ibeíro Guimarãe. 10),

Consultório: Rua Felipe SehmJdt n, '8.
lb-interno dI> fio.pital PaiQI1ÍI.trieo e .lble.mlo .IllcUet� •• :

• DiAriamente, dali Iii às 18 iloraa.
c.l/!�t.l FadaraL I

Zx.jnterno- da Santa Caea d. JlI.adc6rdt. 4& .lia ,. lalleiro. ,
Res.: Rua São ,Torge n. 30.

I DR. ALVARO DE CARVALHO
I

;4

MES DE OUTUBRO
.� 5 UQmingo Farmácia D2:.�:,

.

';Pê' --Rua<'Felipe ScbmUit"
:; 11 sábádo Farmácia M�,
lrlttma - Rua João Pinto,
:: 12 domingo Farmácia MttL"
d�a - Rua João �nto

18 dómingo Farmáeia M�
d�rna - Rua João Pinto'

19" domingo Farmácia,
Sântó·'-Aútônio - Rua Joâ$1o"
RiMo
25 -

sábado Farmácia Ca;,..._
tar.inerue - Rua TrajanG'
26 Qomingo ]:....armácia C:a:.:·

taúnense --Rua Trajano
..

-30 quinta-feira Farmácia-,

O horário de F1ori�nóp'0li8 seri à8 24 horas das datas indieadae. N:0tum-a � -Rua Trajano•

O serviço noturno se.râ-
Para mais infonna�e'S dirijam--se à 1 ef-étuado pelas Farmácia:!

EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO' HOEPCKE ISto. AntôniQ, Moderna e N�

nua Deodoro -.Oaixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212'. ' urna situadas às nlas �

______-- --,
.;..... 1, ·'0 Pinto e Trajano n .

.,""

--------....;..-------.....;;...:.::======.---���---_;_----------------------

ORA.- WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. 'ANTONIO nm MUSSI
HédScoe

Cirurgia-Cliniea Geral-Parto.

Vi.,l.�. li -Infra Vermelbo.
C""fIltórlo: Rua Trajano, u, 1, l° Anda,

e ..ri.r1o: Daa 9 ... 12 hora. - Dr. aDlllt.

Da. 16 b 18 boral - Dr•.•"..i.
R••idlneia -Avenida Tt:0mpowlld. 8.

DR. A. SANTAELA
'- 'orh,al1o pela P'aeuldad<l Nacio"al d••edtcina da Uatnnl

A..... <lo Braail).

CI1JÚea !4édiea - Doença. ·Nerv"... _

n•••altórl.o: Edificio Amélia Neto - Sala ._

IteiIldêacia: .Rua Bocaiuva, li•.
(;oualta.: Da. 11 ã. 18· hora.
Telefone: ,,:u.ultõrio: 1.268.

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

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT

HIfIDlCO\ )

Clínlea Geral - PEDIATItJA
Ilna la de Mala, U - ltaJat

puaELCULTPRA - PEDIATRIA -' CLINICA GaaAL
C.... l�no • Realdênel. - Ru Baleio Viana D. 1 (I...r,o ..

.,. .at.,) - l'lonan6poU••
...rirl.: • � 12 hora. - Dilriam.nte.

OLHOS - OUVIDOS - N·AJi:J.Z • GARGANTA

DR. GUERREIRO DA _FONSECA
Eapeelall8ta II. Do.pltal

.04.ra. _Aparelhagem.
Limpada dI Fenda - 8lfr.tor - Vlnometro ete. Ralo X. (r••

•.,.rAtia. da Cabeça) - Retirada de Corpo. btran)lOl do- hlmlo
s .IIOfa,o.

·
J&aelita para UIO da OCQ!o•.
ç...alt6rlo - Viacond. de Ouro Pr•.to a.• - (Altoa d. C•••

..10 Borlaoll&ít).
......ei. - :relipe Sehmjd� 101. - T.I. litlO.

DR. ANTÔNIO MONIZ DEÃRAGÁO
CmUBGIA TREUllATOLOQU.

Ortopedia
Co.lult6rio: 1010 Pinto, 18.
Du 1. la 17 4ilriamlnta .

••nol ao. S'ba40a.
.... : Boeaiuva iIi. lOD' a. '114.

,-------------------,------- -----------�------

DR. ALFREDO CREREM
Car.o NadoQt Cie cIoe� ";�taI.

�-diretor do KOlpital C�laDi. SaDt'A••• '

,�oenc•• nervol.. a ml.tal.. )_. i (r. ii .-:r

. 1, impotência Seinal.
.: �. Tt�clê�•• : ..
cOaluUa. da. II II l' hor•••
I'ON.: a. 'l98:

-

Reà.� ·Roa· Santo'. SarÃiva. I. __,. ••treito.

DR. MARIO. WENDHAUSEN
Clfatc:a aiécUc:a dé' .4111tea e edueu

'Coualt6a:lo - Rua Joio Pinto, 10 - T.L .. ,a. .

CAl..alta" na. • la
-

e hora..
-.

', ..

· JlesJdi'Gcla, ,Bua "trq .Tini,,]', fII. 'hl: lli..

-----.--------�------������------
,·DR. ARMANDO VALERI() DE-ASSIS

MI:DICO
. .

� 8l11rdçu, de Cllnica lnbntU da A.sJatêncl. Mulddltllt ••.;._.
pitai de Caridade

.

CLINICA lUDIe., D& CRIANCAS • ADULTOS
- Aler.la-

Cun.ultório: Rua Nune. ,Machade, .'1 .,- COJl.ultae 4.1 11 .. 11
• da. II! ... 17 hora•• ·

.-

11".'''."",", RUI! llhrll"ftsl Gullberme. ,-.:.._ rOlle: '1111.

Sabão

\7irgen1
.

Especialidade ufS�SÃOV(���Mda Cio. 'WETZHL -INDVSTRllL_:JoioY1l1e. (marca r6glstrad1tl� êtr�'",;<·}:; 'i��''';'
-

Torna a -roupa braRqui�sima
.

_
.

.... - _:=_�........,_...��,." , I�...

.

_.""�_ �._ .• ,..,.<._,.,_� �.........,_�"'._� _- ,___ _, -� �_ __._ _ _,.__;IIol" .. '.

o ESTADO
ADMINISTJUÇAO

w.__- e Ofielnal, l raa CoaseUlelr....h.... fII'P4.

T.L 1H2 - ex. POItal, 11'.
Diretor: RUBENS A. _RAMOS.
G,iente: l)OMINGOS F. DII AQUINQ.

Represeutante. :

"pre.cntaçõe. A. S. Lar., Ltda.
kua Senador Dantas, 40 - 6° andar.

'-'1.: 2%-692' - Rio de Jan1eiro.
Reprejot Ltda.

aua Felir-e de Oiiv.eira, n. Zl - ee .J)��.

Tal.. 11-98'11 - São Paulo.
ASSINATURAS
NI Capital

Ali., •................•. Cr$ 110."
- fle...tr. . .... _ . . . . . . .. Cr$ tO."

No Inurior

A Cr$ ZOO."

i lIlellle.tre .•.•..... _ . - . ", Cr$ - IIe,"
Ânóncio. mediante. eontráto.

O. onginai.. mesmo Dão publiclldo.. lia. _,.�

«••olvldo._

A direçao nào se relpor-aabilí•• pelo. _

emitido. nOI artífo, aaainadoa.

DR. JOSÉ 'fAVARES IRACEMA
ESPECIALISTA

MOLlilSTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CLlNICA GERAL
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulat6-

rio de Higiene Mental em Florianópolis. Psiquiátra do Hospital
Colônia Santa'Ana.

.....-Ó:

Horário: Das 16 às 17,30 horas
Residência: Rua Bocaíuva, 139.

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

ADVOGADOS

DR. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo Tribu..."
Federal e Tribunal Federal de Recursos.

ESCRITóRIOS

Doen(811 de Criança. IConllu-ltGrio; Rua Trajano a/D. Edit. São Jorr. - 1- .udar.
Sal.. l' e Iii. !

1na
Reaídênnia : kus Sri!;adeiro snVIi Pae•.•/u. - '0 andat, (ela'-

cara do Espa.nnaj. At.ende diàrtamente dae H lia.•m dlaucB..
: -------------------------------------,------�--

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica t!lI:clUBlvamellte

_
d� eriaD�"

Ru Saldanha MarinQo, 19. - Telefone (M.i 7111.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CHnlea �,"édle. - Doenças de criança.

(Tratamento de Bronquites em adnltos e criançaa) .

Consultório: Vitor Meireles, 18 - l° andar .

R.uário: Das 10,30 às H.30 e das 2,30 às 3,110 hora•.
Residência: A ...entda Rio Branco, lli2 - FO'le 1.640.

F'lcrianópolis - Edifício São Jorge,
12 - 10 andar - sala 1

Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato,
Antônio Carlos 207 - sala 1003.

CLARNO G. GALLETTIDR.
- AJ;)VOGADO-

flua Vitor - Melrellea, 60. - Fone 1.4&&. - Flort-.D6peHa.
._------

Advocacia -e Contabilldade
DR. ESTEVAM;FREGAPANI

- Ad"ogado.·-
ACACIO GARIBALDI S; THIAGO

- Contabilista .. -

Ediflcio "IPAS�" -'fiO andar.
- ..:....__:

n-R-.-ioSÉ MEDEIROS VIEIRA

DR. NEWTON D'AVILA
Ausente até principio de Outu

bro, fazendo eurso de aperfej •

çoamento d'e cirúr"gica, no Rio
dE' Janeiro.' r

RDa· Traiano a. 11. .- .1I8r, sala u. I - adUlei. ,a. ...,...,

(E.cr. Dr. Waldir BnaeJr).
Telefolle - 1."'.

SOLICITADORES - AJWOGAOO-

ROBERTO W_ SCHMIDT
HEITOR STEINER

Caiu Poetai 1" - ltàJaí - Santa Catar!..

DR. THEODQCIO MIGUEL .-\THERINO
- ADVOGADO -

Advogada Comel'cial, Civil e Trabalhista

ESCRITÓRIO :

Praça U; de Novembro n. 23 10_ andar, sala'

Navio-motor "Carl·· Hoepckew
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIR'(i)·

Escalas intermediárias em Itajai e Santos, sendo neste (l.ltimo apen'&s

para Q movimento de passageiros.
PRóXIMAS SAíDAS:

IDAl
de FPOLIS. de ITAJAJ '- do RIO

VOLTA
-

.

de SA:N!f08-'

�armacias
d� Plantã;�

.�.

12/0ntuDro
24/0utuÍ>ro

6/N1>vembro
17/Nov�mbro
8O;Novembro
12/Dl!zembro

14/outubro
26/Outubro
7jNovembro
19/Novembro
2;Dezernbro
14/Dezembro

19/0utubro
31/0uutbro
12/Novembro
24/Novembro
7/Úezernbro
19/Dezembro

20/0utubro
.1ojNovemb:l'o
la/Novembro
25/Novembro

S/Dezembro .

