
�'O Projeto de Reforma não se Limitará á Sim' �s
Criação de Novos Ministérios

Serão' traçadas .nermas para simplificar o mecanismo administrativo - Serão ouvidos antes. os Ministérios e técnicos
- A Comissão Interpartidária receberá dentro de 30 dias o trabalho - O govêrno pretende convocar o Congresso

para êsse fim específico
RIO, 13

. (V.A.) _ A reu- devendo regressar quarta- te da Câmara dos Deputa
)lião do Diretório Nacional feira. O sr, Amaral Peixoto dos.
do PSD para tratar do dis- provàvelrnente só convocará O pnQJETO DE
-CUYSO de 3 de outubro está .? órgão diretor do PSD pa- R.EFOMA
,�a dependência do sr. Ne- ra quinta ou sexta-feita, a

J Enquanto isso, o projeto
l'êu Ramos, que viaja ama- fim de que possa tomar par- de reforma administrativa
JlJúi 'para Santa Catarina, te nos trabalhos o presiden- do país está sendo elabora-

v ido nesse trabaâho, sspecí
rlmente aqueles que terão

lue ser desmembrados, tais
como o da Agricultura; 'I'ra
balho, Educação, etc.

E' pensamento do govêr
'10, ainda, pedir a colabora-

'.;áo de t(�t-nie-f.Í.� antes de of'e
···eCOf à comissão interpart.i-
.Iâ ria o que pensa realizai"

t)ara a descentralizcção dos

serviços públicos e melhor

ji�t)'ibuição de tarefas. Sa
ue-se, por exemplo, que o sr,

Anis.o Teixeira opinará. no
issuuto quanto à parte-, 'dê
sua especial idade. ()utros'-:i:�

do pelo Catcte, que COrlVO

�ou seus assessores especia
.Izados e técnicos em admí-

1istração para coligir dados
:! armar o arcabouço do pla
no.

Cada Ministério será ou-

DIRETOR

j Ru"eos' de
i Arruela Ramos
;}

i!, GERENTE

� Domingos F.
l de Aquino
,.

Omais antisoDiá-"'�
• I,

rio de S. Catarina}Ano XXXIX' �
�

N. 11.5!lO· �
l

nomes estão em cogitações
"ara serem consultados'-

FICARÁ PRONTO
EM 30 mAS·
Assegu';:ou.·nos o sr. Lou

rival Fontes, chefe da Casa
Civil da' Presidência, que
êstú superintendendo os tra.,

baihos, q u e dentro de 30
dias, no máximo, estará
pronto o anteprojeto. f<Jle en
volve questões as mais di-

f!ldiç!o de hoje -- 8 papo
-----------------�__,---_._--- _ _---_._-----------------:-�=-=---
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O Aumento do Functnnàlíemu
,

Deixaria o PIB o sr, �ário ·4ltino
seja aprovada a sua tabel a, �:� (��� \;��'��t��lr�;\� ;�ll;�;�;�

RIO, 13 (V. A,) _ O de- mantidos, até à letra K, os' pensionistas, regulando, por Não obstante as protela- 'IlIe acredita na; sincer-idade narnento ela nova. máquina
1.)lJtado Mário Altino, que índices de aumento ante-! igual, a concessão do abono ções por qU€ têm passado, do sr. Getúlio Vargas, e es- administrativa.
ioi incumbido pelo govêrno dormente adotados. 'roda- I de família, cujo valor, embo- os estudos tendentes à con- tá tão seguro d-isso, que SE E' pensamento do governo
de organizar uma tabela pu- via, o cálculo relativo aos I ra não fixado defin ítivamen- cessão do aumento ao fun- compromete a abandonar o

I imprimir normas mais sim
Ia. o aumento de vencimen- padrões subsequentes so-1 �e �inda, não será n.nuca in- cíonalísmo, o sr. Mário AI-

I
P. T. B. e passar para a opo- ples à administração', fazen

tos do funcionalismo públi- f'reu redução. .: rterlOl� a cento e cinquenta tino se recusa a crer no de-

f
s içâo, se o govêruo deixar do Com que as verbas vota-

-co, não teve, como espera- A 110va tabela atende I cruzeiros. sinte::ésse do govêrno. �m d� atender �� :'e�vindica- d_a� para, as tl.iver�as repar-
va, a oportunidade de avis- também aos aposentados e l DEIXARIA O P.T.B. relação ao assunto. DIZ ele çoes dos funcionárros.

. tições sejam imediatamente

E��E�������
g��fi���;:�:C;�; _�Ng���������o�o!f;a!�E't!2e?'é��g:�gli��a�:� .��:!!�;�;��r�.�e g!t':���:���:�:����
ra comparecer ao desembar- '

la. A"'..sembléia Gel' 1 I' . 1 ch r: 1.. '1\})/11"€'V lTI'" O' Ití b 1 1 o d 1S viti ,das contas .enão pU.t·es", como_, za o I.... a (as Os -

rus-sos aprovertarão "� < �l "e�;')l 'p.

'f"j
v·· I U amo a a I\; - � -

�
",

'que do. sr" Adernar de., Bar- ': Naçõés Unidas, que sé jni- as g,s",tõ'jS dê' ];Jaz na Coréia, h..ms1o� {O íntegrp da 'por _,1- mas ela eatastrofe de Har- !,l\ vem fazendo atualmente
'TOS, delxan�o. um l'í�caao pa- ciará terça-f'elra próx1lnã,' a disputa entre a França e guras ft?-o d'estli�,dai' c � o: rOW registra 118 mortos. no registro ê�s. adíantamen
:r� o Sl�. Mano Altl?o espe- sm seu novo edifício, pro- seus nrotetorados na Tuni� Andrey Gromyko, Ar�la\IY' "Estamos convencidos., a- tos, Tal como �;t�o as co i
rá-Io. Este, todaVIa, nao. rnete ser um dos mais im� sia e AMarroros. com a espe- Soboley e Jorge Zarubin, gora de que não restam ::;as, acontece q-uemuítas Vú

pôd� a.guardar a volt-a do s,r. portantes para as relações ranca de aprofundar ainda indica que a Russia vem mais cadaveres sob os des- zes o crédito regístl'�dÔ já
!I0rac:o, Lafer porqu� hav�a internadonais e, portantq, mai� as divergencias entre preparada "para agir no ter- troços" - declarou esta tar- está ultrapassado pelo tem
assumwo o compronllSSQ de

para a paz do mundo. a Franca e os Estados Uni- reno diplomático com suas de um fUl1ciOllário das Es- po, pelo desgaste, pe-la Vá

'Compal'ecer � as�e�l1bléi� g,:- Pode-se antecipar que a dos.
-

melhor,es armas.' 1 tradas de Ferro Britânicas. lorização do material, el1ca
�ald� fU��lonanos PUbll- União Soviética aprovefta-��. recendo ex�aord�iriamffil_
;e.o�, o que fe� momentos de- rá a oportunidade para des- te as obras essenciais. A ré-
;POIS. Amanha, entretanto, .fechar, violenta ofensiva Implta-�a-O das f D N Ao

.

R
forma dará meios para di-

ü deputado carioca se avis- contra as nacões democrati. .
\f

. U "

r.• .reu. amos minuir a burocra'cüi irritan-
tará �0n:. o ministro,.a cuja t cas oCídentai's, à cuja f�·el1- operaço-es d'ifS te que tanto encarece' e em-
'" b

.

t· t I Coufo'rme noticiámos, chegou domingo, ás
....preclaçao su me era a a- ",

. perl'a qualquer empree-l1di�
bela de sua autoria, agora 1.i-' fflIIIQ.a.............;...-.;-,.,.".-...,....._..................... C. .conoAm·lc.as-. 11,50 horas, em avião especial da FAR, acompa-

_

menta do govêmo.
geiramente modificada em Ií nha(lo de sua filha, Sra. Olga Ramos de Paula,

.

vários pontos. I

Fale-ceu'o 1110.010 o eminente conterrâneo ·sr. dr. Nerêu Ramos que

Admite-se'que o. sr. lIo- I

•

O RIO. 12 (V, A.) -- Tendo veio a esta Capital, especialmente para parti�

.i'ãc.io �afer ven�a a aceitar IBalorlCk Sane'" em vista r�comendações do 'Cipar da reunião, ôntem, da Congregação da Fa-

a fIxaçao preCOnIzada no no-I V I pliesi�ente. ida Repú,blica, culdade de Direito, que homologou o concurso

com referência a projeto de de diversas cadeiras de livre docêucia daquêle
v:, trabalho do sr. Mário Al- HAJ\ffiURGO. 12 (D. P.) lei que transitam no Con- estabelecimento de ensino superior.tmo, da despesa. total com o C "d d 61'

.

. .', ..

- ,om a wa' e e anos· gresso preconizando modifi- No aeroporto da Base Aérea, fôramo receber.aumento ao funelOnahsmo f' H'
.

h
em um teto de dois e �eio faleceu (} pr_o.. �'ml"lc eações na estrutura das Caí· o ilustre catarinense entre muitas outras,. as

h'lh- d
.'

ó
• Sauer, conhecIdo filosofo Kas Econômicas, o sr. Ari- seguintes pessôas: Prof. Dr, Henrique RuppI oes e cruzeJl"Os. <� prl- alemão. P"d t d J. D' t d F ld d fmitiva tabela COl1sÍgpava,

osto mto, preSI e11 e a umor, Ire or a acu a e, que 'se ez acom-

nesse particlllar, a estimati-
Foi vitima de um acidell- Caixa. Econômica Federal, panhar. de comissão composta dos sr8, Prof.

-va de três bilhões. I<:ntende
te de automóvel, .nas proxi- súbmeteu ao chefe do go- Heraclito Carneiro Ribeiro, Alves Pedrosa, AI-

:o sr. Mário Altino que a con-
midades de Bucholz, 110 nor- ,vêrno exj:JOsiçãó de motivos, fredo von Trompowski, Ferreira Bastos, OthOll

«,-essão .do aumento ao fUl1-
te da Alemanha. com sugestões a respeito. A Gama d'Eça, Henrique Stodieck, João Daviq

-cionalismp na base daquele
"

SaLler conquistolÍ re110me propósito, declarou que, o Ferreira Lima, Osmundo Wanderley da Nobre-

cálculo de despesa não 1)]'0-
com as suas conferências e dpcumento enca.minhado ao ga; srs. Major ,Mário Fernandes Guedes" re-

voc,ará nenhum surto emis-: 'Jbras cientificas sobre ,0 fi- presidente da República co- presentando o Govêrno do ·Estado, Des. Medei-
. losofo Gottfried Wilhelm. gita de normas visando a ros Filho,' Provedor' do Hospital de Caridade,SIonista, nem <.:oncoáerá pa-

Ta o encarecim.ento do cus.
Leibn'itz.

, ampliação das óperações da Deputados Wilmar :Dias" EJpidio Barbosa, Te-

to da vida.' Era .professor de Filoso- Caixa, inclusive no que se nório Cavalcanti, Bahia Rittencourt, drs. Artur

Na tabela alterada, foram
fia da Universidade de refere à capitalização, hi- Pereira e Oliveira, Dr. Moniz de Aragão, sr. Jo-

"'"'...........?...-......_.....__......."\1
Hamburgo, desde 1932. potecas e seguros. no de Assis. drs. Nei:êu Ramos Filho, Celso Ra

mos Filho, Adalberíl) Tolentino de Carvalho e

sra., 'Abelardo da SUva Gomes e sra. sr. Manoel

Campos, Inspetor da Alfandega, sr8. Walter
I.ang, sr. Ivo Montenegro, dr. Renato da SUva
ãr'.

-

Fernando Wendhausen,. dr. A. M. Cardoso
da Veiga, Dep. Ylmar Corrêa e sra., Dep� -Si

queira ReIlo, Dr, Rubens de Arruda Ramos, di
retor de O ESTADO" Jornalista Adão Miran

da, da redação dêste dÜírio.

Após os cumprimentos, e. excia. se dirigiu
para a residência qo dr, Nerêu Ramos l�ilho,

.

onde se hospedou.
Hoje pela manhã, o ilustre catarine.nse· re

tornará ao Rio.

.- . PrOJDQçlo ao ,OS .