20/De2ernbFO
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Assc.mblçia .. Legislativa �r�9n�L�. SS��C��I!
c,om esse orgamsmo, ore- ordinária ímportãncia traz oral, foi à tribuna. para a- economico {lo oeste catarí- Transcorre, noíe. o am- Ai.

rec ido ao Chefe da Nação ro conhecimento da Casa, o gradecer as felicitações re- nense, e merecedor, por íS-1
versárto natalicio do nosso - Sra. Maria Negreiros

J;01", compreensão patriótica dep. Celso Ramos Branco. ,'ebidas pelo fato de ter si- to, do apoio de todos, pois a distinto conterrâneo, sr, AI- Vanzuita, esposa do sr, An
.,�lo Congresso, estava o pre- Informou o nobre represen- do aprovado no Concurso de iniciativa virá resolver em mirante Pinto da Luz, ex- tônio Vanzuita.
·,,,idente da República devi-

,

tante de Lajes que o sr. Eli- Livre Docente da nossa Fa-. definitivo o problema de luz Ministro dá Marinha, resi- -- Sra. Afonsina Líberato
-dnmente armado para ven-

.

seu Di Bernardi, na época culdade de Direito. e fôrça para um conjunto de dente no Rio de Janeiro, on- Heusi, esposa do sr, Arnal-
-« er li política de preço e dar de safra, adquire gado nas dez comunas do nosso Esta- de, por certo, será homena- do Heusi,
�W povo o que o povo espera,

! fazendas de Lajes, Curitiba- Estreito do Rio Uruguai do e muitas outras do Esta- geado pelos seus amigos e - Sra. Marina Mussi, es-
'''ü,to é vida mais barata e nos e outras, e o deixa em Foi apreciado, na ordem do do Rio Grande do Sul. admiradores. posa do sr, Nicolau Mussi.
,-,:,Wr11 mais conforto. I invernada por êle arrenda- do dia, um apêlo no sentido Depois de judiciosos co- O ESTADO cumprímen- VIAJANTE

'

Cita, a propósito, o dis- da. (�uando há escassês, o de sei' solicitado o interesse mentários, o' orador pede fi ta-o, Vereador Antônio Apostolo
,í'.ll'''() do �l'. Benjamim Ca-

;
'nesmo sr. Eliseu Di Bernar- do Congresso, pela aprova- aprovação do apêlo vindo da Sr. Judo C. de Andrada Acompanhado de sua exma,

�\dJo, více-presldente em' ii não precisa comprar: traz ção do projeto de lei que Câmara 'Municipal de Con- Ocorre. hoje; o aniversá- esposa, viajou, ontem, via.
"dxerticio da COFAP e no I para o ma�adouro o gado de conced-e o crédito de, sete córdía, e no qual se pede a- ri� natalício do sr.JoCÍ<l. Ca!- aérea, à Capital Federal, o'
-o ual se acena ao povo com

I
sua proprledade, adquirido, milhões, destinado a estudos inda, que seja destacada a deira de Andrada, funcionâ- sr. Vereador Antônio. Apos

":" mur:avilh?so programa �. muito bo:n' PEeço, e apezar ê' aproveitamento do Estrei- verba destii18,a.a ao Estreit-o

'I ri_o
do Gabine.te do sr, Mi- tolo, do alto comêrcío local.

�e provldencias e com a ga- '!:;80 quer Impor aumento de to do Rio Urúguai, e salto da deatinada ao Salto do Pa- nístro da Agricultura. BATIZADOS
rantla de uma; próxima e preço. do Paranapanema. ranapanema, tendo-se em O ESTADO cumprímen- 'HENRIQUE RAMÕS Fí�

,

;1]t>_;{got.ável fartura.

I
U deputado Wilmar Dias, O deputado Estivalet Pi- vista que os estudos sôbre o I ta-o. LHO

" gl� f!U�S considerações, �gra�ecendo o esclareci��n� res, que com tanto brilho I,i?l'ov:itamen�o do E.atreito Viú�a� 01h'�a Ayre� da ��z Foi ontem levado à pia
Yil.i\ rep�los ao modo. como ,',o, <lIes: que o transmitirâ representa o município de ja e,stao quasi concluídos. I �a�",� hoje, o anrversarro batismal, o robusto Henri
". organ izada a COAP - na

I
ao presidente da COAP, pa- Concórdia, lembra que foi Sobre o mesmo tema e a- natalicio da exma. sra. d, que' Ramos Filho, segundo

-qual os produtores terão, ra que possa atacar os al- precisamente desse munici- provando a proposição fa_IOlívia Ayres da Luz, viúva herdeiro do distinto casal
sempre maioria, s.e os d�l_e-I tístas pela retaguarda e des- pio que partiu o movimento laram os deps. Coelho de

I
do nosso saudo.so conterrâ- Henrique Arruda Ramos -

:f.:actos dos coneumidores nao

I
baratá-la. 00 sentid-o de ser aproveita- Souza, em nome da UDN.;.o neo, sr, Gervasío Luz. Elí de Souza Ramos, nasci

Inram sempre apoiados pe- P.rosseguindo, o deputado do aquele Estreito como deputado Vargas Ferreira, A veneranda aniversarian do a 3 do corrente, na Ma
�G", .representantes do Exe- Wilma}" Dias, refere-se ao forite extraordinária de e- representante de Chapecó, I te, a qu.em serão. tributadas ternídade "Carlos Corrêa".
-cutivo. :Jropósito da Mocidade Es- nerg ia elétrica. deputado Siqueira Bello, em expressivas e carinhosas ho- Foram seus padrinhos, o

Acentúa, aqui, que o 'go-
e
tudiosa, de desencadear no- O nobre orador discorre nome de Caçador e Videira, I menagens pelo seu vasto c�r- dr. Rubens de Arruda Ra-

vêrno não deve concordar i 'la greve desta vez, contra eruditamente sôbre o

assnn-,
Antônio Gomes de Almeida, culo de relações os respeí- mos, nosso diretor, e sua

«.om o pedido de demissão;

o.
aumento da carne. 'to e mostra que se trata de representante de Capinzal c ! toses cumprimentos de "O espôsa, Da. Gessen da CO,g.·

-;\egses repres-entantes, mas I' Acha excelente a idéia melhoramento intimamente Tangará, e Walter Tenório j ESTADO",
ta Ramos.

-deve estimulá-los a se con- mas é de opinião que vencer ligado ao desenvolvimento Cavalcante, de Curitibanos. Prof. Ant.ônio Lú.eio, Com os nossos parabens
=ervarem no posto contra e-sta batalha é mais difícil I Ocorre. hoje, o anrversa- aos jubilosos pais, os nos-

�;(>(la e qualquer tentativa de do que � do preço d�s cine- •• , "'••••� ··:..·····11
rio n�ta.lieio do prezado.co- sos VQ:os de �aior�s felid�

lwmellto. �as, pOJS o povo. não P?de Os Den t'lslas da Capllai lega:(l�-l!n�r�nsa,. Jornahsta dades ao querIdo pImpolho.
Passando aos debates ha- ilspensal' por multos dIas, '. I AntonlO LUCIO, diretor do

',;idos no plenário da COAP, J precioso alimento. Confól'me noticiámo:=; no artigo "Você é cirurgião! "Joaçaba Jornal", 'a quem I �"In e DI-arl·O, ..:Ienuncía mais uma mano- Insiste, assim, que não de- dentista", vamos revelar, 'para o bem da saúde do povo: cumpl'iment�Jn.Qs, efusiva- l,' ,II!' '

.

.,':t;ra dos marchantes contra i"e ser concedida a demissão de Florianópolis, os consultórios dentários, verdadeira;; : mente: '"

t; povo e se congratula com aoí'\ representantes do go- ara,pucas que realizam as maiores aberrações,. no que diz I Dr. ArmmlO_ rllvares RITZ
�.s membros demissionários vêrno n� COAP, po-rque de- respeito à ciência. dentária. "

'I F�z.anos, hOJe, o sr; ?r. Às fi - 7,45hs.
:,.��queJe ol'ganismo, por não .vidamente prestigiados, eles, Para nós não foi difícil encontrar chadatães aos �nmnJo I }'ayar,es, medlc(), ODEON
� ,ll'em concordado com o �m· saberá!} resistir até a vitó- 'Junhados, demolidores da saúde pública, fomecedores em Blumenau, ora em via- Às 8hs.
'()usLe. !'ia do �ovo. .

:le pacientes aos hospitais, manicômios e, quiçá cemité- g�e�, de estudo� �os Esta�dos Robert MITCHUN - Ava
Outras observações faz Q Propoe, aSSIm, se trans- Unldos da Amenca do Nor- GARDNElt - Mdvyn DOU..

nos. .•
"'L"",'obre orador que provam :nitam telegramas ao Exe- ASl:lim senhores, esscs in,escrupulosos, franqueiam te. C AS

\:\starem a COFAPj a COAP :�utivo do Estado e do Muni- lUas portas ao po\"o" bem no....c,W'aç"ilo da cidade, ilicíta-, Sandra Regina em:,

f' a COJ\IAP falhando às cípio, bem como aos Mem- camente exercendo a sua falsa medicina, ocultando-se Completa, hoje, o primei- ORGULHO' E OD10
'"uas finalidades e traindo a bras demissionários, para Nb o nome de profissionais irresponsáveis. 1'0 aniversário da galante Preços! 5,00 - 3,20
missão que lhe foi confiada que permaneça;m no posto. O cirurgião den tista, consciente dos seus deveres e menina Sandra Regina Fer- IMPERIAL
'para defender o povo. Perorando, o deput.ado "esponsabilidades pessoais, perante a grande comunida- nandes, estim�da filhinha

.

Às 7,45hs.
Esse organismo está pre- Wilmar Dias, repete as pa- de que forma o ambiente Odontológico do Brasil; não do sr. Hernam Fernandes e

,
Mano LANZA - Ann

·cisamente ,fazendo o jogO lavras do sr. Benjamim Ca- pode ficar de braços cruzados, perante a irresponsabili- d, Olga Zatal'Ían Fernandes. I BLY_TH - Dorothy KIR8-
\OS tubarões, sempre concor- bello, de que estará eom o Jade de que campeia em nossa amada Santa Catarina. FAZEM AN,OS, �OJE: I T�N
·Jando com a sua ganância povo contra tudo e contra Já uma magnifica Faculdade em pleno e progressista - Sta. LIa Kl'legerwz. em:

-pelo crescente aumento dos todos.
I

:uncionamento, cotada entre as melhores do nos�o país.
- Sta. Cecília

zazaniga'l
O GRANDE CARUSO

'::preços. Aprovado o requerimento \lo,).'ernamente equipada inclusive com aparelho de 'raio - Me�ina Elisabete !3ay_er Preços:, 6,20 - 3,20
A esta altura intervem Pôsto a votos o, !'equeri- \':, ,�latermia, infra-v.ermelho; está capacitada a atender! Jorge, fIlha do sr. BenJam1m Imp. ate 14 a�os."(com apartes, diversos depu- mento do deputado Wilmar ,'is necessidades dos que não podem frequentar uma boa Jorge., R9XY

-tados e o orador tem opor- Dias, no sentido de se cna- clínica por falta de recursos econômicos, E nós, na qua-
- Sta. Fabiola Ramos, fi- Às 7,45hs.

"unidade de esclarecer que 3ignar em ata um voto de lidade de alunos desta exemplar Faculdade não podemos lha do dr. Adalberto B. Ra- San WANNEMARK
:-le há falta de gado, a solu.. regosijo pelo brilhantismo admiti� que se exerça o "charlatanismo". Vamos comba. mos, juiz 4e,direito, aposen- Lea PANDOVANI
,,c;ão não é aumentar o preço. wm que se houve o deputa- tê-lo, não porque ele nos prejudica economicamente, mas tado. em:,
mas racional' o fornecimen- do Osvaldo Cabral,no con� porque ele nos destroi moralmente. - Sta, Delsa Vieira, fi- O PREÇO DE UMA. VIDA
"to.

'

:urso de livre docente da Para roteiro do presado leitor, daremos espaço a lha �o s,r.. João José Vieira, Preços: 5,00 _:.. 3,20
O deputado Celso ,Ramos Fac��dad,: de Direit?, o dep. um magnífico diálogo colhido em um consul��rio no Es-I funclO�ano da. Car�os Ho�p- Imp. até 14 anos.

]3ranco declara e mostra Bulcao Vlana aSSOClOu-s.e à treito... cke S. A. RITZ
<Iue a culpa não cabe ao pro- homenagem em nome da I

_ Então meu amigo, como se sente? Que o traz por
- Sra. Olga Ventura, es- Finalmente amanhã

�<i.utor, no caso os fazendei- bancada da UDN., e reque- aqui?
. I posa do sr, Gerenaldo Ven- DUELO AO S0L

�'os, mas sim aos atravessa- rCll que também se dirigisse _ Estou com esta dor de dentes, já há mais de uma tura, representante comer- IMPERIO
-dores, Rematando seua ar- um telegrama de congratula. semana; o rosto está inchado e o lado muito quente, . .

cial. Às 7,45hs,
gumentos salientou que, a, çõe& à Faculdade de Direi- _ Pelo exame que fiz, o sr. nada tem; mas, nós os Sra. Suzana Azevedo Os anjos da Cara Suja.
,'8erem verdadeiras as decla- 'o pelo êxito do referido con- "cientistas" devemos saber de certas coisas .. , "A Sra. Koorich, esposa do sr. Cel- em:
]i'ações do sr. Eliseu Di Ber- curso, acont.ecimento cultu- esposa está esperando família"? so Koericb. DEMONIOS TURBULEN-
cilardi de estar, há .15 anDa, ral de rara significação pa- _ Sim, está de quatro meses.