-....�.-..? .•.•.

�-
......

�.JO......__;��'"":::--,
........JV"-�-••-.......-�

11,do. vice-al- .

O sr. N8r�� ,R�mos representara
m.ranle o BraSil na IlftSS& �o Presl-
..

RIO, 12. (V. 'A.) - O pre-
.

dente do, MéXICO
sldente da República assi- RIO, 12 (V. A.) _. O go- vo presidente do México, em
lLOU decret.o em que pl'omo- vêrno está inclinado a en� princípios de dezembro
V-e ao posto de vic0-almiran- viar o sr. Nerêu Ramos, próximo.
te, na reserva remuneràda, pl'esidente da Câmara dos
o contra-almirante Raul Deputados, 'para represen�
.t... lV'n'0s de Azevedo Castro. I tilr I) Brasil na posse do 110"

'

aceito u missão.
O sr. Nerêu Ramos teria

caso não

versas, que 'vão desde 1-1 d is
tribuição especifica dos ór-
�rá()s no" vários mirristérios
a serem criados, até o estor-

CONVOCAÇÃO DO
CONGRESSO

. Está também nos planos
do governo convocar o Con
gresso Nacimial para o fim
especifico de discutir e vo
t�r o projeto de J:'�forma .

Essa tal'efa será gral1demen�
te faCilitada GOll1 o estudo a
ser feito pelá 'comissão in�
terparlamel1tar partidária,
cuja instalação está previs
ta logo após se ultime o pro-
jeto. .

oRISODA CIDADE..•

- Eu quero bacalháu à
Di Benardi e minha se4

nhf!ra quer camarão. à
mal·chante.I _;_ Camarão não temos!

- ,Então traz f r i t fi tI a
d'ovos à Coap ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Florianópolis, Terça-feira, 14 de Outubro. de 1952
�__.___� �_____________________ __ �� �__� ,__a. .-_____

O ....ADO

M8J)ICOS \
fflrotJ

...�-..........·_·..-_·..·_••-..-_-...",._...-_-...·.·.·.-...
•..-·.-......·_....-_..·.-...·.-14...

· ....•.......•••........·••....•...·,.", �JI'��.-....�..�._..-.......

Citurei"....cUnlea Geral-Parto.

�rlli�o eomplete ...apeei.Iludo 6•• DOIiNCAS n. 8.NH�
•. "Í'.!. OOllJ moderno, mét!)dol d. diaiDõatico. -. troabmento.

•�'LP'OSCOPIA - IlISTERO - SALPINGOGRAFIA - ••'!'ADO·

LlSJlO BA:SAL
. (esquina de Anita lJarib-aldiJ.

· ...di�l.er.Jji. POI' onda. clll'ta.-JJllltro.eo'lfulaclo Itaioa Ultr:.
Hoeârío : Das 16 às 17-;30 heras

Form"do P6{a F'Bculdade Nal!Íona-l de Medicina. Ti.iolo,i.� .,.
I'orm .. úo pela 'Faculdlld" Necinn'al d••adfelu da Ual,.ral·

G S. .
TilliocirurgiãQ do Hospital Nerêu Ramo. AOVO ADO�"<I. ,1.. Srud). (' d' '... .

.

.,. ,

. .

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

,.
"urao • eapecrllllzaça-o .pela S N. T·. ",x'lnterno e �-.nt.t,nt.. i. .' ...... .

••itheo "0I' eoMllrao 4, 'A.al.llt'Xlel. a ".f�p.ta. Co Di.trtto
Cirurgia' dr.- Prof. Ueo Pí'1beiro G1limarãea (Rio). .

_ �__,____ _ _,. .._ �

8"4*:,t
.

Clt·· R F" Ií S h ...
.

onau orro ; U8 1! Ip.e c llll"t n. IS.
'.I.-Int.rn>:l d., Ro."ital P.iquf'trico •••nle'mlo JlIdte1ule 4a D'àr' t d 1" à 18'1 ramen e. as li � .lora•.

':"",qt..J 'tderal. Res.: Rua São Jorge n. 30. . e

DR. CLAUDIO BORGES
Doenças de Cl'iançu

I
ADVOGADOS

C'''lIultõrio: Rua TMJJano s/n. Edil. São Jari' - 1· udar. F'ôro em geral, Recursos perante o Supremo Tl'ibn-
"::•.R881tu: Da. 11 à. la hora.. S,,'a. H e UI. IT.lefoll'·: .Aln.ultório: 1.2118. a..fdêlleia: Ul8i, na Federal e 'I'rlbunal Federal de Recursos.

___ •__ ,
._... _

j Rt!B!dên"ia: kua Brigadeiro Sil'0'8 Paea. �/n.._- 'o anda•. (eU· I ESCRITóRIOS

-D-R�.-J-O-S-É-·-B-�-�JT--"-S--BITTENCOURT caril do Eapllnba). "'tende diAriamente du 14 h •. em diante. I .. .

'..'
... ,. _ .

cu.u..n • J
'

.

_._ Flonanopolls - EdJflclO Sao J l)t'ge, rua Trajanc.",
! I

I, DR. M. S. CAVALCANTI 12 - 10 andai" - sala 1

Clínica exclusivamente de crianç.. Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato, Avelljd�.

j lba. Saldanha Marinlto, 19. - TelefoDe (191.; 7'111. Antônio Carlos 207 - sala 1003.

; DR, cJn?e��édj!OSte�!?de ����JO DR. CLARNO G-.-'-G�A-L-L-E-T-.'-1'-1--
- AnVOGADO -

(Tratamento de Bronquites €ln. adultos e crlançaa \
�o .. Vllor Meirelte&. 69. - Fone 1.4&8. - Flolia1tÓ.,.l'"

Conilultórl'l: Vitor Meireles, 1'8 -- l° andar .

R'll.írlo: D&8 HI.30 às 11.:30 e das 2.30 às '.30 hor....

i
Ilel!l<I.�nc!.a: A ..-enida Rio BT'snco, 152 - FO!le 1.1140, 'Advocacia

��. .::::!��. ��.,!.ONSECA I-:......
.........

----O-R-.--N-"-E-\,-rT-.-O-N--D--�.-\-V-IL-·-A--··_·--,AUsente 'até pTinl'Í'pío de Outu
-

Limpada d. Fenda - eelrato't -.Vertometro .te. Raio X. {li- ! bro, fazendo curso de ape·rfei. .

�Ilfia. da Cabeça} - Retirada d. C-OI'PO. Bxtranhol do P1llmlo 1

'" .8Ofa..o.
.

l' <;oumento de cirúrgica.
_

no Rió

.
' • de J'aneir-o.

&.eel.ta para a.o d. Oeu-lo., J 'I. _
'

• d' :"l�w...,..·_._-..."..�_��I._,.",...��_"._-.........��.eoualtór,lo - Vl.ecnde ãt Ouro .Preto II.• - (Álro, 4a Ca••�
..

j"
' ',. i " ,

"J. BorilOllW). . , SOI.ICITADORES'

a..ttlaJld�·-.roliPI! Schmidt.l01. - TIL 11110, T RC B,:kTO W. S Hv1IDT
HE ITOR STEINER

DRA. ,WLADYSLAVA W. MUSSl
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSl
BUfeM

• "H.t·" • .lli:fra_.Verro.lho.
u....eltOrJoo: Ru. Trajano, D. 1. 1" andar - .dinelo 40 •.011-

4\<111,.11.: Dàa � ... 1%· 'bor.. .:.... Ih. annl.

n.. 11 " 18 hora. - Dra.. ."••1.

a••icllrurla" .Annida .TrompG\'f.Id. 8.

DR. A. SANTAELA

ih-interno da Sant.. Cua d. Eaerle6rdia do .10 '" Sa.tir•.
;

miniea Médica - Doen.çaa Nerv<laa•.

{�"n... !tório: !lditfcio Améli. N.to - aala t.

i.eeidêaci•.: Rua Boeaiuva, 11'.

Clínica Geral - PEDIATRIA

a.. 11 de MaIo, 18 - ItaJat
"U.JUOULTURA - PJilDIATRIA. - CLL�lOA G.IlAL

eo.. ltórlo e a�ldêllcia � Roa Buiclo ViaD' D, '1 (Lar«o 11

....to) - ·J'lori.n6po1i•.
•.,hI.: I ii III )lor.. - DiàriaDilnta.

OUlOS - OUVIDOS - NARIZ. GARGANTA

�,.".._--�,--

DR. ANTONIO l\ION1Z DE ARAGAO
CIRURGL\ nE1JlIATOLO(otU

COIl.ul�ri(l: Joio Pinto, 18.

Da. l' .. 17 diàriament•.

••no. ao. S'bado•.

a'I!.: Boeaiuva 111. I'on. •• 71••
--

DR. AtFREDO CHEREM
Cura0 NaclollAl de- doençu mental.

h-&tintor do Bo.pita} ColÔD'ia Slot'AD'.
�nC...aítrvo.u e mente.i••

I�potlneia . s�xt:à1.
Aua Til.denta. D. ••

Consulta. das 16 àJ 111 bor...

I'ON.: a. 798-

Res.: Rua Santo. &t:paiva. U - .streito.

DR. MARIO'.WENDHAUSEN
Clínica média dê ."Dlto•• CJfallÇD

C....lt6ri6 - Rua Joio Pinto, 10 - Tel••• '18'.
Counltaa: Da. , .. fi hor•••
lIeaI4iad., Rua "te-.u J6Dfttr, 4•• Tal SUo

�.,
.

1 .�.

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

DR. ARMANDo VALERIO DE ASSIS
. ,o'

M�DlCO
Da' hmç... lIe Clllltea ÜlfaDtll da Aubtêncla HUald� • •..

pttaf 4e,Cal'ldade
CLINlCA .&D.fCA 1). CRIANÇAS. ADUL'l'OS .

,
.

.

- Alercla -
Couàl�o: it� N�D" .achado. 7 - Conlulta. 'u II t. 11

• 4•• 15 A. 1'1 hó.....
......cI.r Ru. llareellal Guilherme. , - Pone, na.

_ Baba0

'7irgen1 Especialidade
da ela. WITZEL INDUSTBIAL-Joloville. (marca registrada)

Torna ft rnupa braDqui1lilsima

o ESTaDO
ADMINIS'fBAÇAO

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPECL\LlS'fA

MOLKSTIAS NEUVO&\S }<; l\tENTAlS. CLINICA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais, Chefe do Ambulatõ

rto de Higiene Meatal em Florianópolis. Paí quiátra do Hospital
Colônia Santa'Ana.

Convulsoterapéa pelo eletrochoque e cardiazol. Insulinoterapia
de Sakel, Malarlcterapía. Psjcoterapia .

Consultõrto Provisoriamente á.: Rna General Bittencourt, 86

.

a.4,�f) • Oflcln.... à rua CQJlaelbtHro M.".....

'r.l.. nu - c,. Posta], IIt •

.

Diretor: RUBENS A.. RAMOS.

O.rente.: DOMINGDS F. ni AqU,INO
&epreaentanlee :

aepreaentaçõea A, S, Lara, Ltd•.

aliA Senador Dantu,,40 - 6° andar.

Ta!.: 2%-6924 - Rio de Janeiro,

Reprejor Ltda,

"�a J.l'eli.", de (lliveir•• b .. 21 - 6° &8f••

Talo: 1!·1l87l - Sio Paula.

ASSINATU&A8

Na Capital
...... • , Cr' 17'0.....
le.e.tn - . . . c.r$ II',H

No Interior

.la. .. . .. .. Cr$ %0&,8.
i«.uu. .. . . . . . . . .. Cri 110.11.

Au{lneio. mediante. contr,ito.
O. C1riiina.i •• mesmo nio p·ublic.do•• ala ..,....

d ..volvldoL

A direçlQ não ti, resp()�aabiliu ".1&....�......

emitido. DOI artii'o. assinado•.

Residência: Rua Bocaiuva. 13.9.

'·---DR.- ·"I.-'-·LOBATifl�iLHó'···
Doen�s. do- �p&ren.o 're8pitatórlo
TU8ERC'ULOSB

RADiOGRA.FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL.O.'
CiNl'I:ia 40 Torax

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

DR. MARIO IIAURINDO

DR. ALVARO DE CARVALHO

e Contabilidade
DR. ESTEVAM FREGAPANJ

- Advogado -

ACACIO GARIBALDf S. THIAGO
- Contabilista -

Edifício "IPASE" - 50 andar.