- Sr. Feliz Brandão 80-' TOS
'sofrendo prejuizo's �corn a 1'a o nosso Estado. -:- Então está aí!!! Assim' que o Sr. "ganhar famí- brinho, ,.residente .em Itajaí. A VOLTA DE .JESSES
"matança de gado, a éstas Água e esgot a E 1'" tdá' t - Sr. Pedro Gue .......l·ro ,JAMESo p ra o s- la, ,e9.a or passar como por encan o. . .

u'"'

horas não contnnuaria a ser treito O paciente horrorizado, procurou um profissional. Júnior.
:milionário mas estaria. ar- O d t d YI C 1 l'

o

epu a o mar 01'-
i a quem contou tal disparate, ° qua

o lvrou o paciente de
J'uinado. rea leu para conhecimento

I
uma dôr que de acôrdo com os ditames da legítima Bio-'

Aparte interessante foi ,de seus pares, telegramas Iogia, só passarria dentro de cinco meses... V
,A PdS r..

também, o do deputado Os- recebido do sr. vereador I Damos a seguir uma relação de individuos que têm oce O e e
valdo Cabral, quando disse Bruno Schlemper, cumpri- f a ousadia de destruir moralmente a ciêneia odontológi- Agentes Fiscal do Imposto do Consumo
"que, às vesperas de preten- mentando-o pela aprovação l

ca e de afrontarem a Saúde pública. Estudando em Curso Especialisado, por COR-'der aumento no preço, a car- d? proje,to de lei que auto-I' . Waldemilr SeU" que exerce a odontol�gia no consul- RESP.oNDENCIA _ Peçam informações ao Insti-
'ne desap'arece do Meréado. '

't' .
. -

Clza empres' Imo para os ser- j tório do deputado Ku;erten, Gonstantmo Sel'ratine, no (tuto N'acional de Ciência's e. Artes, à Praia d-e Bota-Tão logo, porém, o, au- �iços. de água e esgoto do ,\ consultório do Mario D'Acampora, dentista do Centro fogo, 526 _ RIO.
"mento é concedido, a carne EstreIto, e de agradecimen- ! de Saúle. Não sabemos que paralelo existe entre as pro- ,�':nbarroh os açougues...

'

t d b I
.

';0 a o os os no res parla- fissão de tint.ureiro e a arte dentária... -------------------------

Diante do exposto, o dep. m�ntares que deram seu a-I Israel Cal<�eira, com consultório clandestino no Es-

MiSSa DE ftNIVERSftRIO'Wilmar Dias conclui que a pOIO à medida destinada a : treito. t'··
'

2-•.t�ulpa cabe aos atravessado- concretizar uma das mais !' Lucas Alves, no consultório da Sra. $Zila Barbosa
"

,

ores, mas esse mal pode ser. iustas aspirações do povo' Alves, tambem dentista dp Centro de S�úde. GUILHERME ADALBERTO DA SILVA, convida
'removidó' rque a COAP, daquele sub-distrito. O pro- Julíta Borba, no consutório de José Borba. aos parentes e pessôas de 'Suas relações, para assistirem
'por lei, tem poderes para ad- jeto foi aprovado ontem em Rubens Steimetz, ex-,muj'cineiro, com consultório á MISSA de 20 Aniversário de sua sempl;e lembrada Es-
<quirir diretamente o produ- 'legunda vDtação. clandestino em Palhoça. pôsa NAIR B. DA SILVA, a ser realiza{la dia 14 do cor-
�to e fornecí\-io ao consumo O deputado Osvald() Cabral SEM COMENTARIOS .. , [<ente ás 7hs. na Capela do Colégio 'Catal'inense.
�{)1""' interme-diári-os... agradece 'a') Acndemi.cos de Odontologia. De"de ,já antecipa '-os seus ::>g-radecimentos a to,ios
'-' Novo pormenor de extra, O deputado Osvaldo Ca- Seguem 48 assinaturas. I que G-ompareeerem a .esse áto de fil c.ri.:::tli.

Preços: 3,20 único.

lO
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Continuará domingo. o Campeonato de Profissionais com a

sensactonsl peleja entre' Bocaluve e Guarani 'que com
o Figueirense ocupam a vtce.Jlderançs. . .

��.���"'''''''''''''''''-_'''_'_.'''''�.-''-''._��",:.-.-_-.-....-__-,�..__.... -....-_"._�.....".,�..,._.....�••- ....._...._-.._.....;._.."!tI!'....- ....--...;..........v-_...,._..,,�--.-.-.....-"_-...w

.;.--i.;.j.,.

I:: , :' '. , "

,. _. i :.

Resume- daa Plirtidas .de Agapito, Distraído e Sadi;
loa�, rodada-do Campeonato .

'Mazela, 'Bóca e Nica; Zico, São o seguintes os prin- - Cor'int.ians com 12,golos.
Amadorista-da c'idade:'" Santana, Pitola, Sombra e eípais 'art.ilheíros dos diver-I' 20 lugar - Carlvle, do
Jogo � Colegial x Hercí-' "Jair: ,. sos certames que estão sen- Santos, com 8 golos.

Iio Luz',
., �

.

Bangú - Bicudo, Ario- do' realizados no país: 30 lugar - Carbone, do
Data -'"'4-�10-52; á tarde �aldo e Vilson; l"emandez Certame amador da cidade Corintians e Albelha, do
Juiz', "�,o WaldJr Maf�;a' Barbato e Benjamin; Pedro: 10 'lugar - Nado, do Co- I São. Paulo, com "l golos,
Vencedor; .,-' Colegia] Helcio, Cidade, 'rito e Iran, legial, com 9 golos.
Contagem :.........·Z x 2

'

',Classificação 20 lugar - Tito, do Ban-
Goleadores

_

_,...... Santiago, .

10 lugar - Colegial, com I gú e Barata, do Colegial,
Sabifi6"e ·'Zó" para o vence- '16 pontos ganhos e 4 pon- com 8 golos, .

dor e:_Walmor 1,1 e Waldir I tos perQ_idos.. 30.'lugar - ZÓ, do Cole-
(penalty) .. para o vencido. '

20 lugar - Treze de Maio zial e Odilon dei Hercíl ío
'Qúadrbs - Colegial '_ ,tom 14' pontos ganhos e' 6 Luz, com 7 g;108.

Colaço, AriIton e Hamilton; (>ontos perdidos.
Egídio, .Ouca e Anibal; Zó, 30 lugar :___ Hercílio Luz,
Sabino, Santiago, Barata e com 13 pontos ganhos e 7
'Nado.

'

pontos perdidos: .

Hercílio Luz. Patê, 40 lugar v=« Postal Tele'c
Nelson e Waldir I; Durval, gráfico., com 12, 'POli tos ga
Waldir II e Pata; Valmor nhos e 8 pentes -perdidos.
lI, Valmor I, Aço, Odilon e 50 lugar -11'18, com S
Bugio,

' ,.

pontos ganhos e 12 pontos
Jogo Treze de Maio x perdidos.

América 6ó lugar __:_ ,

-Flamengo,
Data ---,- 4-10-52, á tarde eOIl? 6 P{}fitos ganhos e .1-1
Juiz - Gial.léo 'VaSCOl1ce- ponto!, perdidos.

'

los 60 lugar Bangú,� com, 6
Vencedor Treze de pontos ganhos' e 14 pontos

Maio perdidos.
Contagem - 4 a O 70 lugar- -América, com
Goleadores -' Basfuho 5 'pontos ganhos e 15 pon-

(2), Nerí e Novais (contra)' tos perdidos.
'

Quadros .� Treze de ·Maio. Próxima rodada
-- Cassio, Neri e Natalino';' Sábado -- Treze de Maio
Botelho, Dosni, e Ildefonso; j{ Iris e -Bangú x JIercílio
Hélio, Vilain, Amauri, Ca- Luz.'
belo e Basinho, Domingo - Postal Tele--
Amél"Íca - Nezjn)lO, Ar- gráfico x América e Cole

,mando e Onor; Novais, Tri� gial x Flamengo.
lha e Odilon; Ad, Lua Par
dai, Hercílio .e Mozart.

.TogO .- Postal Telegrá·.,
fico x Itis

.'

;

Data -=- 5-10-52, pela ma-

;'CAMPEONATO AMADORISTA DA
..• '

." .,�' ii' CIDADE
.'

�,ehã .

Juiz - Sadi
Vencedor - Postai Tele:.

FIGUEIRENSE FUTEB()l,
'.

,,_CLUBE
Assembléia (-te.ral·Extraor ..

dinária
.- Convocàção

De'ordem désta Presidên·
eia e tendo cem vista o aue'
dispõe' o artigo 25, alíne� 2

�o Estatuto ém vigor, éon�
vido os senhore;> associado�
do Figueirense Futebol CÍu-.
be, à comparecér na Séde
Social desta Agremiação, à
rua Conselheiro Mafra, 6

(Sobrado), no dia 18 de ou

tubro corrente; às 20,00 ho
ras para tratar do seguin-'
te:

Ordem do Dia
E eleição do Conselho De

liberativo do Clube, na fo�'
ma do Estatuto artigos 48,
49 e seus parágrafos, tendo
'em vista a t:�nullcia coleti
va de 'seus membros efeti
vos. Não havendo número
legal à hora marcada, a As
sembléia funcionará quinze
(15) minutos após com q1-lal
quer número.
Florianópolis, 7 de outu-

bro de 1952,
.

Arno Luz de Andrade
Secretário Geral

gráfico
Contagem ':__'7 a 3

. Goleadores - Fernando
(�), Delamar (2) .� Ivani
(2), para os pO'stalistas

-

e

:Moreto (2 penalidades' má
ximas) e Gaédes, para

.

o

ru h:ro negro.
Quadros Postal :_

WÍlson, Namy e Baiano; Pé
de 'Ferro, Carico e Pedro,
peiamar, Fernando, Bica,
Cil:óca e Ivanir.
Iri8 - Guedes I (Gessy),

Osni e Gessy (Guedes);Ney
:ThIoreto e Renato; Rosemy,
:Prats, Lico e Guedes II,

JogO - Flamengo x Ban
gú.
Data - 5-10:'52, pehí ma-

ilhá
.Juiz - JOHi Silva
Vencedor - Flamengo
Contagem - 4 a 1
Goleadores Sombra

(2), Santana e Jair, para o

\'encedor c Tito para os ban ..

guenses.

Quadros - Flamengo

ARTILHEIROS -PRINCIPAIS DE VÁRJOS. OS PONTOS ALTOS DO CAMPEONATO

CAM;PEONATOS .
Findou-se, com auspiciosa possuindo ótimos conjuntos,

auréola de 'g16ria. ô Campe-· e' destacados valores
'

mdj
oriato Estadual de Volei e viduais, o Volei e o Basque
Basquete-ball (masculino e te.

feminino), certame prorno- Dos participantes, Pal-.
vído pela F. A. C. que, Com .meiras, Ginástica e Cruzei-

.

sua realização, acaba de ob- ro de Joinvíle, Iearaí de na-
ter outro grande triunfo. jai e Olímpico de Blumenau,
Conforme é de nosso pro- foi a respresentação de Jo-·

Certame carioca pósito, vamos, ao traçar es- ínvile quem mais perto an-

10 lugar :_ Menezes, do tas linhas, realçar tão só- dou de levantar, c?m desta-

Bangú, com 10 golos. mente os pontos altos do que, o nosso campeonato.
20 lugar -- Z'izinho, do campeonato.

.

Trouxe Joínvile, grandea

.Bangú, comF golos, De início louvamos o n í- equipes e excelentes joga-
vel que foi alcançado nas dores.

30 lugar -- Ademir, do di
.,

. ísputas das varias parti- Porem., venceram os quI?;.
.

do Vasco e Orlandc, doFlu'
'

Certame profissional da Cl das, o que veio trazer uma mais jogaram, e, daí, ao fi-
.