Rua Trajano a. 12, l- IJUdar, ..la Q. 1 - 'Edltrcl. M. J.ü.....

{Elcr. Dr. WaldIr Bn.ela.}.

Telefone - 1.,,,.

I. . n.R. JOS.É-'MEDEIROSViEIRA
-

- AIJVOGADO -

CaIu Po.t:al 150 - haJal - Santa CatarIa.

DR. TAEODOCIO MIGUEL ATHERINO
..:. ADVOGADO-

Advogacia Comercial, Civil e Trabalhista

ESCRITÓRIO:
Praca .15 de Novembro íi. 23 10 andar. 8ala •

para Q movimento de passageiro-s.
PRóXIMAS SAíDAS:

rármacias
de Plantã()íNavio-motor "Carl Hoepcte"

RAPIDEZ - CONFORTO'- SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaf e Santos, sendo neste último apenas
,.

MES DE OUTUBRO
t> Domingo Farmácia D�

Fé -- Rua Felipe Schmidt
11 sáb.ado Farmácia 1\l{o- ..

dérna - Rua João Pinto
12 domingo Farmácia M'000-·

dema - RUa João Pinto
18 domIngo Farmáeia )!()-.

del'lla - Rua João Pinto
l!'l domingo Fl'umádá

Santo Antônio - Rua JQãe>·
PInt.o

25 sábado Farmá-eia C....
tarillense - Ru.a TrajanG
26 domingo Fal'lnácia Ca....·

tarinense - Rua Trajano
30 quint.a-f.eira Farmãe}lll;..·

I Noturna
- Rua Ttaja.no:

.

O sel"\oiç;o notm'no- sel'á

1
efetuado l'Pel..àS.

. Farmi�ei3':l
Sto. Anlôn.o; �loderna e N<J..

,
,'Jrna situadas às .ruas 'Jcr....

____________-----___________________
"0 Pinto e Trajano n. T!N

I D A
de ITAJAl

1
do RIO

VGLTA
de SANTOSde FPOLIS

l>tjuutubl'O
26/Outubro
7/Novembl"o
l.9/Novembro
2/Dezembro
14/Dezembro

19/0utub.ro
31/{}uutbro
12jNo-vembro
24/NoV'embro
7/Dezembro
19/Dezembro

2.0/0utuh�
lO/Novembro
lS/Novembro
25íNovembro

8/Dezembro
20/Dezembro

24/uutubrú
p

5./Novetnbro
17jNovembro
8O/N<lvembro
12/Dezembro

o horário de Florianópolis se� às 24 horas da.s data� ·indica.if-as.

. Para ma.is informacões dir{jatn-se à

EMPR8SA NACIONAL DE NA\"EGAÇAO BOEPCKE

Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: L21.2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FiotÍanópolis, Terça-feira, 14 de Outubro de 1952
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Jfoi pelas ares 8 depósito de explosivas ;-
·"_......·...-.._w_._•••...__.,_·�T§4T#AA�.-..,.·.·.·•••r§•.,_••w··_·&··_··..·�··«···r

�dt De.artamente de Estradas de Redagem � AGORA SIML. VO(� PODE, TODOS PODEM �
VITóHlA, l� (\T. A.) - MAIS DE 50 FERIDOS , ]<:;M AÇAO TODAS Ad AM- ! colecionar 85 figurinhas mágicas de �

.' - Esta capital foi sacudi- Quando transmitíamos está BULANCIAS ... BRANCA DE NEVE E OS 5ETE ANÕES �
dn, hoje, por uma. tremenda notícia, não havia vidas a la- , A fim de poder socorrer � e .cOlI!�etar a qualquer momento a sua co�eção, pois as figurinhas :ágiCas �,
2xplosüo, exatamente. às mentar. Contudo, mais de as famílias vítimas da ex- •

� ".�, horas e v;'; te min u toa, cir .•uenta pessoas "tavam plosão do armazém do D.E. �
são postas " venda n R noesma quant idade de roda> e cada uma das f'igur inhas,

'��it:ilô�o:l'to�u(T�d�iS�â1;�i���ze ��.i��:��d�eng�.�v��e algumas :�ã� ::C�::í��r2�!�zUl��1�i::.. �:MF:)��;�:r�,A�E�Á�������7�:��:�R:I��R�����D:ARAS,,:LUCAL E CAUSA DA FALTOU AGUA utilizando-se, ainda, de ínú- ..

EXPLOSÃO Após a explosão lavrou' meros carros oficiais, dado. � BRANCA DE NEVE E OS SETE ANõES brindam maravilhosos prêmios
No depósito do D. E. R., incêndio nas casas e no ar- ao número de pessoas feri-

t!
di t

.

tori 1 1 C t P' t t 22'
-siutado no bairro Caratio- mazém, tendo os bombeiros das e de famílias que: fica- c� me UUl e concurso nu ortzaoo pe a ar a- a en e n.. ;.;,
::ga, por motivos ainda igno- . retardado a ação em virtu- ram ao relento. � IIBRANCA DE NEVE E OS SETE AMOES"
vados, ve:'ifi�ou�se um prin- i �e, da falta �lágua e do �1'a- CINCO MILH.o-ES DE CR{J� � Cr$ 4,00 o álbum. Cr$ 1,00 o en.velope contendo cinco figurinhas variadas .

. dpio de incêndio e, o Vigia balho que tiveram em 1SO- - -

I
. ZEIROS DE PREJl.JIZOS·' :.':,�

À VENDA EM: TóDAS AS BANCAS .

.....11) mesmo, sabendo que ha- 'ar o quarteirão, urna vez
..

viu <!.'<1H,lina, dinamite e I,ue ainda havia, no local, Sabe-se que a explosão .•
l::. �� -.,. -""•.-. ""-"'- yJ"� -..�J",.,. ....,..,.._,._-.t" y��r? "". _•••-."

;o),utros inflamáveis, dirigiu- rrande quantidade de gaso- causou um prejuízo de mais

"e ao primeiro telefone, a tina, espolêtas e dinamite. de 5 milhões de cruzeiros,
nm de pedir ROcorro no Cor- _.... ..... _......·._w".....,.,,_ não se levando em conside-

}10 de Bombeiros.
.

dação as casas destruídas.

Pouco depois, ouviu-se a O governador do Estado e

sxplosãc que destruiu com- J prefeito estão prcvínden-
oletarnente o armazém. Alí dando locais de emergên-
�;�tHvürl1·depositadas três to- cias para alojar as famílias

AO MEIO DIA... f'" br! dneladas de dinamite que ex- que .rcararn (lesa rrga as .

.

plodíram • de uma só vez, A polícia instaurou inqué-
-i,l'OVocando o destelhamento rito e já foi ouvido o vigia,
-.1l;c� casas vizinhas, destru- ,que, só não morreu, em vir-

:TI(10 muitas outras e arran- I tude de haver corrido para

canelo vidros das .ianel�s USE A ESCÔVA telefonar para () Corpo de

<,\ue estavam a cinco qUiJÔ-I14 k
·Bombeiros.

'metros de distância. e Faustino Firmino da Sil-
... d ilô t ..... va recebeu, também fel'i-'..t'- ez qUI orne ros, as. por- j

Lati abriram-se, provocando I
I mentes leves.

"�'lmIlJtOl1 os seus habitan-I _...".,;..,.",., ...................,.. ...,.......................,...-.._..,..,................._
zes.

Participação
Vida Social
,ANlVER."ARIOS IAntenor Morais

'I'ranscorre, nesta data, o I

.:;miver��l'io '�a�alic.io do dr. ,
.Antenor Morais, fiscal do I

Ministél:io ?e. E?ucaçã.0' .jUl1: :
'fo ao Colégio Catar'inense"! � -J'........;..........................,........:0 _.........:.,.••_._-�.......&.,.,_.."..._......

O ESTADO cumprimen."Matou D1a-o.
Dr. Biase Faraco I

O 'elegado
Ocorre, nesta data, o ani.

'.;':�!�li�s�:;��;��!Oe��·d�;:: O PIB prefendeu explo-indo à Assembléia Legislati- , -

'\la e médico residente nesta' rar a ques'ao•..
Capital. CURITIBA, 12 (V. A.) - crime a motivos políticos,
Às homenagens de que Na cidade de Combe, no . tendo o deputado Rocha Xa

"erá alvo, as de O ESTADO. norte do Estado, por moti-: vi;er ameaçado requerer a

FAZEM ANOS, HOJE: I \TOS de ciume, o cabo do des· tervenção federal para o
- Sr. Antônio Pantino, tacamento policial entrou Estado.

:funcionário do INCO.
.

; em luta corporal com o de-
- Sta. Antonieta Gomes, legado de polícia, sr. José Mas posteriormente, os
- Sra. Matilde Boetcher, Saao, que aca·bou abatido a fatos foram esclarecidos, fi·

i"sposa do sr. Emílio BOét. tiros. cando demonstrado que
.

o
.. <ther. O PTB pretendeu expIo- crime tivera fundo passio-
- Sra. Celeste Beduschi, ral' a questão, atribui.I),Q() o naL

esposa do sr. Clal'ete Bedus.
::'hi, contador.
- Sra. Elizabete Malburg.

!

- Sr. Romão Machado,:
.

-:'uncionário público esta·
. :iual.
-- Sr! José Pereira

Carvalho.
- Sr. Felix Lenzei', foto- t

,1?;rafo da Secretaria do Inte-
.

-rior e Justiça, Educação e

Saúde.
- Sra. Alciomar Maria da

Rosa. esposa do sr. Fridoli.
;;10 Rosa.
- Sta. Hilda de Oliveira.
- Sta. Lubélia Dutra, fi-

h� do sr. Antônio Dutra.
._' Menino Haroldo, filho I'-<ln sr. Haroldo Soares Gla

'Van, do alto comércio local. !
- Menino Eduardo, filho

do sr. Genésio 'Lins, diretor
;gerente do INCO .

.NASCTMENTO
Está de parabens o lar

·-{to dr. Léo Fdt e de f'l1,a
.exma. esposa, res'dente em

Xapecó, com o advento' de
seus filhos Alfre 10 eH] ()� e

Fernando Carlos, .'l 9 do n",'_

·Y'e,rte.

LÉO FETT E SENHORA

participam às pessôas de suas relações, o

nascimento, a 9 do corrente, nesta cidade, de
seus filhos ALFREDO CARLOS e FERNANDO
CARLOS.

Xapecõ, 9 de outubro de 1952 .

I
BI::::!::�J�;!!��!;.: - Am.,,ui -I

Petits Four-Gallarati
PRIMOR ABSOLUTO EM QUALIDADE!

PANETTON� 900 L'l'DA. -- Raa Sacramento

PANEmlE 900\
de.

Blake, 41/55 - São Paul-o.

W WH 1 S D I R É TAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3as.
'POll�.�S. PAULÓ.-.RIO " 4,,! .

..pous..... CURITIBA-RIO AOS SAás.

';��SÊRVIÇOS t.ÉREOS·
.

r6tl7rlDK<rSA t:'1 ;1'

Leprõloqos de Iodo o
,

- .

vao reunir-se no
Mundo
Rio

gamzaçao Mundial de Saú
de convocada pela comissão
executiva daquela entidade.
A escolha do Rio de Ja-

alto conceito que gozam 03

nossos serviços de lepra e

os trabalhos de técnicos

RIO, 12 (V. A.) - Deve-
tá ter início. nesta capital,
a 10 de novembro próximo,
a primeira reunião de espe
cialistas em lepra do qua

dro de leprologistas da 01'-

brasileiros.
Fazem parte da comissão,

especialmente convidad os
pela direção da O.M.S., os

seguinte leprologistas : dr.
Dharmandra, diretor médi
do Departamento de Pesquí.•
sas de Lepra de Calcutá, In
dia; dr. J. Lowe, encarrega
do de pesquisa sôbre lepra
de Uzuakoli, Nigéria; dr.
José 'N. Rodrigues. do De
partamento de Saúde de Ma
nilha, Filipinas; dr.' Lauro
de Souza Lima, diretor do
Departamento de Profila
xia da Lepra de São Paulo,
Brasil; dr. H. W. Wade; di
retor médico associado da
Leonard Woal Memorial,
Leprosário de Culíon, Pa
lawan, Filipinas; dr. V.
Pardo - -Castelô, prof-essol'
de Dermatôlo.gi-a de Havana,
Cubª; dr. Ernani Agrícola.
diretor do Serviço Nacional
de Lepra, do Brasil; dr.
Nelson de Souza Campos,
ex-vice-diretor do Departa
mento de Profilaxia da Le·
pra. d� São Paulo, e dr. Er
nest Muir, leprologista do
O. M. S., Ingraterra.
Prestará assistencia à

CO,mIssao, o dr. Henneth
Courtney, representante da
Repartição Sanitária Pan
americana no Rio, órgão re

gional do O. M. S.

n eiro para' séde de tão im
portante reunião decorre do

VIAJANTE
Para t-rabalhar em importante Organização de

.

âmbito nacional, precisa-se de candidatos a(j cargo
de Viajante, do sexo masculino, com experiência em

. vendas � bôa redação em português, devendo ter no
.

mínimo 24 a110S completos. Cartas para a redação
dêste Jornal, indicando: gráu de instrução, nado··

nalidade, idade. exper-iência, referências e ordena
do desejado. As propostas serão consideradas em ca- .

ráter confidencial.

teri� sido ·u� av-ãe
contraba 1 �i�.1dS'-

MANAUS" 13 (V. A.) -
Continua ainda envolto em

�(listério o caso de um avião

o�.tTangêiro, que teria des
�ido num ponto entre as

t'ronteiras do Brasil e da

de

trataria de um aVIa0 usa

do por contrabandistas pa
ra leval' ouro e diamantes
pata fora do Brasil.
Há grande dificuldade

p�lra se obter informacões
precisas por falta .de comu

nicações com os pontos a

vançados de nossas frontei-

Venezuela.
As primeiras notícias che

g'adas a Manaus, ainda de
:;eneontradas, diziam "que
'Jm avião com tl'ipulantes
que falavam uma língua
desconhecida e que tinha

pintado nas azas a foice e o

'Tlnrtelo, havia descido em

Cucuí". O coronel Salvo jaez.
Castro, comandante dos ele
mentos da fronteira,' soIiei- Múitos nesta capital a·

tou i11formes a Cucuí, por creditam que teria havido
intermédio da estação de fá- uma violação da fronteira,
dio do 27° BC, mas até ago- agravada com a prática de
ra nada de positivo infor- contrabandos. Mas até ago-
mou à imprensa. m, nada há de positivo.
Enquanto isso outras vel'- Sabe-se, por outro lado,

",i\es correm pela cidade, e llue as autoridades milita
uma delas diz que o apare- res pros�eguem nas investi- n••,
lho misterioso não teria gações nas proximidades de
descido pl'OXlmO a Cucuí, Cucuí, trabalho penoso e

mas em outro ponto dafron-
.
dificil, considei-ando-se a

teira, levantando vôo, 110va- : vastidão dos noss'os limites
·mente. à aproximação dos II e por nâo possuir o destaca
moradores. mento de Cu ruí, aviões pa-
Outra versão diz que se ra empregar nesta tarefa. "'M_iiliiiYlliiiíaliiljhl:i.�:.:I

raso

Por outro lado, as auto
ridades militares mantêm a

maior reserva a respeito,
medida naturalmente, acon-'
selhável em casos dêsse

< A l'eunião será presidida
pelo dr. Yves Birand, dire
tor da Seção de EpidemiolÓ
gia do O. M. S., e secreta
riada pelo dr. R. Chaussi�
naud, chefe do Serviço de
Lepra do Instituto Pasteur:
da França .

• • •AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bocaiuva 3 xGuaraní1
Reaabrliteu-se o' ((Gar·olon após estar em desv8n'agem DO

1- tempo. Assad o alicerce do triunfo. Venceu
também a preliminar o Becaíàva,

ORGANIZADO o HORÁRIO DA ÚLTIMA
SÉRIE 00 TROFÉU "BLUMENAU"

A F-AC resolveu estabe-

r
de venc�r.·

.

leser � seguinte horár!o .pa- � diferença entre o p�i
ra a disputa -da 3a e última r meiro e o segundo colocada
serre de atletismo do "T1'o� é de 15 pontos e entre o �}Q
fêu Blumenau'": e 10, é de 18 pontos.

I
Dia 19 de outubro -' Na próximawsemana deve-

08,30 horas - 4xl00 (femí- � rão as entidades do F.stado,-

nimo) I remeter suas inscrições COl1- .

08,40 horas - Salto com l f.irmando a pafipicipação
."... t 1 t tro rni t

vara- do certame que tantos -�

,-um o VeILO su sopran- ,'e ornou qua 1'0 rmnu os a! chutador mas batalhador e Jaime Como Adillo.
° Lv ., L"-

,,-10 forte, tivemos, ante-ou- pós, já refeito do choque. I decidido, joga mais na defesa que
09,00 horas - 80 com. snltados colheu.

tem O choque d mai no- ? t 2 1 I' S
Barreiras·Waldemar 'I'ingo o cousa-

.

, os s v--. ...0 empo: x SaIas - a lientou-se co- no ataque. Precisa a,'ançar .

vos grêmios da Divisão de Aos 6 minutos do período

j
mo o melhor do bando ven- Lauro _ Irreconhecível,

09.10 ho ras -- Arremês- grado corredor catarinense

Profissionais. complementar, Erasmo fa- cido. Fez intervenções que Os quadros
30 de Martelo deverá tomar parte. na p-ro-

Pequena a assistência que lha clamorosamente, dando fariam inveja aos melhores Bocaiuva _ Bubi, Bonga
09,20 horas - 110 C; Bar- va de cinco mil metros, já

h I 1', R f
reiras tendo na de 1.500 metros

�! compan ou os ances (a e�seJo a orneu azer s�c-u- Bffi su�.posíção.: e 'Fheodoro j-, Adão, .Asaad ." -

'r " _. r
__ ...

wc ..""

contenda que reuniu Bo- duo as .redes guarnecida Papico _ Pouco combati- J (Raul) e Cobra; Carriço.
09.4t

b,-Ql.�-S D.�OO m. marcado �. minutos e -24 -se-

caiuva e Guarani, vice-li- por ISUIUS. \;0: Não satisfez. I Raul (Adílio). Romeu, Adi-
lO.2ú hOI�S. - Salto em gundos superior ao seu pré-

deres juntamente com o Fi- Aos 20 minutos, vencido
..�

. tio (Assad) e Zackí. .. altura (feminino) .

.

prío recorde que .•era de �

.!tl1eirense. numa jogada alta, Erasmo Erasmo - Além de falho .

Cuaraní _ Isaías, Papíeo
10.40 horas - 400 m.c/ minutos e 26 segundos e

P 'l' d
.

t t d 1 f .lesleal. Se não estamos e11- Barreirns "ois quintos
re 10 csm eressan e e per e a cu ma. e des el'e vio- e- Erasmo; Fautos, Zêzinho,

- U • ••

ii;:; veles monótono o C011� lento ponta-pé em Assad, o
gaaados esta foi a pior' a- e Chernbini; Vitor, Osní,

10.50 horas - Arremês. - Outra prova que· deveyj,

f'ronto do "Garoto' com o 1 f" bri d d
. tusção da sua carreira. D L

80 de Pêso eletrizar será a de 80 m...
, qua -01 o rrgac o a eixar anir, Jaime e auro,

"'Bugre". 9. liça carregado pelos <:OID-
Fausto - Não correspou- O Juiz

11.20 horas - 11 x 10G barreiras" em que as COIt-

A impressão deixada pe- lhe' 'leu, embora releve qualí- A
. .. (masculino) correntes de Blumenau '"'

- par 11·OS. partida fOI dir igida pe-
"

las duas equipes, técnica- O t d II" dades. 1
11.30 horas - Encerra- Florianópolis deverão esta-

.
ges o es ea e anta- ,e8-

,

o sr. João Sebastião da Sil-
t f 1 d od 1', 1

•

"b
. Zézmho -- Lutou muito, mento e Entrega de PI'e' belecer nono recorde para

meu e a an o, p e ser por ;1\'0 ÚO zaguerro ugrr- va que teve falhas, não in",
'" � � y. -

........

id d das ní "j 1 sendo o melhor do trio mé- mies. a "'rova.
.<:onS1 era a as pIores mes- no .' touo o mun(·o o viu, fIninGo, porém, na mal'C3-

y

J 1" d ta
'

b't
. dio ./. AdI'spu-ta da 3a �.áloI·e veln A prov-a de }'e"esamenl---

.

110 J�va·n o-se em eon a menos o ar I ro que aSSIm
.

ção dos tentos. Regular sua
.:>,,- T·· '1M;

,reação do quadro auri--celes� deixou de efetuaI' uma ex- Chel'uhilli -,.. Regular. atuação.
. desp.e.rtando interesS€ por remiirá as equipes do Atléti-

1- l' fe
. -.

d 1 -f l\if A d 1t ,
..

, E
estarem os três clubes me- co e do -Duque de Caxias.-

e, que, n flOrIZa o. no PlLS:!. )', 'la.s .",,88a "0 ou f hor
_

- mpenhou-se
I

Prelimina-v
�

m.arcadór no tempo stlple- ao gramado alguns minutos pút1�o. Não sat.isfez.: Preliminarm�!lte houve e
lhores colocados, o Olímpi- tudo fazendo prevt::r que-

TI1entar, soube agigantar-se após, munido de uma torno- Osní - Eforçado. Care",! o confronto dos suplentes,
co, o Duque de Caxias e Q teremos novas marcas nes-

11a etapa derrasieixa ·pal.'a z€leÍra para. aos 29 minu- ceu.de apoio. ! tendo o Bocaitlva derotado
Atlético com possibilida- ta competição.

'vencer pela diferença de I tos desempatar a. partida, Danil' - No mesmo plano' seu opositor por três tento!'.
;(luis tentos, conseguind.o, após l-evar a.,melhor num· de Osni, a dois.

_

,desta maneira, apaga.l' a choque com Isaías.
T,éssima impressão, deixada Contra R. validade pelo � ,

-fl-ente ao Figueireúse, quan'- juiz, do goal do craque bo
do foi surpreendido pelo quer:se, insurgiram-se vá
"l"uracão Negri/', sendo rios jogadores do Guaran,í,
.derrotado por 5 a 1. :e11do o sr . .Joito Sebastiã-o

A E:quipe "bugrina" co- da Silva sofrido agressão
1!1eçOU a partida num ritnw ;lor parte do extrema Lau� Quem foi à velha praça . 20- tempo
,de entusiasmo e corupreen- roo Serenados os ânimos, de· esportes da F. C. F. viu Nos primeil'os minutos

são perf€ita nos seus seto- tendo 6ido expulsão do gra- um Colegial fraco, apático, nota-se que o Colegial doo.

if'es, ()btendo, desta feita, o 11ado o player agressor, irreconhecível. mina. Aos 17 m. Nado Ci'U�

. goaI inaugural da pll.gna. 9Tosseguiu a conteeJa. Jogaram maIos. rapazes za magistralmente e nin-
Abandonando. o seu rit- Aos 37 minutos falha do Colégio Catarinense. , guém entra.

.:TI10, plantou-se o quadro tri- Cherubini e Zack frente a Resumo do j�go I. Aos 33 m. depois de um

!('olor na. defensiva, certo de frente com Isaias chuta, de- Precisamente às 10 hs. e cornel' de ZÓ, Nado chuta

que manteria a vantagem fendendo magistralmente o 25 m. começa o jogo. A sai-', bem, para AgapÍto defender

dté o final. guardião que manda a es· da coube ao Flamengo. I para corner.