-_ 'minensé, com' 8 golos.
dade grande movimentação - ná nalizármos queremos "enviar:

lo lugar - Saul do A- C.
... quadra. e na numerosa tor- aplausos, a nossa turma;

..
"

,
." ertame .mineIro 'd I'

.

vai e Lauro; do Guarani, 1 I. . '__ \,7'
CI a que a se encontrava. Ubiratan e Caravana do Ai<�

com.d golos.' ,� Ug2�.1' ..

'\- .llson,,?o A- Dado a este nivel sempre' campeões, respectivamente"
'. .merrca lVünmro e MIchel, . ilib20 lugar - Pinto

Miri-Icl ''''<1 .' '.
. � equi 1 lado dos contendo- do Volei e Basquetemascu-

nho e Augusto, do 'Atjéti�, o
....1::)ller�rgrca'Fco� '! golos. Ires, não se verificou parti- Iíno,

'

• .,.:.0 ug .. I' - elleu'a dodr'
,

co : MaS$lta e Justino do V'I N tr'
'. as mas ou mesmo medio- Por fim, congratulamo-

.."., C
.

' 1 a ,,'ova e vava, do Atlé-'\ .
' • '

:' iguerrense ; ,hma do

BO.�
t' M" 6 1

cres, nos, com as campenonrssi-
•

ICO metro com go os Q 1 t Ii \ .

d
-

ealUva, com 2 golos.
, "

'

'uer. a.s ii .as, mascu mas
.. !
mas Joga oras do' Bandet-

, 30, lugar -:- Ei;lcurinho e ou feI!llllmas, foram venci-,. rantes de Brusque, tIue-

Certame paulista Ce�inh�, do �iderúrgica, das pálmo à palmo. As equC i levantaram, com muito bri-
.

10 lugar - Baltazar, do com 1) golos. pes que se apresentaram pu- ,lho, o título de campeõ�
ra conseguirem "08 títulos i do Volei-balI teminino.
máximos do Estado em Volei I E, que as nossas últimas
'e Basquete", estiveram à I palavras, sejam recebidas;
altura e não foi assinalada 1 por OSMAR CUNHA e seus

. t • .

qualquer partida em que I companheiros, como um 81-
t· I

I .

rvessemos que amentar n,: nal de reCJJn,hecimento pellS
falta de combate e, Mail: bélissimo espetáculo que
credenciais em técnica. I conseguiram of�recer am

I I�m geral, nos campeona-! nosso público. Recebem Gi

tos, são comuns os apareci- . aplauso sinc�ro do rabisc'a-
mentos de contendores com! dor.
acentuada falta de capaci�
dade, ' proporcionuBíI-G, pO.f ,

isto, partidas que afugen-
tam o público e roubam o

interêsse de um torneio es-
CAItlPEONATO JOIN

VILENSE
po,rtivo.
pesta feita, porém, tal Em dispÚ-ta:· de mais",uma

não se deu, já que, de um! rodada d? Campeonato da

mod? geral, as equipes que ! �;ga Joinvil�nse, o'Oper4i
desfIlaram no Estádio "San-

.

rio goleou.o Ipil'imga rl�
ta Catarina" (O nosso or-! São Francisco por sete ten

'gulho esportivo) podemos � tos a um e o São Luiz con

coloca-las em situação que 1 seguiu abater por três a.

vem. de demonstrar que em 'dois o Clube Atlético Sã�
nossa terra' se pratica, com! Francisco, bi-campeão de
exe'lente' indicie téc..nico,' 1950.

.
.

.......«' , .

oS' CAlVIPEÕES CATARINENSES DE

'VOLEI E 'ÇASQUE'fE
Damos a seguir a relação

I
Voleibol Feminino -

das equ!pes que 'levanta- '. Bàl1deirantes,' de Brusque:·
ram os Campeonatos Esta- Berta, Hiltrudes; OrIanda,
duais de V-<>leÍ e Basquete e Therlise, Brunilde, Ruth:
Lance Livre, disputados Genny e Marlis.
sábado e domingo, nesta Ca-

'. ,. ,

l-,ltl.ll: I' ,Lance-11vre. por eqUIpe -

Basqúetebol _ Caravana' Caravana. doA� �. ,C .

do Ar, desta Capital:
Lunce-hvre llldlvl�ual:-

. Carpes, Dantas,.' Costa,
FJ.·anz Reette, do. OllmplcQ,

Aurélio, Moraeí, Gouv�a, �e Blumenau; V1ce-campe-

Borba e Thomé. a�: Conrado, do Caravana.

Voleibol -'-,Ubiratan, des- A todos os novos cam-

ta Capital: peões ·catarinenses· dos' es-
Nilton, Schlinckmann, AI- portes da cesta e da rede as

do 'Nunes, E'rico TremeI, feliCitações do "O Estado
Nabor e Dedéco. Esportivo".

EDBON

, -

Noticias Diversa. CI�be 12 de .Agosto
- A 'prova ciclista inter- 280 'quilômetros, com o per- Dia 11 - Sábado - "So,irée" em homenagem ao De.-

nacional Rio - São Paulo, I curso Curitiba - Ponta partamento de Xadrez' do Clube...
'

eri-cerrada domingo,. teve I' Grossa - Curitiba, Dia 18 - Sábado - Audição de piano dos alunos,
como vencedor José Carva-, '. ,.'

.

lho de Santo André .

- Segundo notiCIa chega- da pl'ofessora d. Gilda Ligocki Lopes. ,

,

N
'

,

d J
.

b t
: da de São Paulo, o médio Dia 19 - Domingo � "Soirée" co'm início às 21 ha-

- a rma o uru a u- ,. .

ba m S- PI' d' Bauer, que dIziam inutiliza- 1'as.
,e ao au o sera IS-) d ' . .

putada domingo, próximo a! o para a pratl_ca, do f.ute- DIa 25 - Sábado - Grande "Súirée".

grandiosa' regata em home- i b?l; ,dentro de 40 dias pode, As "'Soil'ées" aos sábados se iniciam às 21,30 horas.

nagem á pátria; sabendo-se ! r� Jo:�r: conforme 1'8;'e:". Tõda� �s segundas-feiras, às 19,30 horas, -Sessão Ct-

que guarnições argentinas 1 çoes ��It<� pel� seu medI�ü 'lemat�grafIca.
disputarão a prova,

I dr, Lmz 1 al'qumo de Assl,.s_ � Tôdas ài;l quartas-feiras, às 20,30, "Bingo e Cinema....
_ Com a participacão de ! Lopes, . ";.\.liosos prêmios e ótimos filmes da "\Varner Bros".

corredores de Santa Cata- ! ,__:_ Kid Gavilan, de Hava
r.ina, .são Paulo, Lond'rina, na, manteve seu titulo d,
Ponta Grossa e Curitiba,' Campeão Mundial dos meio
será

.diSPU.
tada ,nesta últi- méd ios, der:rohmdo-

domin-Ima CIdade, nos dIas 25 e -26 go o norte-americanQ Billy
do corrente, a prova dos', Graham, por pontos.
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Municipalismo
... ' -: .

o desenvolvimento dos mun icipios brasileiros, como

E'Jeças vitais, do nosso sistema federativo, conatitúi a ba

se da doutrina murrícipal ista, lançada' 110 seio da nossa

."Jado�alklade, num esfôrço supremo, de um grupo de
oons brasil eiros, que, realmente, se interessam pela so

!ução <l05 problemas nacionais, cujo sentido grandioso
,f!, :'H"In dúvida, o de ver poderosamente garantido, em

. meio às, N.a.ç,ões do mundo, o nome dêste Brasil imenso e

porttmto.:lo de riquezas ocultas.
a mun icipal ismo oferece uma estrutura político-ad,

'1liaisi:.nitiv.:-t de proporções imensas no terjeno social. e

,'n:'1 a Rua. adoção. o pais poderá resistir ao desequilí-
'--',trio social dos povos. numa época em que, os homens,
r.reter indo real izar 'os anseios da humanidade, lançam
=e em aventuras perigosas, personalistas e estreitas,
Ia-ido ��'{"p;\ns[l,o às suas ambições e -capr-ichos rnesquí-

:;1 11 j)� e (�g'(} t�:. tiros.
Vj'..emos realmente num tempo de profundas modifi-

'i:;_WõeS em todos os terrenos sociais e a vida dos povos

o,ot�re as' consequências transformativas de cunho tão
'!leentuado que a tristeza e a arnargu ra 1.">01' vezes subs
:;itu'�m a a legr ia e -o prazer das gentes.

Ambições, egoismos e incompreensões formam o' arn

to iente .sombrio. de nosso futuro. 'O patriotismo realiza
, ,1o.�· cio bem comum só consegue influenciar escasso

.cúmero de ill�ivíduos que ainda não prederam a noção I
':le Deus, como única exnressão r ds dornin io sôbre tôda:5!
. -::t3 COllS8:;\; de Pátria, como princípio básico da grandeza!
",.uüvers:al: de Família, como manifestação de amôr, de I
'-';'lOlle"tld",{]c e respeito no seio da coletividade.

'

IOs fr1.1 tos das idéias altruísticas só podem ser co

.Ihidos ii custa de lutas e ingentes esforços, sem desta-
;ec:imentDs. 'j

,

O incremento da vida municipal como fator de pros
;.:�rida<l.e nacional é o sublime idealismo de todos nós. e

>O que nDS deve animar sempre e sempre é a idéia de pro
:pugnarmo,; pela redenção dos municípios, soltando-lhes
,.ai; algemas, que lhes difieultam ascenderem a um gráu
"de �senvolviménto merecido, oomo fonte das' riquezas
,da Páteia. A pedra de toque da revigoracão da vida co

"':!!l)unal, em tôdas ás esferas, é a autonomia completa, Rem

_yêias para o Município.
O que é a Pátria, senão os próprios municípios em

1-S�la_ vida latente, seus homens e suas idéias'? Onde se

-encontram as fontes de riqueza do País, seu provisioua-,
=mento, sua firmeza, 'senão na' própria égide das comunas f

.Por que, então, esta centralização de poder até hoje
-obedecída; se êsse mesmo poder se emana justamente
"da::> células municipais? Por que, então, idealizarmos pa
,IN!. o município obrigações tão grandes sem que lhes pro-

J

.f}vrdonemos os meios eficazes, pelos quais se possa de- \

-siacumbir de seu papel altamente significativo no seio!
.. :ia Nação?

Sem ó alevantamento das 'fôrças municipais, por
meio de um melhor ajuste da discriminação de rendas,
,dando à comuna o direito de inverter em benefício de
,;;;ua. comunidade maior parte de suas arrecadacões in-I
-1.€rnas, jamais o município deixará de mendigar' o auxí-I.Iio de outros poderes e verá suas legítimas aspirações
'.iejam alcançadas e' realizadas,
,

Para solução dos magnos problemas .que assober
bam as comunas, impôe-se a instituição de prmcípios
�lue a muitos poderão parecer verdadeiramente revolu
-eionâr ios, mas que. pelo manos para quantos part.icípam
-diretamente da vida comunal, nada ma iR exprimem do
"{tIé o gráu de percepção de nossas realidades, no exame
'� obsel'vação do desenvolvimento das COusas prejudi
ú=:ís ao c�e�cimento do País e, principalmente, dos pró-

'1'1'10S mun icrpes.
Que em breve se concerttze o ideal visado, são os

""11()SSO� votos, apesar das interferências parasitária" que
'passeIam pela beleza turística da "célula mater" da na
:dona1i.da-de ...

OLHOS :- OUVIDOS -,- �ARiz E GARGANTA-'
DR. GUERREIRO DA' FONSECA

, Especialista do Hosplta)
Receita de Oeulos -- Exame de Fundo de Olho' 1'.111'

'Classificação da Pressão Arterial.
Moderna Aparelhagem.
ConsllHório - Visconde d� Ouro Pl'eto. 2.---

TICA • oDilLO
_ Lentes Zeiss e Ray-Ban II �rtT

ARMAÇOES· MODERNAS PARA CAVALHEIROS, SENHORAS. - ARTIGOS FOTOGRAFICOS
ULTIMl\S NOVIDADES PARA PRESENTES

RUA FELIPE SCHMIDT - (Edifíci_f:? Amélia Neto)

A reta nem

sempre é o
melhor caminho'

Quando o senhor tiver de cultivar um 'terreno em

declive, o melhor carninlm é... a curva de nível que,' conter

nando es encostas, primeiro impede as. enxurradas e, depois,
facilita a utilização de equipamentos mecânicos no trato 'das

culturas. N� conservaçã« do, 5010,:3 curva de nível transfor

ma-se numa verdadeira linha ascendente da sua estabilidade

material e econômica.