Mas não foi bem sucedi- canteio. Nos primeiros cinco mi- Aos 38 m. depois de um

.do como esperava,' pois o No último minuto nova- nutos de jogo observou-se· petardo de Cuca, que Agapi

.cmadro da Marinha sentin� mente Assad consegue ven� um certo nervosismo entre to defendeu parcialmente e

<lo aumentar a responsa�i1i- r�er a perícia de Isaías, as duas· equipes. o juiz apIta o gol, que na

dade, passou a persegtlir te� marcando o terceiro ponto Aos 6 minutos, ZÓ serve realidade não houve. Mas o

nazmente o empate e ,conse. 8.uri-celeste. :1 PaulinJlO, que deixando bandeirinha, atento no 1a11-

guido, tratou logo da cavar Resultado final: passar a bola por si, engana ce, anula.
o tdunfo,. o que surgiu dós . Bocaiuva 3 x Guaraní 1. um

'.
adversário, chutando ..

Aos 38 m. ZÓ faz um. gol
Vés de Assad,· um elemen� Apreciação individual Santiago na trave. lícito, que o juiz anüla.
to valoroso e leal, verdadei. Rubi - Prllticou defe. Aos 10 minutos, ataque E' de notar a parciarida-
1'0 titã no gramado. sa_s, algumas das quais de cerrado do Flamengo. Osni de do juiz. Aos 41 m. Pauli-
Ele foi o gigante da tar- grande vulto. I batendo uma falta na in·, nho perde um gol certo, dei-

,de, mesmo deslocado' de Bonga - Deu conta do termediária do Colegial, xando que o beque adversá-

l1alf�direito para insider- recado, marcando com pre- manda o couro na trave, de- rio lhe roube o baJão.
leito cisão o extrema Lauro. pois de passar por Collaço. Assim termina o jogo,
Contundido pela desleal- Thedoro - Progride de Aos 15 minutos perigosa sem :mais novidade§;· a não

dude de Erasmo, Assad teve dia para dia. Bom trabalho. falta contra o Flamengo, ser as faltas e off-sides ine

'(rue deixar o gra�lado para Adão - O médio que es- Bate yuca, bôa defesa de xisten'tes, apitados pelo juiz.
voltar :minutos depois, man':" tava propenso a ingressou Agapito. Estão de parabens, pOl'
cando. MeRIDo assim, entre no Avaí, .resolvendo pelo

-

Aos 17 m. do primeiro tanto o revmo. Padre Nunes
dores violentas, conseguiu campeão do "initium" es- tempo, confusão na área do e os seus pupilos.
ele os dois últimos tentos, treou regularmente. Colegial, chutando o meia A renda foi de Cr$ 236,00.
que consolidaram a vitória Raul - Com altos e bai- do Flamengo fóra, quando O outro jogo, foi vencido 8••••••••_ .

.
do seu bando. A ele, pois, xos. desperdiça excelente oportu- pelo Postal, visto que o A�
os nossos aplausos: Cobra - Muito lutador., nida.de.

. mérica desistiu.
lo tenlpo: 1 x O COÍ'res�ondeu.

. Aos 20 m. lànc� interes�
O primeiro período saiu Cal'l'lço - Atuou machu- sante: ZÓ rápido, á altura CAMPEONATO CITADI-"

favorável ao Gnaraní, pela cada do princípio ao fim. da pequena área chuta fóra, NO DE AMADORES
çontagem minima. sendo au- Pouco poude fazer. e o goleiro contrário pisa-
tor do ponto o meia Osní Adílio - Fraco. JogO de- se sózinho. número onze, do Certame a-

num chute rasteil'oapós �e: masia4amente recuado. Aos 30 m. 'Cuca dá exce� mador da cidade:
('eb�r magnífico passe de Rome� - Sem ser o mes- lente passe a S'antiago, que .

Sábado - Treze çle Maio
Lauro, aos 6 minutos 'de mo valor de outras jOl'l1a- chuta rasteiro, para mar- 7 x lris 2 e Hercílio Luz 3

1�ções. das, não decepcionou. cal' o 10 e único goal do x Bangú 1.
Aos 31 minutos, num vio- Assad - O melhor ho- jôgo: Domingo - Colegial 1 x

lento choque com Romeu, mem em campo.· Foi o ali-I Na primeira etapa houve Flamengo C, nào tendo com

JErasmo é retirado do gl'a- c<:rce d� vitór.ia bo.quel1se.e um grande e.q�!i-líbrio. Deve- parecido o América para eu

TIlado. crJ11tlludido. :'lUO sera preclSO dIzer maIS
I
se notar, porem, que o Co- frentar o Postal Telegráfi-

Assistido pelo técnico ilada.
� legial jogou contra o vento, co, sendo este proclamado

Gal'cês, o zaqueiro tricolor Zacki, Mau cabeceador e
- alias bení forte. venceàor.

VITÓRIADo COLEGIAL

TORNEIO "PRIl\iAVERA" DE VOI�EIBOL
}'EM:ININO

CURITIBA

'.

PAfU.rt·" ---1·

-'

N�tas de Paulo da Costa Ramos
��;tl?,ró:�irD;a' sem�na te.,. Earriga Vente Ji." c. Atlétie*-

reui'óIs: o 'inícIo. 'do Torneio B
..

Abertó de -Voleibol Femini- Instituto de Educação x;:

no, denomin-ado "Primave, C. Atlético A
ra" sendo o troféu do mes- 5a Rodada
mo nome oferecido pelo cún'- .

Dia. 1° de novembro

sagrado desportist.a CeI Pau
I Instituto de Educação':li Ce

lo Wber Vieira da Rosa ,e as ; 12 de, Agosto
medalhas . pelo renomado A/ A. Barriga Verde xC•

desportista CeI. Lara Ri-' Atlético A
bas. Sexta-feira passada, a As partidas serão de três

eclética, oficializou o ,certa� ,r sets e se houver empate n(t

me com o estabelecimento fim dos jogos, a decisão se

da seguinte tabela de jo- rã feita ]>Or uma melhor da

gos:
.

três, devendo a' primeira pe.-
la Rodada leja das rodadas começar

Dia IS de outubro - Clu- ás '20 horas.
be 12 de Agüsto x C. Atlé�
tico B CAMPEONATO CARIOCA
A. A. Baniga Verde

Instituto de Educação
2a'Rodada

x O Fluminense ficou isola-
do na lider�l1ça· do certame

earioca� ao' vencer 'ante-on
tem o Bangú por 3 x '1.

O América a muito CUSUlt
levou a melhor sobre {} Ma,..
dureira e o Flamengo cons

triu o maior esco.re do Cam

peonato, vencendo o Sá3.
Cristóvão por 9 a O. Sába�
jogaram Vasco e Botafo�
tenninando a pat"tida empa
tada por um tento e o. 0130-
ria abat-e·u. o Canto do Ri\)
por 2 a 1.

Dia 23 de outubro - C.
Atlético A. x C. Atlético. B
C. 12 de Agosto x A. A.

Barriga Verde
3a Rodada

Dia 25 de outubro -- C.
Atlético B x Instituto de

Edueação
C. Atlético A x C, 12 de

Agosto
48 Rodada

Dia SQ de outubro - A.A.

CAMPEONATO DE TIRO

Blumenau 12 (O Estado.)
- A primeira prova do

Campeonato de tiro de re

volver foi vencida equipe
dessa 'Capital, com 4G[) pon
tos: 10 - Dirceu Jendiro-

30 - Jaime Ramos.

Blumenau, 12 (O EstadQ)
- Terceira prova pistol:...
v€lú;eu equipe "Couto Ma
galhães' com Antônio M�n
des, Jendiroba. Adi Silva e

e Jaime Ramos.

Resultados da rodada

ba: 20 Antônio Mendes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nos ba�tido,es do ,mundo -'.
. I' '. 'J'� --úJ4! ·Peçam ulDa

Granlini5mo latemactenal é a máquina de costura ideal do lar,

Por AI Neto I receíosos de per�r a popu- r� /elét�ic�P"rtá�, -� demonstração
Algumas nações vivem co- laridade, condordam com I -J ,\.}-�.v� / "sem comp-ro-

:mo não podem. aumentos de salarios que I ( ..

/. vU
etI/

Fazem bem corno certos sabem ser absolutamente! ( .Mfe) J/-'o � misso.
;gnHlfinos. Os que andam nefastos para a economia i �

,

/' �
»ern automóvel de .luxo e não nacional. Aumentos que não I ,,/'" ,;,.t.f1:Y Revendedoras.�<'lg�fm ;1. conta do armazém. resolvem nada. �u: apenas: )'j;.r ��." V

_Es�:el:i tipos que gostam de agem corno um irr itanta na �.....,. /, ' _.../ eXCIOIPI·VOr-farol. E não tem onde cair tendencia para a inflação. � /t)'/. Iv'l� "C•

.enortos, Aumentar o salario das t�cJI (\I\-Y/,/ P O) i agro-pecuárias. são verda-

Este modo de vida é o re- classes menos fevorecidas é �tyl 1.' eIeira veira & Cia. I deiras armas de paz, para.

:gime da dívida. Do desequi- ger'almen te o reconhecimen, �
'�
/ \..._ ,

•

um futuro e-conômico inde-

iihrío orçamentárto. Do que' to da própria: incompetencía
",:.� '"J;.��-:"'\: /" o!

-r-
:

C
. _..

M' f
pendente do Brasil.

h m id d d
..

t
. ·-:>;c" I

"�'o '._ ''hu'a'" onsE-ílle�ro·. a ·ra, 6 Chega me a notícia de
ese c a a, na VI a e um pa- ) mirus ratíva por parte • �'}\, __

.

-e-c
-.' "'"

.�:;. illf1�lÇã{)_ dos governos. Porque num
...<..... \ ') ���J'�()'\t") TEL. 1358 __ FLORIANOPOL'S

que essa mesma editôra,

Muij;{);{ do" males que a- paíR' bem administrado o '. I :
" ". . .. num rasgo de patriotismo,

�l�;e;I�S ���:eos s:�leca;�t �:ls��ndt� ���a�l!��:��:V�o: . 8a·rCI a v"elasContO se prepara uma salada? :��;�;nd����e�s :::s�:t���:.·
rem viver como não podem. saladas se 'torna inevitavel. ! -

,
.

em prol de uma lavoura mo-

..Que" andam de autórnovel Um exemplo é a Australía. f (iole olímpico)
Hã um velho brocardo italiano que ensina: "Pau uma del;lta e, cons�quentemente.

quando os 1.'ecllfsos que poso Outro é o Canadá Nestes Maanifica C t
-

boa salada, Inãíspensaveís são quatro elementos! Um a lnísa-
mais produtiva, lançará

.
. '"'" .. .,,, '" ons rucao em d

'

d tr b bli
.flUem mal lhes daria para p�Íi�e6 a vida virtualmente I' "ótimo" estado, v�nde-se o, para dosar o sal] um

.

perdníárío, para deitar azeite: en;-lo err:. reve uma p�. ,1-
eaudar ile-bon-dl:'.· ..

'na'O encareceu nos últimos -1*'10- Prêço de Cr$ 8000 .

um avarento, para pingar vmagre e-um Ioueo ... para mexê- caça0. agrícola das mais

Tudo isto acha-se refleti- unos. ' .

t, N
,.

d
. .�oo la bem", O tempêro é Indtspeusavel no prepa.ro de uma boa-perfeItas: "Melhoramentos

.
. a VIS a, egoclO e ocaslao, salada O estê _, Agr-ícolas'

·:40 no últImo', r�latório do � relatorio do Fundo Mo- -tratar com o sr, Adolfo á '.'. .00nago, .porem. as vezes, ,protesta contra a mis- .'
"

.e, ..

_Fundo Monetário Interna- netario Internacional não rua Nerêt R m 33
tUfa �propl'la de alímentes e sobrevêm os sintomas de fla- Es�a noticia correu ()

'n::iou1l.1. menciona país algum es T "1"
I a 2-08s9n4' tulêneta, .azta e mal-estar apés as rereíções. Neste caso éBl'asll de Norte a Sul, atra-

. . . ,

pe- e e.i.one - . ...,. semple D t "C b I .. .,

, vés da jm .

E"ste Fundo, arrugo leitor, cifícamente como sendo cul ... .. _ _.

om omar ,ar o eno . O OSO de um antl-acido e .1 prensa, e, segun-

.foÍ crea.do em BrettoIÍ"Wo- pado daquela tendencia do �Jgestlvo cumo �arboleno" �a.ciIita Q transform�ão das ror- do
me lllforma:aro, ce?_te-

..uds, no Estado norte.amerÍ- granfino de gastar mais do
duras e neutralIza. a hiperamdez estomacal, ��.s .de cartas sao reCebld�g

'<Cano' de New Hampshire, que ganha Entreta t ." N·····
dIál'lamente pela redaçao

.em 1944. latorio cit� �l Grã-�r�t�n;;;
.

ovas armas para uma da, �cvista, SOlicit�nb�o Íllf'l"

O propósit<:> do Fundo e a França como d
.

p
.

._
cnçoes para o l'ece In1ent�

MODeWrio Internacional r cujo balanço de pa�:m:���: guerra BDalga e a.ual da citad,a pubÍi�ção) pois

--:estabelecer o intercambi� internacionais, deteriorou Fúlvio Camargo e;;forço, l-ecebendo conse-
esta sera re�etlda sem d?s-

.

'.Internacional das moedas seriamente nos últimos tem- Todos estamos perfeita- lhos e ensinamentos, e tô- pesa alguma a t9do.s .os 111-

A�m forma estave!, eliminan- poso :nente a par da lut.a que se da a assistênda que solici-
teressados que a sollc1t�rem

<.do as osólações nos nego(!i- desenvolve no Brasil pela ta. tsses iatôres todos 110S
po!" carta.

."o.s. entre as nações,' libet'tan- r�uperação do homem do incutem a cert'eza de que, Como a notícia é de real

-do o c-omereio internacional

S
'

f
·

I
·

I
�ampo e a sua fixação na num futuro bem próximo, Q interêflse par.a os leitores,

"da discriminação das tari. I I" I S terra que cultiva, e da intell- noss-o hbmem do campo vol- transcrevo aqui, na: certeza.
:fas. 311 campanha que desenvol. tará a fincar fundas raízes de estar contribuindo para.

A fim de :}lcançar estes .ii vem, nesse s.entido, os· go- na terra, esquecendo de vez, 9. reerguim�nto da agrieul··
..-objetivos. o Fundo frequen- Ataca todo o organisMo

.

;ernos federal e estadual. o êxodo para as cidades_ tura. br�8i1eil'a" o en<ierêço.
-tem�nte assume o papel de KM SIFILIS OU REGAlA- � ensinamentos práticos e Entre a.s casa" editôras para ond� 08 agricultores.
l''banco, isto é, faz emprésti- TrSMO DA MESMA 01U- ci;;ol'ic.os dirigidos aos lavl'a- QU� lançam obras. �m pról devem es.C_t"evel': <

�...nos ás ·na.ções que 'dele par- GEM 7 lotes que participam da, de nossa agricultura, mDa

.

Melhoramentos Agricolas
ticipllim. Tais empréstimos USE O PUPULAR'P..REPA- c?mpanha; além da vanta- há que merece nosso elogio � Caixa Postal 8.120

,� sempre a curto prazo, RADO gem individual virão conferi i entu3iasta. Suas edições e São Paulo •

.Já que €sta organização não

I.�·• ��..
� 1-.�;.J a�.

maior valor a êsse el11preen-l! reedições se sucedem com Distribuição "EDIME", n •

.;é de tipo propriamente ban- IIIIJ r........ - dimento nacionalista. es-p-antosa rapidez, o que 16 .

...eario, como o Banco Inter- Mas, l)ara que o nosso la- vem provar cabalmente sua
-----------

--na.cional. Aprovado'pelo D. N. S. P., como.. auxilia. 00 n'ador esteja realmente a aceitação 110 meio agdcola Fraqueza, em gerei
Ao apontar os males da tratamento da SifiJis e Reumatismo da meSnlll par de tôdas as minú.cias do país, fibel d.-situaç.ã<> . financeira inter- origem. 'lec'�ssúrias a um tratamen- : Trata-se das Edições Me- O O reoso a o

-

I F
.

11; Inofé'nsivo ao orO'an ismo. &l'I'radável como Jj. t
.

1
.

1':naclona, o 'uildó .>'Iolletá- .... ·0 raClOna e proveItoso (a
. lhoramentós, cujas coleções (Silveira)

rio menciona a llecessid�de cor. terra é preci:;o tambem que
I

--de rearmamento. As nações C
·

h te· h
- bons livros lhe chegllem as I

:'lívres, estão se rearmando. amln one es- amln oes mil.os. �ivrOSFratie{)�:�dé re-II
:Isto é naturaL O exemplo ::onhecldo valOr, escrltos em !

...3 C
.

J'
.

1
I

""'-la orea aí está. Ninguem Aceita·se encomendas para entregas dia 20 de mguagem Slmp es e aces- I
'''luer der apanhado despre- Outubro em deante para caminhonetes - caminhõe" ale· :;ível ao trabalhador rn-I
'-venído. Os '-quatro milhões mães marca BOR.GWARD. mI. Editôras existem que'
...de soldados l·USSOS em ar- Informações completas com os díshibuídor-es CÁSA publicam ótimos livros des.1
1nlas são fanta�ma; Funtas- RUI Ltda. - Rua Felipe Shnridt 43 - Florian6polis. tinados à lavoura. Também·1�na demasiado real para ser o Ministério da Agricultu-

. >:i&<lHlrailo. Gra.ifica.se CrS t.OOO,O.O 1'a colabora com folhetos I

O rearmamento é uma ne-
,-aliosos. E as' Associações

.-eessidade. Mas nem todas as
a quem entregar nesta redação uma pasta di:) couro. Rurais e Casas. da Lavou-

-maç.ões estão fillanceiramen.
c-ontendo diversos documentos e um livro de esc1'itu:ra� ra sáo fortalezas avança-

.

Agência. nua Deodoro eE!_quma da

'te preparadas para re:lliza-
çãa Imobiliário, alkm de um chegue nominal na imPDr- das, onde o homem do cam-

.

.• Rua' Tenente Silveira .

:lo. Parisso ele constitue um
tânçia de Ct'$ 48 . .6QO,oo, perdida esta semana nesta Cu·

po encontra apôio �o seu

pita!.
peso sobre as finanças do

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

:?�i��:;�;;;�;::;�; Oficina de Bicicleta Hely
.-

<Ções que estão gastando o
Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bi-

�icletas e Bicicletas a motor - Ticiclo - Tico-Tico -
'que não podem gastar. A Carrinho _ Berço, ete.

'

'J::>tÜra. parte é a incompeten- Peças e Acessórios Novos e Usados.
'-cia administrativa em geral. Pinturas, Soldagens e Parte Meeân'.ca.Um elemento inflacioná- Serviços Rá�idos e Garantido, Executados por pel-'-rio de primeira ordem é a .I)IU especializados.
'.salarias, Muitos governos, - Rua Padre Roma. 50 _

liÕr:iB�;�;�;'1
I ADVOGADO "
� o

11 Cx. Pos��J-175 I
I' LAJBS-S. c. ,
li

3

i ;&li4IIII5><)"'_'O�()�....!

Viagem com segurança
e rapi.dez .

sO NOS CONFORTAVEIS !\tICRO-ONIBUS no'
, (

RI?IDO . «SUL-8RASILEIRO»
.

FloriD.,nópoüs - ·Itajal _;_ 'Jolnville _. Curitiba
-

cOlTi, CISPA. I..IUEU DOS Ca
BElOS E DEMAIS l··

t:
AftCÇUS DO ,

COURO CABnuao. 1
TÓNiCO CAPILAR

POR [XcutN(IA

______--"'--------__--- ----------- ,_:� .. ,�4� _" ,""""__,,,,,,_"�,�,,!.'

OTICA
�....-

MODaLO
III. � Lentes Zeiss, e Ray-Ban�.
ARMAÇOES MODERNAS PARA CAVALHEIROS, SENHORAS. - ARTIGOS FOTOGRAFjCOS

, .
ULTIMl\S NOVIDADES PARA PRESENTES

""'f,_.'"?�,RUA,�!;�CHMIDT - (Edifício Amélia Neto)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MILHARES· DE FAMINTOS!
VAGUEIAiM PEL-AS ESTRADAS-

JOÃO PESSOA, 12 ,(V. bil izando-se pelo imediato tervír. O sr, José Américo, NOVO ATAQUE A UM (continuação) se destacaram-se dos de-
A.) - O governador' José pagamento se o Ministério imediatamente, determinou CAMINHA0 Rui Stockter de Souza mais: Silvio Anunciação,
Américo recebeu dois' tele- ,da Viação não distrlbuir o a distribuição de todo o João Pessoa, 12 (V. A.) 11 - OS "(�A'l'AIUNA" Lourival Luchina, Alfeu
grama s, com os seguintes crédito necessário dentro' estoque disponível na cída- - Novas notícias, chega. EM AÇÃO Queiroz, Valmor Pessoa,
dizeres: "Comunico a v,' de dez (10) dias,

"
de de alimentos, correndo .ías a esta capital, proceden- Estavamos dizendo: foi Arolino

, Gonçalves e Nelson
exa, que se verificou gran- 'INVADIRAM A CIDADE as despesas por conta do tes da cidade Santa Luzia, quando ... um pelotão dos Apolinário Angelo, Mas-não
de alta nos gênero" alimen- í

A PROCUUA DE ALI. Estado. informam que os trabalhado "CATARINA", o terceiro, somente êsses do nosso pe-
tacios em Santa Luzia, a tln- I lVIENTOS I PEDINDO A INTERVEN- res dispensados pelo Depar- que o tenente Laudares co- latão, também alguns. {�a
!;indo a cuia de dez litros! João Pessoa, 12 (V. A.) I çÃO DO PRESiDENTE ;amenitó Nacional de Obras niandou nesse combate, ên- terceiro, já então m istura-.
de f'e ijáo niulatinho cem I ,'- O governador do Estado, ! João Pessoa, 12 (V. A.) Contra as Sêcas, atacaram trou em socorro do "Pé no do comuosco sal lentavam,

eql:zeiroB, A situação da ci-I sr. José Américo, recebeu I � Tôdas as classes econô- .iutro caminhão conduzindo Chão" que recuava, ji um se, e entre esses o sargento
dade agravou-se com a sus-j ôntem telegrama urgente da i micas do Estado, solidárias gêneros ulímentícios, ha- tanto desordenado, perlgan- Lauro da Costa e Silva,
ljellsno do pagamento em-di- cidade de Santa Luzia, in-' com .0 governador José A- endo 'conflito, do por próximo a debanda- sargento Eusario de Almeí.,
nhclro ':;tOS of.!e.l'ários das formando que ruais' de dois méríco, estão dirigindo tele O governador do Estade da e -com regular número de da e soldados Manuel Lau-
'f!.strudas. Solicito imediatas mil trabalhadores recente- gramas lia presidente dr sm recebido' telegramas baixas. rindo e José Sebastião, sem
providências, temendo a per- mente desp e d i dos pelo,' República pedindo sua in- Iármantes devido à

situa-I O pelotão catacinen se esquecer o cabo Bazilio
tubação da ordem pública. DNOCS, invadiram li loca-I tervenção junto ao Minístê-] .&0 de descaso na provi- possuía anuas automáticas Gonzaga Camejo que pare
(rI;) -:- Walter Arcoverde, Iidade, procurando genêros] rio da Viação, para a regu lêncía do pag-amento dos e maior quantidade de mu- ce ter sido o único a f'azer
delegado Regional de Poli- alimentícios." ! larização dos pagamentor ialários atrazados e a con- nição, ruas não poderia taru- o servíão de rernun icíaman.,
cia". Os mais exaltados �n- f dos salários devidos há dois cinuação dos trabalhos, bém sustentar-se sem apôio to, tantas e tantas vezes, a-
.Sr, governador José Amé- taram depredar as estabele..! mil trabalhadores da estra- ou um remuniciamento pa- travessava a chuva de balas

rico: "Espera-s e
.

a qualquer '. t
..

b
. t d de Pat s 'Santa -L

.

ta "i e P�'I",' 'OS R',n'IC110S que para - traz-er-ltOs--a mUJl1Ca- 'V""- cimen os cOmer�IalS, o ,n- i:a ,e ;
u 0., '. <, _

uzra, . _". �"H < ""

momento 'O assàfto de 1.400 gando as autoridades a m-
I Quenuaüas e Boqueirão, J I- d' não o possuíam: dai o. nn- indispensável, e o vdle�te-

I()Pu:lj:'aárpioaStol:" AESctll:(:ad:'leS�,nl'vtae' ". __ __..• • __ ••�_� - ••J' ..J,..�
US Iça o gUSLti:_:dO pedidohde ailxí1ti(� eS,p):ltvãao j\SIfOaltdoêlsdo m1v1aal�nOelta�tt;ol�a�- a�lit��as, A;)�l;' 'av. R"'-e"mOV·O"dne"l-a--"ç-a:oOF_"�d-O

.. -

"p�'aDt·8·0
..