Os resultados dêstes métodos são colheitas mais abun

dantes que contribuem. para a. tranaformeção -de sí�ios e fa
t

zendas deficitários em fontes de renda e de progresso.

• À interuaUOWll Hanester 118&11I1U
ra aes seu. elíentes I) mats crIDIpleh.
.btema de assht-êncla t�Cn1CIl atra

véll de CUTSOS de trelnamento, li \ ros

de tntltruç6es e filmes �dl!ca.tiVo;;.

Consulte o Coneessionârio I. H. mais próxim,o

INTERNAIIONAL HARVESTER
,

,

MAQUINAS, S.A.

I!I

Bt
FÔRÇA INDUSTRIAL INTERNATlONAL· C�MINHÕES
lN TERNATIONAL· TRA TORES • MAQUINAS
AGRíCOLAS McCORMICI< INTERNAnONAL

.
'

110 IE UlfllO; AV. 11140 DE TEfÉ, 14 * sAB nDlO: lUA ORlfllf, 51 * PORTO .IUGRE: a.a Ias,.. IIlnlS, lU

Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bt
cicletas e Bicicletas' a motor - Ticido - Tico-Tico -

Carrinho - Berço, etc.
Peças e Acessórios Novos' e ':Usados.
Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica.

Serviços Rápidos e Garantído, Executados por pea
wal especialtzados.

Rua Padre Roma. ,60 :-

(O REGULADOR VIEIRA)
A. mulher nitari dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERlN-U

Emprega-se com vantagem ,�r.
combater ali Flores Br�nc... Côll·
eaa Uterinas, MenstrnaclI e ap� o

parto, e Dores Doa ovirio..
,� poderoso calmante e ReauJa·

dor por excelência.
'FLUXO SEDATINA. pela 6"Wl eom

provada eficacla é receitada por
médicos ilUstre..

'

,: :

,.'FLUXO SEDATlNA encoIitrt4. em
.
'toda varte. '

.

CALDEIREIROS
CRAVADORES

Precisa-se no Estaleiro Arataca
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(�onfu5ão na c Q. A. P. �d�:�='�;,'e��.� n�·d�·Mun�f�!���!
I gora nenhuma inicíativa Iizar-se em São Vicente. O

riram demitir-se a não po- 'lue custar, O que se pre- centrou nova reação da coerentes com os seus prin- concreta tomou o poder exe- presidente do PSD chpIl'Hrá
-.,

;l·erem defender os interes- .endeu, nesse particular, foi maioria dos seus membros, cípios de reação contra os I eutivo em relação às medi- sábado à capital paulista,..

.ses do povo. mganar a boa fé dos mem- como não poderia deixar de que querem assambarcar a I das anunciadas no último devendo dommgo, àgU<l.lU""r

.A REUNIÃO QUE nos da COAP, iludindo a ser, bôlsa do povo. Nessa ques-I discurso presidencial? o presidente da República.

CANÇOU. . . população com alguns len- DEMISSÁO I�REVOGÁ- i tão, representantes dessa Pretende o -govêrno diví- PROCERES 00 PSD NO

Convocados os 81'S. Jairo cínhos brancos... E, por VEL ! classe estiveram na reunião dir os seus encargos esfe-j RIO

Callado, representante da não concordar com tamanho O .povo deve guardar os· de ante-ontem. Nã'o puderam I cíficos com os partidos? Se ! RIO, 9 (V. A) - Encon

imprensa, Cel, Américo Sil- escárueo, é que a maioria nomes dos membros que, I usar do direito da palavra, é isto o que tem em mira o tram-se' no Rio dois vice

veira d'Ávila, da lavoura, dos coapianos, sentida na preferindo 'abandonar a' para condenar qualquer ten- sr, Getúlio Vargas - acres-
,

governadores eleitos pelo

Cte. Hercilío de Aquino, da ma: honorabilidade, ferida COAP, não quizeram .trair tativa de aumento da carne. centarn - outro não pode i Partido, Social Progresais

pecuár-ia, Oscar Pereira, e- ,105 seus propósitos saluta- .

os seus compromissos com â! Neste CltSO, ,a· i:tflpt-tsnsa' 'ser o seu intét)tô se não de- t�1.: o de São Paulo S1;'. E�
conomista, Luiz da Costa res e honestos, preferiu de- coletividade. Discordando não calará. Defende-lhes o mitir-se das responsabili-. lmdo Salzano, e o do Ceal'�

Mello, da Secretaria da Fa- mitir-se a. ter que trair o do ponto-de-vista. ditatorial; direito de reaçã-o pacífica, dades inerentes às suas fun-I� s�: Stenio Go�es. C<>nfere�
zenda, Sebastião Bonasais próprio povo, Tal atitude, do Presidente da COAP, on-

I Há, no entanto, na oportu- ções. oraram eles ontem, e ho-�

de Albuquerque, das Coope- padrão de virtudes da gente tem mesmo demitiram-se,: nídade, um esclarecimento Os pessedistas gaúchos! novamente estarão em' con

i-ativas de Produtores e Con- barriga-verde, testemunha, São êles r. Jornalista Jairo, -.- na questão dos cinemas, repudiam qualquer tentati-! ferência, na 8é�e �o PSD,

"uma, Alberto Gonçalves perfeitamente, a altivez dos- Callado, Comandante Herci, : r-eservamo-nos o direito dé va que tenha por fim colo- quando se realizará- uma.

Santos, da indústria, Cap. que, naquela Comissão, es· lio de Aquino, Jorge da Luz � não partlcipar da greve, por ca-los sob a chefia política reunião da bancada e do 01:

fie Corveta Intendente da t�o integrados dos seus de- Fontes, membros da COAP, I ee tratar de diversão, Mas, do sr, Getúlio Vargas. gão diretor ds> partido .ade-

Mar inha. Angelo Couto, das veres e direitos quê são os que não assinaram a ata, i toda vez que fôr para evitar Entendem, em suma que marista,

Pôrcas Armad,as, e8ta�do, de se consti�u.irem defenso- l��rada na tumultuosa reu-I li majoraçã? d: prêço de.gê- dev,em _

continuar, n?, setor
CRISE P?LITICA NA

<Hlsen�ei'<, no RIO �e Janeiro, ! res da coletividade, quando niao de ante-ontem. I' neros de prrmeira necesaida. �e�I�la�IVo, a dar �polO à", BA:HIA

,"t'S, Charles Moritz e José em choque os seus magnos j NAS MÃOS DO GOVER- ,de, estaremos ao seu lado, in íciatívas do governo, de RIO, 9 (V. A,) - Esti

j\ ugusto dó:' Farias, .a COAP
I interesses, como no caso em NADOR.·

...

:)orque será a defesa do di- real interêsse público, e ameaçada de crise a politi-
'

realizou a sua ,mais movi- f'óco. O sr, Luiz da Costa Mello, reito que assiste à coletiví- combater quantas outras es- ; ca situacionista da capita.l

�l,�u.1.a�a sessão, qu-e iev.e Resta, ainda, o terceiro e representante da Secretaria dade, de reagircontraos ex- capem a esse propósito". I bai�ua, .

ltllCIO 88 19,30 horas, termi- último item - preço livre da Fazenda na COAP, de- ploradores da economia P07 ENCONTRO VARGAS - E que se exonerou do

nando às 23,30 horas, após aos açougues. Para esse ca- clarou à nossa reportagem, pular. ADEMAR NO DIA 12 cargo de diretor do
.
Arquí-

acalorados debates. " 80, apenas uma pergunta: o ontemvà tarde, que embora NA ASSEMBLÉIA RIO, 9 (V, A.) - Inf'or- vo Municipal o jornalista.

Dirigiu os trabalhos, o sr, sr. Benjamin Cabello não solidário com os seus cole- A questão que aqui co- mam de São Paulo não ha- Luiz Monteiro Costa, em

Apoilonio Bouret, que horas confia nas COAPS? Então, gas demissionários, que não rnentamos, repercutiu na ver dúvida. de que o R1". A- virtude de ter o prefeita

�lntes regressâra da Capital porque essa proposta? Para poderiam tomar outra ati- sessão de ontem da Assem- demar de Barros deverá en- enviado à Câmara Muniei

Federal, para onde seguira, que esses orgãos, que são tude que não esta, face às bléia Legislativa, através da
I
centrar-se no próximo d ia pal um ante-projeto sobre

dias atraz, para tratar do ·mais caros do que se espera-' razões expostas, depositou o palavra fluente e autorizada 12 com o sr. Getúlio Var- turismo sem audiência da.

caso da carne verde, junto V� '! Não precisamos dizer seu cargo nas mãos do sr, do sr; Dep. Wilmar Dias, do gas, por -ocaaíão da instala- referida repartição a que:

ao sr, Benjamim Cabello, mais .. , Governador do Estado, que PSD.
-

.

cão do 20 Congresso Nado- está o assunto subordinado.

Presidente da COFAP. Essa proposta, que a .1 nomeou para essa função, I �.· HOMOLOGAÇAO DA

PROPOSTA INACEI. transmitiu ao plenário o sr, TEI.EGRAMA AO PRESI- - CANDIDATURA ETEL""'l-

TÁOY�II:,' B'enJ'amim' .

Cabello,
ApollonioBouret, levou coa- U.EF"NOT}..Eo �se·g�Ru·I,GntAeSo tele·gI"a' _ "orian6J(LIIS. C':!D ro U01Vpr.litárl,O l'N�I�I,�: (V. A.. )

_ Infor-
_' piUllOS à discussões acafora- _

.

.

;.;enhol' da situal'ão que lhe l' ttllnultualldo por vezes m" que aqueles cidadãos· ,
. .

mam de Recife que os par'-
" (as,.· , , ê..· lanedade humana, paradlg- - Claro que SIm, I'1fcliz .

relatou o seu repl'es�ntante a sessão. Mas,não poderiam demissionários� transmiti-
na do quanto pode a von- mente, de11tro da mi.nha e,<

tidos que apoiam a eandi

em Santa Catarina, propôs deixar os homens responsá- ram, ontem, ao sr, Presiden- 'I
datura do sr. Etelvino Lins:

[:a.de, ao s e r V 1 ç o (as pecialidade, verifiquei que ('

HOS membros da COAP C3-
'

I d' n'd d d I t d R 'bI' realizarão amanhã ·uma con-
veIS pe a 19 1 a e 'aque e e a epu· Ica: �randes causas! E devo eles- Instituto de Medicina Lega)
f..l'g·a- () tamal1ha l'llsensatez "Em "l·rt.ude de, lIa u'ltima l' vcnção, no recinto da As-
'-' ,. <. \aear, entre tantos que a e Identificação deixa de a

"em essa l'epulsa e r·"aça-o o_essa-o da COAP dêste Esta- sembléia Legislativa, para
� _" ." . '" 9Xel'Cem o seu benemérito· c:ompanhar o ritmo das· de
necessárias. do, ter prevalecido o decre· . I f' d c'l d

.
. .

t't'
- ...�_

a homologação solene da.

. a,lOt', a 19ura e es o r O maIS 1ns r Ulçoes, �"ao (>11' d d'd
A TABELA DOS to-lei n. 9,250, de 10 de nlaio D

.

F Ih d
nome o ean 1 ato"

n', . es. :MedeIros i o, e- referência ao pessoal: pelo F I
-

t
MARCHANTES de 19,16, contrariando, as· vobdo aos mais puros contrário, este é de grande

a ara0 os �epiresen ,�m.-

A t'lbela elos m"rchantes sim,. dispositivos expressos 'd
.

tes de de'z organizações.
• < , • <. , , ! ealS. capacidade . e devotamento,
Ely e D· B d' na leI' f'ederal n 1522 de 26 partidárias, destacandO:-se a

sr8, .
SUl emar I e ' . .,

.