-D- e
...

-c-O-·-D-S'·�. Tra.·bulho �ó�� ��yoo ���e�t:gO�ue�e� mui�o ;:�pui�r ;om: o ci�:
exa, medidas urgentes que, quem fez a ligação entre o Matos de faxina, o (mico-
o caso merece, a fim de se 30 engajado e o 20, o nos- que acompanhou rente o te-
evitar ataque de centenas trD�a-o do' mau"'olAo .parA,.s

.Processos em pauta para 80, que estava apoiando a nente Mendes e que quan-
d e homens, mulheres eeri-" &J ti u V Instrução e Julgamento Secção de, Metralhadoras do uma bala arraneou-Ihe o

{'tnças famintas. (a.) Padre soldadas mor'tos oa Itáll·a " sob o comando do tenente salto .do sapato saiu pulan-
Arruda, vigário de Santa, ,

OUTU13R"o DE 1952 Mendes. Nossa missão era do e dãndo piada como se-
Luzia".

,

.

. . .
Dia 14, às 14 horas: essa: apoiar a secção de aquilo fôsse ,.lugar para-

'.
'

"I RI?, 12 (V. A.). :-- O
I
das _pnme:l"a� despesas, m- firoceSso n.· JCJ-193-52. t Ih' M M' brincadeil'Hs, Foi por es'.s�".AS PROVIDENCIAS PreSIdente da RepúblIca as�

I
cluslVe preml-OS, com a rea- R I t._

me l'a' uüOl'as. . as. () 1 -en- ...__

ec amem e:· ,,,,ruo Haus· des era mais velho, mais e otitras que notámos que.JOÃO PESSOA, 12 (V, i sino11 mensagem a ser envia:- lização de um conCurso de purgo Reclamado: Alberto' hI antigo e já veterano -da re- os 110SS0S omens "aguenta-A.) -- O governador do Es- da ao Congresso Nacional a- "projeto para a remodelação Ebert, ObJ'eto: Suspensão, d '

d P t
- volução de 24, Cons,ul,ta- vam a para a' e sentimono-'Lado, sr. José Américo �e compan,hada ,de expOSlçao, o anteOl1 e .cons l'uçao de Dia 14, às 14,30 horas: mos-lhe. ilGS Ol-gulhosos deles.Almeida, ordenou que todos de motivos·e ante-projeto de um mauso1éu para abrigar Processo n, JCJ-190-l;2.

_ ''''Ta' J'v na frente que eu a é tempo de deixarmos;üs -antigos fornecedores de os restos mortais dos solda· Reclamante: Venceslall Ve- hirei em seguida! - foi a as OllTosas demonstracões:genel'OS alimentícios do lei em que o Ministério da dos expedicionários que se nâncio Cota. Reclamada: ,] b
•

resposta que nos deu, pois ue ravura dos nossos ho.-DNOCS, recomeçaflsem a Guerra sugere a abertura acham inhumados no C.emi- João M01'Ítz S. A.. ObJ'e"to.' '

r- , ele tinha que' transportar mens e voltarmos ao ma-ccistribuição de feijão, fal'i: 'qe· um crédito especial de tério Brasileiro de �istóia, I Indenização, aVl'so-pl'e'v'1'0,. ,

- a" peças mentú em que solicitadosn ha, fava, chEll'que ,e sal um milhão de ,cruzeiros pa- Itália, os quais ser:w 1'e:-- ,auxílio, enfermidade e fé- "QAl.r'a·n'c'a'mos. 1 tI Foi como se pê Ü' enente Guedes pal'a,.aos trabalhadores r·eSI)OnSa- ra atender ao pagamento patriadós, c
. l'i·as.'

ao grito do tenente Mendes s,ocorrer o tereeiro e dÍs-
'Dia 15, às 14 horas: .'

1 'p' d
'

-

o gJente so tasse as l'edeas 'ensa os momentaneamente
�I Processo n. .rCJ-194-52. de um "pingo" fogoso, imo' ·pelo ,tenent-e Mendes cuja� ! Reclamante: Hélio Cir'o da .

p t
-

t'
-

1.<pacIente, e a ,custo mantido 1'0 eçao nOB re ll111a, avan-i Silva, Reclamados: Irmãos nas cabeceiras da cancha. çámos em marche-marche.
,Amin, Objeto: Aviso-prévio, Essa arrancada das nos- Só assim poderemos. con
: indenização, salários e fé- sos soldados foi sinal de signar melhor neste teste-
rias. bons auspícios. Aquela gen- muilho pessoaÍ o d'esenrolar
Dia 15, às 14,30 horas: te "chorona" transfigurou- daquela ação .na forma co-
Processo n, JCJ-183-52. se ao primeiro apêlo de mo a vimos e C.Oll1 as exatas.

Heclamante: Laudelino Fe- ação. Nós que somos da impressões queela nos oea
lício Gaspar. Reclamado: campanha e no fundo guar- sionou: Vlsao e impressã�
Departamento de Estradas davamos um pouco de des- isolàdas na soma do conjunde Rodagem do Estado de S. dém ,po�' êsses amarelin'hos to, mas sempre úteis para I>
Catarina, Objeto: Alteração "resmungões" que viviam a ajustamerito real das verda
Co contrato de trabalho e reclamar' a "baia" e a se des históricas e melhor ::t-.

diferenç,a de salários. lamentar de tudo, ficámos eondicionamento dos eon-
Dia 16, às 14 horas: suspresos e ao mesmo tem- vencionais e conduzidos re-

,
Processo n. JCJ-195·52. po ufanos POl" constatarmos latos oficiais que �onstitu; Reclamante: Pedro Paulo que tínhamos sob nossas ore em os documentos de base.: Machado, Reclamada: Usi- dens soldados de escol, e muitas vezes tangidos à im-

i na de Beneficiamento de que não seria necessário posições de éticas e normas: Leite (Estado de Santa Ca- empurrá-los pois, ao contrá- subordinadas aos escalões! tarina), Objeto: Férias sus- rio, eles nos

a.rrastavam. Os I h!e�oarquic�s e fÓrmulas ofi
I pensão e anotação de e�rtei- bravos que se lançaram' pa-' C1alS que tIram aos mesmos

t t"a profissional.
. ra frente em auxílio aos o brilho ti o colorido, Uando-

'j Di.a 17, às .l4,horas: " seus-companheiros-;- 'faziam lhes aq,uela feição seca, si-,.

Processo I), JCJ-196-52. lÚS a fama conquistada pe- mUlada e dura q�le empresRec!amallté'; Braz Silva, Re- lo:, seus lendários antepas- tam às históTias oficiaís
clamada: Companhia Tele- 'ados os BARRIGAS- VER. êsse asp,ecto desagradável e'fõnica Catarinense, Objeto: D1<JS,' pesadfto de convencíonaHs_
DifCl�ença salarial. El .

"L lU('),,- ta-o ace1.. ltlla,dos qtle to�-
_

es cresceram; a,glganLa-" .

�.

Dia 18, às 9,15 horas: "am
-

a nam suspel'ta a. vel'ucl'dadeu -se, a propm'çao que .

f
P.l'ocesso n. JCJ·197-52. luta foi ficando mais en- delas,

1
Reclamante: João' Verissi- ,,,arniçada. Bravos entre "�o próximo número: OS
mo, Reclamado: Francisco bravos_, aos poucos, notava�' QUE TOMBARAM: "

lVIaricota. Objeto: Áviso-
prévio e anotação de Cartei- "'..,.....,.'IO..-"'�,..,-..oI'!-_"'._...-W'.-..........-"'_,..,._1'I-..oI"I.._""·>J..•....._�_................I"w"'o_......._......._IJV_IV'I_1o#

ra Profissional.
Florianópolis, li de outu

bro de 1952.
Antônio Adolfo Lisbôa _:_

Chefe da Secretaria,

6

'''1\ _

Hepl'esentante: Comércio & Transportes C. Ramos( .

Bu.·r í

Marchando para� o inimigo
II

•
•

Cem êsJe Vo).!Oll' t./.S.
• "b..i,.á umA contA que

Ih" l"enc!(!r6. jU)"o com- ;

perls�ol" •

e

§�I5�Ea����ItIl�- levo.l".\. p","o. suo. residê,,_
11 !. I , . cio. um lindo e útil pl"esent&:

'

um BELíSSIMO eOFREde ;4(10'($OMADO.

NCOAGtiicbLA
:

TAC - CATI),l<INEf1S1
ri, �,... '-�. e�1!tCI4

I ,nua t7�, 16
to----_ fLOR1AI'IGPOLlS·- SA.NTA ""M'A�IN-e-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



D'iario da Hefropole

RITZ
Às 5 - 7,45hs.
ODEON
Às 8hs.
'ROXY
Às 8,15 hs.

Uma deliciosa revista mu
sicaI.

Ajlilce FaYE John
PAYNE - Jack OARIE
Li:nn BARI
em:

AQUILO SIM, ERA· VI
DA

No projp'ama: Cinelandia
J"ornaI. Nac.
Preços: 1,50 - 2,00 - 3,20
Censura Livre.

IMPERIAL
Às 7,45hs. Preços: 1,00 - 2,00 - 3,20

E o sucesso continua. Imp. até 14 anos.
CANAS\'1EIRAS - com 4.344,728 m2 e uma ótifna

_-:� ...:.. ::_:==_ �asa residencial de 2 pavimentos ••....•.••..•

, OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ II ClARGANTA CAPOEIRAS:_ (no principio) _. com 98x256 rob.,

DR. GUERREIRO DA FONSECA
ca.sa com 4 quartos, 3 sala.s. cosinha,. banheirQ,

ESpecialista do Hospital t'R;;:�:o"_e::m .;;���
..

���
..

�.���. ��:. ���
R.�:t>ita_ de. Ocnlofl - '}<�)(ame de Fundo dtt Olho ;lati 6 quarlmi, s/jantar, copa, casinha. banheiro, VQ-

1J1a881f�eaçao da Pressão Arterial. .

Moderna Aparelhagem.
. " ." ." TaMão," etc. ..... :�'.; ......" ..; ." ... i;'.•• : ••••' •• ; ..

'. Consultório _:_ Visconde de Ouro Preto a .

5A.cO D-OS LIMõES �. com 27:x1.&00 rota. e uma casa,

�J?artiêfpâçãó
- iA:�:2�:����:�;�:E'c�:::. :.;:::

\',l:'lato Soares e s,enhora' 'participanf aos parentes Temos sempre interessados em cúroprar casas, tenenoB, chá·
e pessoas amigas o nascimento de seu :filho . MAURO- .:aras e sitios.

IVO, ocorrido dia 8 do corrent.e, na Casa de Saúde "�ão I.Sebastião".
'-'

RIPOTECAS

Fi}oTis., 8/10/52. Recelr=os e apl1cnmos q-ua.!qllér importância coril glU11nttR hi·
_'" .__ oatecáría.

E o·utras que por motivo de fôrça maior não. são anllnciadas;
algumas destas são aceita transterê·ncla pelos Institutos, Montepio
& Caixa Econômica.

_PtV. MAURO RAMOS -- L&te de 113lC45 mts. '(negO-
cio urgente) •••••••••.•••••.•••.••..... " .••

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - Esq. �com Rua

São Pedro - 4Ox26 mts. • •• " ." •••• � ••.••••••

COQUEIROS RUA &AO CRIS1'OVÃO - 22x!)50, tendo

o Congresso dos Municípios
(AlVaFUS de Ol·iveira:) ·tên.eia· técnica e social aos

Esta reunido em São Vi- homens do campo.
eante, Estado de São Paulo, É preciso não esquecer
o II Congresso Nacional dos que mais d-e 70% da popula- CASAS A VENDA

Municípios Brasileiros. Não ção do Braail estão no in te- 8:STREITO CANTO - 4 caSRS, sendo 2 reaidenciuis e

sabemos se. há interêsses rior. O nosso "hínterland" 2 para com êrcío (ótimo ponto p.erto da Soberana)

-políticos a mover o certame. agasalha grande maioria de RUA TENENTE SILVEIRA -- õ quartos, a/vísíta, si
Não conhecemos o temário brasileiros. E nunca corno jan tar', copa, coainha, etc. . - .