O Hospital Nerêu Ramos tendo à fi'ente êsse admirá-
outl·os, cuja aprovação es- de dezembro de 1951, solici- S outro exemplo do mesmo vel dr. Wendhausen, a qúe

UDN, PSD, PDC, PTB e PL.

pera"am suma'I'I'amente es tamos r·es·pel'tosamente a V, No Tribunal Regional
, , ,

- matiz, perfeitamente organi- tanto deve o povo do Esta-
çougues, tava assim distribuída: car- Excia. demissão das funções �ad0 e orientado para as fi- do, As instalações é que

Eleitoral até agora somente

Ora,. tal proposta. não po- ne, sem osso, 18 cruzeiros e. de membros da. COAP de nalidad�s com que foi su- são deficientes ao extremo,
a candidatura d{) sr. EteI

deria ser aceita, porquanto com osso, 15 cruzeiros. Filet Santa Catarina. (8) JAIRO periormente arquitetado. exigindo _._ se me é permi-
vino Lins está

.

registrada.

não solucioriaria o pl'oble- mignon, 25 cruzeiros. Admi. CALLADO" HERCILIO DE Cumpre amplamente as tida a expressão _ inadiá-
Quanto à d<> sr. Osorio

111a, criando, então, outros tiam, também, a proposta do AQUINO e JORGE DA LUZ f' Td d '1' I f O
Borba, o Partido Socialista

t f t C b 11
'

, FONT'r.IC"'.
suas ma 1 a es: l�� ��lve I

ve re orma, x:ilá venha Brasileiro deverá apresen-
pou os a serem, u uramen- �w. . a e o - tIpo popular, no no que tange a dIflclhma ela logo, para servir a tão
te, encarados pela própria 4 CrU7,el·r·os. NÃO CONSTITUIRÁ tar os documentos até ama-

- cirurgia toráxica, que tem
I exemplares e abnegados

Comissão, Não poderia sér, Mas, essa felizmente, não SURPRESA nas mãos do dr, Lobato um : técnicos.
nhá, quando se encerm �

satisfatório o item a, pelo· encontrou éco muito embó� Não constituirá sur-Pl'esa nível elevadíssimo. I praso para o registro,

Últo de não possllÍrmos, a- j ra o sr. Di B�rnardi' gdt.:'l.s- que os demais membros· da
_ E os centros de cultu-

- �olta s,atis�eito, pn:. P-E-R--D-"E-U---"·_o-q�li, frigorí�icos ,q�e possam I se que está perdendo muito COAP venham a tomar idên- ra? indagamos, I fesao!, -/�nalIzamos, dl-. -5E '

atené1er satisfatOrIamente a dinheiro,.. tica atitude, face aos últimos
_ Representam o que há

. �nte da pI essa com que o

quantidade, que não seria CONCILIAÇÃO.,. aconiecimentos da reunião de maia alto e puro, em sin- llustrad(l. m.estre estava sen- No tra,iet.o da Rua Jerô-

d d
....

d t d 1 nimo Coelho à Caixa Econô-·" ' ...
pouca, sem per e1' o pro u- Veio, então a proposta de de ante-ontem. tonia com todo Q sentir des- o requlsI a o pe os seus

to' a suà consistência salu- conciliação - o aumento se- É que, nessas oportunida- ta Capital, na qual vicejam ..colegas de banca, na Fa

taro 'Teríamos que lutar, e ria do marchante ao reta- des, os homens sempre Be instituições -da maior valia, culdade,

muito, contra o.produto ven- lhistu, majoração de 15 por
. solidal'izam com os que, de.. como a Academia de Le- - Pltmamente, inclusive

dido em máu estado, .. Se- :;ento e, dêste para o consu- fendendo o povo, preferem tras que, sob a égide des- com as prov&s do concurso

ria, então, expôr a saúde pú- midor, 25 por cento. Em di- desligar-se desses órgãos sa figura impressionante e que examinei, durante as

bEca às epidémias, por- nheiro: de 8,30 para o reta- que não cumprem as suas ímpar que é o ilustre Prof: quais os candidatós - e em

quanto não poderiamos per· !hista, e 12, para o consumi- efetivas finalidades', , , Gamá d'Eça; há-de, forço- especial esse brilhante es-

manecer ao talante dos se- {\01". I)ESAPERTANDO .• , samente, fazer-se centro ir- pírito do Prof. Madeira Ne-
nhores tubarões. . • Aliás, tal preço já vem Seria muito útil que 0:81', radiador <ta literatura cata- ! 'ljes - demonstraram gran-
Quanto ao item segundo, i)ugando a população, sem Governador do Estado, uma ' I t·t .._ I d 'd d 1• - rmense; como o ns 1 u"" ;. e .cap,ftCI a e e cu tUl'a es-

da carne popular, o que se 'listinção de qualidade, mui- vez que 'f-osse por 'Semana; "Hisrorico e Geo·gráfico; im-j peeiãÍizada,daria? Simplesmente isso -
. to eKibora. haja a classifica. em vez de ir fiscalizar e des- pulsioIl'ado pela juventude ,

.

Vende-se uni "Po-ntiae"""
o 'povo, que pagando 12 çru.. ção.-de primeira e segunda... lumbral'-se com as obras espirItual desse· provecto .

Mesmo sem. h�ver. p:r�or- tr� 1951, 4 p<>rtas, em per

zeiros o quilo, já vem sendo No entanto, nunca dos nun· suntuosas do Palácio da A- varão que é 0- cultissimo I
ndo as demaIS mstItuIçoeS. f.eIto estado.

compelido a aceitá-la, o que eas, os açougueiros tiveram gronômica, descêsse até o des. Henrique Fontes: e co- j P?s� a�segurar que FIo- Preço Cr$ 135,(}()O,o�. �
não teria de suportar cóm carne de segunda para o Mercado e indagasse dos mo __ e principalmente _ a rIanopohs � o Estado de gamento Cr$ 40.000,00 a VIS

'produto a 4 cruzeiros? Te-- �onsumidor... preços dos gêneros de pri-. Facul<}ade de nireito, es-I Sa�ta ,Catarina marcham ,n� I
ta e o restante"e:n 8 meses..

riam'os, então, o seguinte: l\1as, essa veio conciliar e meira necessidade e das ra- crínio das mais peregrinas pnmeIra pJa�a, _ pelo eSPU'I-I.Trata:
em Cu�}tI�a,n?s. �a

pescoço,. carne de barriga, 'lcalmar os ânimos dos srs, zões 'pelas quais êles sóbem virtudes intelectuais e 'que I
to e. pelo .coraçao. &m ha- redaçao do CanelO tiOS

I t
.

, C "

nervos, pe ancas e ou ra8 Coapianos.,. cada vez mais. será o niÍeleo de civilização Jam, ,ampos, .

especialidades que até ca- í LEI REVOGADA, PRE- S. Excia" infelizmente, da futura Universidade de
chorros recusam, seriam o VALECENDO.... nãv fará iss(}. Ó povo, de- Santa Catarina', (lUe já raia
prato comum nos ,lares po- _ ° sr. ApoUônio Bouret, pois que S. Excia. assumiu fulgurantemente no hori
bres e dos Barnabés .. ', Lo� não sabendo como' 'sair des- o Govêrno; não passa de ma-· zonte cultural da cidade,
go, não poderia o sr, Cabei- sa situacão confusa 1'es01- téda-prima eleitoral. tôda ela j,á universitária em

lo, em hipótese alguma, pen· veu impingir a ap�ovação O problema da carne "eu .espírito, A congregação
sal' em ferir o povo catari- de tabela, na forma do de� é-lhe indiferente, por intei- da Faculdade de Direito Hendquqe Arruda Ramos e sra., tem a
nense com proposta tão des. creto·lei n. 9.250, de 10 de m. A COAP que se arran·· honraria o dOllhll'al de qual- f!':

� -1 t'
.

t
bun;ana �omo. esta. Não po� maio de 1946, revogada já, l_\'e ...

,
que o bom é desaper- quer instituto de ensino su- 'l�LlSlaçaG (,e par JClpar aos paren es e -pessoas

derlR o Ilustre homem de quando criadas as 'COAPS e' tal' para a esquerda." perior do país ou do estran- ,te suas l'�hcões, o l1aschne:nto de seu filho.
confiança do sr, Getúlio a COFAP, contrariando, as- -\ ATITUDEDOS' ImTRlt"\UE R "MOS FILHO
Vargas pretender ferir e sim, dispositivos da lei fe- J ESTUDANTES

'!,ell'O. d...,:'L , .'t � 1"1

I-Nenhuma
pitada de, 'd

I
'l 1 t 1\11' 4-�_ 'dad "D

povo com essa proposta que -deral n. 1,522, d-e, 26-12-1951. Os :estudantes, fi!.ia..J..,,, <,� "t' P "'I
.

-:<? j-V'-'\.i"'j·.L
I\) � .......{M).CGrr�nre, na--lU.aUrl.·ru e .r. :, ,

Uv" u CrI Ica, ro eSEor. pergul1-
.

todos repeliremos, custe o Tal situação, pOI:ém, en- .UCE, nesta Capital, estão tamos, Carlos Corrêa".

tarinense o seguinte:
a) - navios com carne

('ongeladH,
.

para a popula-
,ão;
b) � 50 quilos, por boi,

de cante popular a .'" ....

Cr$ 4,00 o quilo, a ser ven�

dida para o povo; ·e.

c) - prêço livre nos a-

mica Federal, a importâneia '

..

de Cr$ 3.000,00, ,

Pede-se à pessôa que til

en�ontral', entregar ao sr.

João Gasparino da Silva.
Contador Geral, da CaL....
Econômica, que será bell1
gratificada,

IUTOM,OVEi

ParticipaçãO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-o IISTAJ)()M Florianópolis, Sexta-feira, 10 de Outubro de 1952

da Rosa, em São. José, na
cosinba .

R A
� . CABEÇUDAS ,MUN. LAGUNA - Beira-mar com 4

ua ntõnío Carlos, 1.056.
quartos, s/negócio, s/visita, s/jantar, cosinha,

.� Missa de l·Diai��������
Palmira Vieira, genro ,e filhós, convidam a t<?<ios os ! sen, medindo 12x2��

l1,f'
3Jarentes e pessoas de suas relações, para assistirem a' Tratar na Rua ,v Itor .I',el·

missa de 70 dia, qu.e mandam celebrar na Igreja Santo I
relles 28 das 14 as 16,3011s.

Antônio, dia 10, às 7 horas, em sufrágio a alma de seu Fraquezu �m gerei
espôso, sogro e pai, HENRIQUE BOAVENTURA VIEIRA. 'VI b

.

C
.

t d'Antecipadamente, agradecemos:a todos que compa- I D O renlo a o
J'eeerem' a este ato de fé t>,ristã: "

.

I,'. (Silveira)

Serão editadas as obras com .. 1
v

pletas de Alvardi de Oliveira
Alvarus de Oliveira con- mas horas ao repouso no

quietou- posição -def'inida " ,e,' turno para- escrever aquilo
brilhante na literatura na-l �ue, realm.ente lhe parecia
cional. Não decepcionou os' indispensâvel.

'

que lhe vaticinaram um fu- Não 'obstante essa angús
tum promissor, baseados no tia'de tempo, seus romances

.

romance de estréia. tiveram sempre a melhor
acolhida por parte do pú
')lico e da crítica. Escrevia
jaru ser entendido, fugindo
.!O estilo nebuloso de certos
autores que pretendem ain
'la pairar acima dos proble
nas e das inclinações do

povo. Suas personagens são

"
vivas, �'eais, muito nossas,

conhecidas, recebendo do
autor um tratamento que

; se traduz em nervos, san-

I gue, alma.
.

I In iciando a publicação
Gs anos foram passando. das obras complet-as dó- fes-

As produções do escritor
'

teiado escritor fluminense,
ganharam mais em experí-

'
os Editores Irmãos Ponget

ência, exibiram maior pro-
I ti crêem prestar um servi-

iundidade e humanismo. ço à literatura nacional.
'Entretanto, convém lem- Principalmente de pois

brar que Alvarus ?e Olivei-I, que'
obtiveram de Alvarus

Ta jamais, foi homem de ga- de Oliveira uma cuidadosa

bínete, fazendo literatura revisão dos textos, sacrifi

para matar o tempo e en-' cados em edições sucessivas

-éher a vida com os prazeres e indispensável ao caráter

-que a ociosidade pode ofe- déf1nitivo que a coleção de-

Tecer. Nada disso. ve manter. Só o tempo pode
Os encargos numa gran- sugerir modificações que

·de firma comercial, sorna- conduzem, quando sensatas,
das às atividades intelec- a um elevado sentido de

tuais diàriamente ,exercidas perfeição.
no rádio e na imprensa, a- "Grito do Sexo" (Senho
-crescídos ainda da sua co- r lnha Icaraí) abre a série

�aboração decidida no cam- de obras completas de AI

po social da cidade, fazem varus de Oliveira. Os de
-da sua vida um milagre de mais volumes conservarão a:
vitalidade fisica e mental. mesma finalidade editorial:
Dentro do torvelinho das exigir do autor o melhor de

suas ocupações normais, ao- si próprio em favor do con

mente poderia roubar algu-
'

ceito definitivo de sua obra.

Partíctpacao
Osni Laus e Regina Magda Simões Laus, partlcí

'parn aos parentes e pessôas amigas. o nascimento de seu

primogenito, RENATO, ocorrido dia 4 do corrente, 113

Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".

Fpolis., 4 de outubro de ,19.52.

NOTA IMPORTANJE
A Companhia Telefônica Catarinense, avi

sa aos seus assinantes de Florianópolis. que
todos os telefôncs mudarão de número, a partir
das dezesseis horas do dia'll (onze) do corre�
t,e (s�b�do), ,quando· entrará em funcionamen
to. em caráter 'experimental, a nova Central
Automática.

Solicita portanto que procurem sem falta
em seu Escritório" sito �'i Praça Quinze númer�
S ' (oito), o novo" guia telefôn icõ, com todos os

números novos.

Florianópol!s, l° de outilbro de 1952.
A. DIRETORIA

E outras que por motivo de fôrça maior nio sio anunciadas;

.Igumas de&.�a8 são ,aceita transferência pelos Institutos, Montepio
e Caixa Econômica.

\V. MAURO RAMOS - Lote de 1611:45 mta. (nego-
cio urgente) •...••..•••.•....•.•.•..••.•.•••

I!:STREITO RUA SANTA LUZIA - ,Esq. com Rua

São Pedro - 40x.26 mts. • .•....•...•••••••••

,SOQUElROS RUA SÃO 'CRISTOVAO. - 22x&.56, tendo

Par'icipação
OSMAR SOARES DE OLl·
VEIRA E SENHORA NIL.

SA CARDOSO DE OLI
VEIRA

+participarrr aos parentes e

pessoas de suas relações, o

nascimento do seu filho

JACSON LUIZ, ocorrido no

dia 6 do corrente, na Mater
nidade "Dr. Carlos Corrêa"
nesta Capital.

I.M G L E S A
[fi ;1i'�IiJ II,]
T O N I & A . A P E R I T I V,A

Vende-se
Uma casa á Rua Osvaldo

Cruz, 613.'
�,

Tratar �.;� M�ri� Vieira

CASA
. Alugar-se na rua Curiti
banos n. 78 - fundos. 5 pe

ças.

nBIDAB. Dmu.m••
• RAGU m.rar.r:tUJ

Elixir decNoouelra
......... autuo ......

J "iL•••� 41"" '!,i�lb
',:.-

.

--o--

COMPRA DE TERRENOS, CASAS, ,CHÁCARAS E SIT_lOS
Temos sempre interessados em compra;r casas, ter'l'enos, eh.'

,aras e sitios.

'I. COMPAP.�
vf."nOA "I'

tASA�[ T[lfI[lffI�

HIPOT[CA�

7

RUA DrOIHJilO·· Jj
,..tJfIlA"tiPOll$ • SAlfTA CArARIltA

CASAS A VENDA

ESTREITO CANTO - 4 casas, sendo 2 res,idenciais e

2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana)

RUA TENENTE SILVEIRA - 5 quartos, s/visita, s/
jantar, copa, casinha, etc.

'

•......•..•......•.•

ESTREITO RUA SANTOS SARAIVA - 5 quartos, si

jantar, s/visita, copa, quarto de' banho, garllje, 50-
tão, situada em esquina '. � . � � .

RUA BOCAl UVA - 4 quartos, s/visita, s/jantar,

,copa, cosinba, dispença, entrada para aucomõvel

por duas ruas (síeuada em esquina, grande quin.-
tal) ...........•.......... ,

, .

aUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, s/visita, sI

'jantar, cosinha, depósito, copa, terreno 'lOX30 mts,

R.UA CONSELHEIRO MAFRA _' 4 quartos, s/visita,
s/jantar, copa, cosinha, situada em esquina, ótimo

ponto .........•....• , ..•....•••........• , .• ,.

ESTREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, ant-eala,

sala de visita, copa, cosinha,' instalação sanitária

completa, com duas pequenas casas nos' fundos

\.V. MAURO RAMOS - 3 quartos, casinha, sa\a jan

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

aUA DUARTE SCHUTEL - 2 casas', uma com 4 qnar

tos, s/jantar, s/visita, eosinaa, etc.; outra com 2

quartos, sala, varanda, cosin�a, etc..••.. : •.••

ESTREITO RUA JOÃO CRUZ SlLVA - 5 quartos, si

visita, s/jantar, cosínba, banheiro, etc., terreno

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

500% ii. vista e 50% à 1\200,00 mensais ...•...•

í!:STREITO AV. SANTA CATARINA -.3 quartos, s/

visita, s/jantar, copa, ooainha, etc terreno 20x4G

(chácara) .. , ..............................•.•

ESTREITO RUA SÃO P�DRO - 3 quartos, s/jantar,

copa, cosinha, varandão,
�

dispensa etc. terreno,

lóx40 ..•.••.....•.••....••...................•

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

da, cosinha, ótimo ponto, perto da Av. Trom-

powsky ••• , ..••••••....•...•.•.. .__. .••.......•

RUA Rui BARBOSA (defronte I) Abrigo de Menores)
- 2 'quartos, s/visita, s/jantar, eosinha, etc.•.

\V. '�IO BRANCO- - 2 quartos, sala, varanda, casi-

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

RUA JOSÉ BOITEUX - 2 quartos, s/visita, varanda,

coainha •...•••..••.•••..•....•.••.......•...

COQUEIRO:S' - 3 quartos, sala, varanda, coslnha, ba-

nheirQ, etc. • .....••..•....•••.•.••.......•.• -

'trfJA J.O�Ê BÕ1TEUX'� Z-qUiUt08, s/vísita, vannída,

etc. terreno 72x33 mts., ótima para veraneio .,.

>tUA RUI BARBOSA - 2 quartos, sala visita, cosi.

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

:lERVIDÁO FRANZONI - 3 quartQS, sata, varanda,

cosinba; etc., terreno 9x63 mta. • .••....•••••.

�STREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi

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

{UA FRANCISCO TOLENTINO - 2 quartos, sala,

varanda, cosinha, etc. • •.••.•... , .•.•..•.•••.

";STREITO RUA TEREZA CRISTINA - 2 quaztoe,

sala, varanda, cosinha, sala para negócio ...•.

dARREIROS +: S quartos, s/visita, s/juntar, cosinha

grande, terreno

--0--

600.000,oe

';.:;.;;;t]
, . o

lADVOGAOQ/,
, eX. -Po$tal�115'"
� . �

L�!���
Telegramas
retidos

.

umas pequenas casas •••••••..•.•..•..•.•••••

ffiSTREITO RUA SANTA LUZIA - lote· com 11>11;40
mts. • .

BARREIROS - lote de 12x50 mts.. • •.•...•••.•.•

--o---,-

CHÁCARAS E FAZENDA À YENDA

�ANASVIElRAS - com 4.344,728 m2' e uma ótima
, ..

casa residencial de 2 pavimentos •.••• '.' ••.•••

iAPOEIRAS - (no principio) - Com 98x2W,�ts.;'
casa com 4 quartos, 3 ·salas, cosinha, banhe�,

'.. ,

v3rnndã-o, etc. , � .-
,

••.;•••• '

rUINDADE - eom 73,50x&60 int&.·e uma CRsa com

.5 quartl)s, s/janta:r, copa, cosinha, 'banheiro, va·
randão•. etc. . ••.•••....••...•••••••.••...•...•

�ACO, DOS LIMOJilS -, com 27)tl.WQ rots .. e uma casa

residendal •••.••••....••••••...••.••••••.•••

�ACO DOS LIMôES'-' eom 83x500 mts..... : ......

400.000,00

,

Florianópolis, 7-10-952.

Relação dos telegramas
retidos, no período de 28 de

setembro a 5 do corrente:

Nilza Peter Faribo � Oli

via � Antonio Pereira Li

ma, para. Manoel '.Nazário -

Alci-des Corrêa - Pi Concei-

ção Coutinho - Miltino Za

fari -r-r- Lucila Hulse Omar
zttá - Miguel Fernandea=-«
Antonio Bittencourt - D.

Cacílda Santos Pereira
Hélio Zaneto Silva � Gan-

180.000,'0(; dilino.Kues - Ana Baltazar
- Cap. Capelão Padre José
P. Milanez - Maria.Lago -

Abílio Abrão - Consulcap
160.000,oc

f para Joel Mesquita - Na-

I talO. Curcio -- Bráulio Sil
va - Procópio Silva, para

165.CM,0( Nilse _ JoséVíégas - .1a11-
dír Heros Gonçalves

160.000,0(' França - Edgar Swaroski
- Rid Silva - Silvia Cor-

I rêa - Régi& - Brandiria

110.000,0(> Dias - Abelardo Rocha -

I Franclsco Celestino da su,

100.000.0� va - Sebastiana Santos Pa
checo - Roldão Velho -

300.000,0<

260.000,00

!60,000,o�

260.000,oé

180.000,00

100.000,or, Herminia Ferreira Teodósio'
- Senete Rau Tito - Sra.

100.000,00 Anésia Skaiba - Domanico

Nota F'Igueredo.
90.000,oc

90.000,o(

l$fSDllRmoJ80.000,0('

80.000.o�

�65.000,0(

60.()(IO,0� :t
I

&O.OOO,or, r I \.411.000,00
•

. !5.000,oo

o C,e,ntro de Irradiação,;120.000,00 Mental Amor e Lu:z� realiza"
80 000

'sessões EsotériCas, todas as se-, .

• ,00 gundas feiras, às 20,30 à ,ma,
Conselheiro' MafIa, 33 - 2Q,

. .86.000,00 dar
'

�n .

ENTRADA FRANCA
216.000,00
l�.OOO,o()

•

, Casa'

I VENDE-SE a de númeJ:8 114

ria Rua Bocainva, com terren.
600.000,00

. (Jara garage. ,

,

InfocmaçÕt!s na peqnena !:ti••

H 000'
�o lado.

. 8••OO-� ·0

_

,100,000.00

" 25.�.00
18.000,00

HIPOTECAS,

Reeehe�()s e aplicamos qualquer im:!>Orlâneio com garantiR M

lJot-ecária •

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

CASA .lllliCJn.AlIIA :l��'�."

buiáHáI, l�líI U.j� li.C.:iic·
\1',«Í(�·;I',·V4i"!"1!!Y�.". n���fI.�

J1.L� t..�J�1t�j���"� �u..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VENCIDOS PELO CANSAÇO, OS COAPIANOS, NA,SUA MAIORIA EXPRESSIVA, L ERAM DIGNIFICANTE EXEMPLO DE HO

NESTIDADE, REPELINDO PROPOSTA DO SR. BENJAMIl\:: 2ABELLO, QUE DESEJAVA O AUMENTO DO PREÇO DA CARNE

BOVINA, PARA OSMAIS ABASTADOS E PARA O POVO O "TIPO POPULAR", QUE VIRIA CONSTITUIR UM ESCARNEO À
. POPULAÇÃO FLORIANÕPOLITANA. - O PRESIDENTE DA COAP, QUE PEDE A DEUS, NAS ORAÇÕES, NÂO VENHA A SER
CHAMADO A DECIDIR EM CASO DE EMP!ATE, PROCURA DEFENDER OS MARCHANTES. .. O AUMENTO, PORÉM, FICOU
NA ATA, SEM RECEBER AS ASSINATURAS DE MEMBROS QUE PREFERIRAM DEMITIR-SE A TRAIR O POVO.

Homenoqem _ao ·cel_.�_.__
Vieira' da Rosa

.

Como tivemos oportunidade de noticiar, a recente

promoção do Ri.. CeI. Paulo Vieira da RO:;H, ilustr-e co

mandante do 14 B. C., foi recebida, entre nós, com H

de Medicina Legal, a que se

submeteu na Faculdade de

Direito, e no qual logrou ser

aprovado com distinção ...

I tal t 2 d t S
-

V
o nobre parlamentar f'e-

OS a-se a o corren e, em ao ecen-llicitou
o ilustrado colega

te .. Seg'ue, hoje, a repesentaçãn da Câma ��l:re�lX!��'lS���;:ç:�Oat:�:
" .,

voto de regosuo pelo acon-

ra, ,Ia se achando em .viagem a da �:��:�:;'contra o aumento IAsse bl r » I g' I t··
do preço da carne

mela Ltf IS a. IV8.. Aproveitando sua presen-

Instala-se, no próximo dia. UDN e Vitório Cechetto do Collaço de 01'.' A t �.,_. ca na tribuna, o deputado
12 d

.

_ .

'
I .

' Ivelra, n 0".10 UT'] D'o corrente, em Sao VI- PTB e Manoel Ferreira de í Gomes de AI id C'.' .'
n 1 mar las, comentou o

t E t d d S- PI'
mel a, a,,810 t d d lhores amigos, apressam-se a aplaudir e solidar-izar-se»

cen e, s a ° e ao au o, Mello, acessor técnico Medeiros e En T"
aumento o preço a carne

. , .

. ,ory elxenâ}' .' com essa justa homenagem.
o Congresso dos MUDIClplOS, Hoje, via aérea, a delega- Pinto viajou nte t bé

evado a efeito com espanto
- , _

- , o m, am em 1 t"
141." 114 _•••,..,. _IIHI "" M_1I4It.�.II1 !tI HI..H." �

que tera a presença, dentre cão desta Capital seguu-a via aérea i t d
gera com o consen ímento

.'
'

.. ,n egran o a co-

outr�s autorIdades: d?s srs. ?ara aquela cidade afim de mitiva, o acessor técnico Ar-
da COAP.

Pre�l?ent.e da República, sr. Juntar-se às dos demais mu- mando CaliI.
Diz o orador que pensou

GetulIo Vargas e do sr. Go- nicipios de Santa Catarina. tratar-se de mero boato, mas
�

vernador : daquele Estado, Delegação da Assembléia as indagações a que proce-

ar, Lucas Nogueira Garcez. A delegação da Assem- D I·Ze·m deu; o levaram à certeza de

Várias representações mu- bléia Legialativa, integrada!' .
.

.

. ••• que, lastimavelmente, o au-

nicípaís se concentrarão na- pelos srs, Dep. Prctógenos mente já era uma realidade.
I '..J de "que antigamente os si- A'

.

que a cica paulista, para Vieira; Presidente, Volnev .ssrm, mais uma vez se

estudo dos mais palpitantes .

tuactonístas pessedinos prova que os organismos de
·tinham no mínimo dez

-problemas que interessam à -,��..._.- tabelamento só servem para

vida dessas células da eco-
empregos?!", mas que, aumentar o preço, favore-

nomía brasileira, que são os O. TEMPO
agora, para os udenil- cendo, assim, os explorado-

municípios. dos, êsse mínimo subiu res contra os interesses do

Â 'deleg.ação desta Capital Previsão .do tempo até às
ao infinito, com direito, consumidor.

Conforme já foi ampla- 14 horas do dia 10. ainda, a marmeladas, Comentou, elogiosamente,
:mente divulgado, o Munící- Tempo -'- Bom, sujeito a

de sobremesa. , . a atitude do jornalista Jai-

pio de Florian6polis se fará ligeira instabilidade. que, par, alguns cegos, ro CaIlado, que, não concor-

representar pelo seu Prefei- Temperatura - Em declí- o Hospital Nerêu Ra. dando com o referido au-

te dr. Paulo Fontes, e, aín- nio. mos, o Ab;rigo de Meno- mento, se exonerou das fun-

da, pelo Presidente e lideres Ventos - Do quadrante res, as Colônias Santa ções de membro da COAP,
da Câmara de Vereadores, sul, com rajadas frescas. Tereza e Santana, o au- preferindo, assim, estar com
srs. Alvaro Millen da ·Silvei. Temperaturas - Extre- mento da Penitenciária, o Povo e não com os

eXPIO_jl'a,Presidente,Osmal' Cunha, I mas de ontem: Máxima 20,3. os Grupos Escolares, os radores do Povo.
'-

do PSD, Gercino Silva, da Mínima 17,4. .

' ·no\'os Serviços de Água· Esse exemplo, ao que lhe
-

e Esgôto de Florianóp(). informaram, seria imitado
....................111........................ lis, Lajes, Blumenau e por outros membros· desse

Tubarão, e um sem nú. órgão, provando.qu.e a bata
mero de outras' obras lha do preço da carne ainda
eminentemente sociais não está. perdida.
e educacionais, não são E' p.reciso - salienta o

realizações. dos govêr- deputado - é preciso qu.e
nos de Nerêu Ramos e nesta Casa se levante o pro-

.

Aderbal Ramos da SÜ- testo dos representantes do
va, . • Povo contra mais esse assaI
que, p�a êsses, ob'ras to às parcas economias do
8ociai� são, apenas, o ::onsumidor,' ·principalmente
palácio para o go\'erna- das classes menos favoreci-
dor. . . das d.a sorte.
que, lendo essa úJtinla O deputado Wilmar Dias
bola, do Diário da Tar- discorre a seguir, sôbre os

de, de ante-ontem, não objetivos que levaram o

houve quem não esela- Presidente Vargas a 8oliei-
-

masse: "Acho-te uma tal' a eriação da COFAP -

graça, Puxanilda!!!... cujo programa seria um

que "nem todos s_abem" combate decisivo com ele
que, em verdade, todos _�ento: :apa�:8, ao

�ncare-I .os ud'en'Udos sabem 'que r:1en,O da VIda.
nã.o sabem o que dizer... (Contlnúa na 3� 'flAv.)

.

'A' população da Capital de ,
dificeis situações, não pode- opinar, irrevogàvelmente, ra o cartaz, alcançou o seu

Santa Catarina vem sendo, I ria, de forma Llguma, cru- sem ferir direitos e sem ponto' alto, na reunião de
há dias, preocupada com a

I
zar os braços, sem procurar usar das violências, quando ante-ontem, que teve a as

ef'etivação das pretensões solucionar, em definitivo, a não cumpridas as suas de- sístencía da maioria dos
dos marchantes que, sob a questão, harmonísando os i terminações. membros da COAP, inclusi

t�le6�ção .de estarem perden- interesse� dos fornecedores
I

'Mas, o caso da carne ver- ve de dois marchantes, os

no dinheiro, forçam o au- � consumld,ore_s. Nesse caso, de, que novamente vem pa- srs, Elyseu 'Di Bernardi e

mento de preço da ca rne- a COAP, orgao legalmente I __",,_ -..:-..·_ _· _o·w ô;'

:��C;:;leN!Op���:�Jb��o�a� ��:�S��dboe �:����a:r:l;���;�: I Na Assembléia. Legislativa
quem compete, Iimínarmen- ma, atendendo aos diversos
te, defender o povo de tão aspectos da questão, para

Contra os tubarões d J carne,
milDIfe-staram-s:e os representan

tes di) Povo, ontem4
Careceu de importância o

I prrmeiro
orador inscrito,

expediente de ontem. congratulou-se com a Casa

I
Felicitado o deputado 08- pela esplendida demonstra

valdo Cabral ção de cultura dada pelo
,

'

O deputado Wilmar Dias, deputado Osvaldo Cabral no
------------------------�----------- CMCU�O deLivreDoo@te

,l<'lorianópolis, Sexta-feira, 10 de Outubro de 1952

Congresso dos Municípios

Municipalismo
)fANUEL FERREIRA DE MELO

. ':"T��a aWalpÍ�nte em �vidência, pôsto que já antigo,
o municipaiismo' tem eaminhado através de uma série ,de vieessitudes, poz: isso que muitos' dele se têm :valido
fingindo Sé-fví-lo, mormente 'quando para satisfàção de I:'interêsses próprios.

Mesmo assim:. oomos dos que"acreditamos na sua vi" :

-

tól'ia, pela pujança dos seus prinCij)i�s, ·e não está longe I
o dia em que o povo, em cad.a uma de suas comunas, fa-

I

rá a sepal"ação -do jôio do trigo, com o eliminar, uma a
uma, �s pedras ·encontradas no caminho, na luta para

;

garantir o .lugar de deBtaque e a importância que deve
ter no eonjunto das fôrças vivas da' Nação, por escolha
-de, legitimos representãntes do !'leu· írlp.� }lf;'TlV), •.

..

João San tos Silva, e de al

guns estudantes.

Ontem, após ouvir alguns
dos membros daquele órgão,
a nossa reportagem colheu
esclarecímentos em fontes

dignas de crédito, para in

formar ao' público, Lima vez

que o assunto fez rodas 110S.:

café" e em praça pública •.

Foi o acontecimento do diu.;
servindo de comentár-ios li'.

atitude desassombrada e,.

eminentemente patriótica de.'

alguns coapianos, que pl'eie--
Continúa na (,8 pág,

maior Indisfarçada sa-

tisfação.
Em regosijo de-la, I)

brilhante e brioso oficial
vai ser homenageado, no
próximo dia 18., pelas 12

horas, com um almoço
no Lira Tênis Clube.

Os seus amigos e

admiradores que quise
rem aderir a essa hem
lembrada festa,' encon
trarão listas de adesão
na Livraria Moderna e

na redação da nossa con

freira A GAZETA.
Os que trabalham

na redação deste jornal,
que têm, o CeI. Vieira da

.

Rora entre os seus me-

Sob o título Esclarecendo , que deveria ser'

substituído por Escurecendo o Diárfo da Tarde;
de ante-ontem, abrigou algumas declarações do di
retor do Instituto de Educação.
Até aí, nada de espantar.
Acontece, porém, que o prof. Sulivan assevera.__

de comêço, que os exames chamados do artigo 91"...
�ão se realizaram este ano por falta de orientação
das administrações passadas.

Isso, positivamente, é imbecilidade, simples..
crassa, espêssa, alvaro

De fato, se êsses exames, ainda no ano último

quando já 08 salvadores dominavam -o Estado,' fô-
ram .regularmente . processados, fazer agora a culpa
da �tuat situação pular por cima de um ano de go-
vêrno do sr. Irineu para ir atingir as administra
ções anteriores, é querer bater todos os recordes de

bajulâçã"(CSó, mesmo o sr. Sulivan, com as suas flá-·
cidas curvaturas diante de todos os poderosos do
dia, seria capaz de tan_to, mesmo entre aquêles que·
entendem que; hoje em dia, ° capachismo é profis-
são' h(}nesta.

Para melhor alguem aquilatar da
.

compostura_
e dos princípios pedagógicos dêsse educador, cuja�,
importação a Cexim devêra ter examinado com maiór"

. rigor, registe-se que êle apoia o castigo de os alunos
que sujarem as salas terem que lavá-las!!! Comú..·,
justificativa disso, que merecia ficar �m segred�
para não desmoralizar os npssos fóros de cultura, 0."
diretor declara que reálmente há faltá' de serven.

tes!!!
Todo mundo c9mpreende que mn aluno que PI:9-

positalmente suje uma sala mereça repreensão' seve':'
"

ra e até expulsão, nu reincidência. O que não se

compreende é que o diretor da. eseola, incapaz .de:;
manter a disciplina, venha dizer que usos abolidos:
por determinada lei, sancionada pela Princesa Isa
bel, aos 13 de maio de 1888, constituam norma da-,
moderna educação!!!

Qualquer outro govêrno, exceto o de Santa Ca
tarina, teria apenas uma decisão diante das decla-
raçõ�s_ do sr. Sulivan: demitHü s.umariamente. __
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