,·do Congresso. De qualquer agora, as capitais, os gran- . I!;S1'RElro R-qA SANTOS SARAIVA -- 6 quartos; si
:modo um certame dêste ca- des centros que realmente

I
jan-tar, a/viaita, copa, quarto de banho, garaje, so-

J.·áte.l' deve merecer atenção têm dinheiro e posseSi pre- tão, situada em eS'quina '" ...•......

rle todos braaileiros .e os po- cisaram e dependeram tan- RUA BOCAIUVA - 4 quartos, a/visita, s/jantar,
cde:res precisam lembrar-Soe to do interior; - Precisa- copa, cosrnba, dispença, entrada ltara automóvel

mais dos municípios, célu- mos de maior produção pa- por dilas ruas (situada em esquina, grande quin-
las do Brasil. 1'a não acontecer.termos de tal} · .. ·.· .. · ·

Em nosso país os municí- comprar ao estrangeiro até RUA MON�ENHOR TOPP -- 3 quartos, a/víslta, s/

pi-os sempre tiveram seus nossa alimentação. jantar, coainha, depóaito, COIXl, terreno 10x30 mts.

interêsses relegados. As Para nós o Congresso de RUA CONSELHEIRO MAFRA -- 4 quartos, a/vistta,

_grandes capitais, sobretudo Municípios tem importância s/Jantar, copa, cosinha, situada em esquina, ótimo

as cabeças dos Estados, ou transcendental e oxalá os ponto .

sedes dos territórios, absor- seus objetivos sejam os mais ESTREITO RUA SÃO PEDR-O - :I quartos, an t-sala,

-<r€rnm quase tacto orçamen- -nobres e os mais justos. Qt.le sala dê. viaita, copa •. coainha, Inatalação .sanítãrta

to e quando chegava a vez alcance a sua finalidade, completa, com duas pequenas casas nos fundos

rias células, estas já não po- por um Brasil melhor, por
:\V. MAURO RAMOS - 3 quartos. cosínna, sala jan-

'lliam contar com renda que um· Brasil com maior pro.-
tar, s/vístte, etc. (casa isolada ótimo local') ....

as pudesse ajudar no desen- dução. RUA DUARTE SCHUTEL - 2 casas, uma com 4 quar-

volvimento. .

. À metrópole interessa de tos, s/jantar, a/visita, costnha, etc .. ; outra com 2

Não era tratamento plau- perto o desenvolvimento dos quartos, sala, varanda, coaínhe, etc .

stvel, não era justa essa municípios. Ii:STREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA - 5 quartoe, s/

diferença de trato. É mister Porque uma capital só

I
visita, s/jantar, coslnha, banhe-iro, etc

..
, terreno

uma distribuição de rendas pode ser feliz quando refle-
42m. frente por 20 fundos (esquina), aceita-se

mais equitativa, melhores te o progresso e a prosperi- 500% à vista e 5(}(1� à �.200,oo mensais .

I'econhecimentos para os dade do seu país. Fomentar ESTREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, s/

municípios afim de que ês- grandezas nas metrópoles' à �. visi�a, s/jantar, copa, cosínha, etc terreno 20x40

tes possam dar mais conf'ôr; custa da miséria do "hin ter- (chácara) ,.:
..

to aos seus municípios, me- land" é política entipatr iô-
ij;STREITO RUA SÃO PEDRO .- a quartos, a/juntar,

lho!' educação aos seus fi- tica e mais que isso, desu-
COlM, cosí nha, varandão, dispensa etc. terreno

lhos e sobretudo mais assís- mana...
lõx40 _

'
•.

<tUA BOCAIUVA - 3 qua rtcs, s/ para negócio, varan-
da, coalnha, ótimo ponto, perto da Av. Trom-'

powskv •..
"

......•.................... " .....

RUA RUI BARBOSA (defronte o Abrigo de Menores)
- 2 quartos, a/ví s lta, s/jantar, cosinha, etc...

\V. RIO BRAXCO - 2 quartoa, sala, varanda, cosi-

ClIACAll.AS E FAZENDA Á VENDA.

�UA ;rOSB BOITEUX - 2 quartos, a/visítu, varanda,\ cosí nha

�OQU1<:IROS -- 3 quartos, sala, varanda, ccs inha, ba-
nhe iro, etc. . .............• < .. '.' . -. < _ ••• '_

• ',0 • � •.

,rçA·J.oS:v.·B01TEUX .:_ 2 quartos, s!v;sita, varanda,
cosinha .................................. _

.... ,-

CABEÇUDAS MUN. LAGUNA - Beira-mar com
quartos, s /negécio, a/vlsita, a/jantar, cosmna,

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

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

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

3ERVIDÃO FRANZONI - 3 quartoa, sala, varanda,
cosínba, etc., terreno 9x63 mts. . .

SSTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi·
sita. ã7jantar. cosinha, despensa, etc. . ....•....

RUA FRANCISCO TOLEN'I'INO - 2 quartos, sala,
varanda, casinha, etc. . ..••.............•....

ESTREITO RUA TEREZ.A CRISTINA - 2 quartos,
Gregory PECK - Jenni

fer JONES - Joseph COT
TEN

ViDe-Diário
sala. varanda. cosinha. sala para negócio ..•..

BARREIROS - 3 quartos, stVisita, a/jantar, c.osinha

grande, terreno ••. , ...•••.•..••...•.•..•.•..

em:.
-o-_'

DUELO AO SOL
No programa: O Espol'te

na Tela. Nac.

Preços: 6,20 - 3,20
Imp. até 18 anos.

IMPERIO
Às 7,45hs.

Sessão das l\locas
Fred ASTAIRÊ

HUTON

..

Betty
-- _.

umas-peq.uena.:fcas'as .;.�: � •.• ;� ••-:.

.

ESTREI'l;O RUA &!L1\lTA LUZIA -- lotç com lOx40
mts.em:

NASCI PARA BAILAR
No programa: Cine Jor

nal. N8Ic.

... f " " .. " �
'••," "

,

BARREIROS - lote de 12x&0 mts. • •••• , ••.••..•

--0-_.'

..

A imunização contra a vacinação é a face extrema
varíola .e o alastrjm realiza. do braço, sendo que na me-'

se inoculando a vacina pre- nina, por motivos estéticos..
parada em linfa de vitelo. pode-se escolher a face ex

. A vacinação inicial deve tema da coxa.

ser feita no primeiro ano de Não é um tipo de vacina600,000,(1) ,

vida e as revacinações aos 6 injetável e sim praticando-
400.000,01}

e 12 anos, bem como por OCH- se uma escaríficação na pele
sião de epidemias. e aí depositando-se (I líquido
Não devem ser revacina- que vem no tubo capilar, A

160.000.00 I
das �essoas_ que apresentem escarificação deverá atín

f11alllfestaç'oes eczematosas gir tão somente a epiderme
ou outfas dermatoses ex- é não deverá sangrar. Nã(J>

1 tensas.' Con vêm evitá-las se aplica qualquer curativo;
I

t bé
.

!00.000,00 arn em em crrancas com.

doenças infecciosas ou em
'

2JJO.00Ü.oo estado acentuadamente dis
trófico, nos prematuros, por
ocasião de epidemias de po

%60.000,0<:> Iiomiel'ite e nas épocas de
�

calor muito intenso.

180000,."

ilnstifuto de Beleza «Marabá»)

2110.000,O()

180.000.00

160.000,Q(

15r..eoo.",·

150.000,011

uc.ooc,e,

IOO.OOO,Oti

lOO.OOO,C'(j

100.000,00

90.000,00

90.Oí)O,()(,

80.000.0C

80.00Q,oo

.

65.()OO,oo

eo.oeo.ee

60.000,00

41i.OOO,oo

:':5,000,00

120.000,00 I
80.000,00

1111;000,00

!ti.OOCi,oo
12.000,00

600.000.,00

100.000,0"."

Semana da Criaftça

Varíola é ÇllaslriDl

A G U A�.
INGLESA
rali,.,·J'I,·'.II]'A vacina é acondicionada h� 1__�_. _

em tubos capilares. deve ser'
TO- H'I C A . A P E R" T J V Ade preparo recente e con-

servada em geladeira. '

O local de escolha para a �AS CONVAlESÇENÇ��

Ondulações, permanentes, manicurí, pedlcurí, lím-
reza de pele e tintura para cabelo. ,

.

TÉCNICA Co'lVI 13 ANOS DE PRATICA. APERFEI
ÇOADA Ríl'I SAO PAULO.

:Mme. AUGUSTA - Rua Fernando Machado, 28.

ftJQ!aL���fia�l��f! I ft�n!!�!V!t""
lhos, sinceramente sencibil i- tipo 1%1, 4 portas, em per
zados, agradecem ao "GRE- feito estado.
MIO DOS CONTADORAN- Preço Cr$ 135.000,00, pa
DOS DE 1953" pejo seu ele- gamento Cr$ 40.000,OD à vls
vado espírito de sentimento ta e o restante em 8 meses.
ao encomendar uma missa Tratar em Curitibanos, na

em sulfrágio pela alma de redação. do "Correio dos
RUBI LOSSO. Campos".

I
BANCO deGRf�ITO POPULAR

Ie AGRíCOLA I I

RM.o; d',..vO)t')/V-lod. 16
". ,

f"LORIANOPOliS. - 516.. e�J�rtn<\

CALDEIREIROS
CRAVADORES

Precisa-se no Estaleiro Arataca

Linha Itaja,il
SANTOS ii. BATISTA·

antiga ''éEZARIO"
C�MI�HONETE :

IDA:
Salda de Itaja�
Chegada Fpolis.
VOLTA:

.

Saida Fpolis
Chegada ltajal

7,15 -boráe
9,.45 "

16,00 horas'
17,00 Pt>

(Aos sábados e feriados a salda'd,
.

Fpoli!J. é às 13,30- h. e a chegad* 8 ft�
jal às 16b.).

. .

ÔNIBUS
IDA:
Saída de rtllja�
Chegada Fpolis.
VOLTA:
Saida Fpolis. l5 hotal!
Chegada. Itajai 19>"

(Aos sábados e feriados � salda :d",'
Fpolis. é às 13 horas 9 fi chep.d� à ·Ita..
jai às 17h.).

7 boras
11 ••

Rua'
AGr.NOIA·

Alvaro rl� Carvalho n. 19
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menores do Abrigo e estabelecimentos
diretamente ao povo, sem

.. .. .

reUDI80 coaplana ...
os enfermos a sofrer os e-. gar Moritz, Américo

Silvei-l
Está. para c Iiega r, '. aiúdir..t

feitos danosos com que o ra d'Avíla, Oscar Pereira e hoje, do Rio de Janeiro, {.'.

restante da população vem Sebastião B. Albuquerque. . sr: José Augusto' de Farias..
sendo castigada. ••••••••••••••

'

••..:••••_Q "

qU����::s��:p:cl�:nd(�' �;�v�t:� Ati lee pre trnde fontitluar·
ma deveria ser razão para IONDRES' U P \ .

l'
'

.

" .idê ..
'

Iiat '

J - ,12 ( , ,;

-IPessoalS,
eu urgo que (J mo--

pIO'" encIas ImeüIa as e lU-
O

,. ..

t ('I :.. .

1"
. ,Mas, o que tem havido, ] G ,.- ,. M" ex-prrmerro nnmstro -re- .vlmento soc ra Isca e mu rto.,gentes (O 0,e1110 .. ,1S, o

I t Attl declarou v rn
J ...

...., •

no caso, ná o passa de reu- " e. to r ? F'" -< t
men ee ec arou . que. nrais important e que os lU-·f'orneeirnen o ao povo : ica-
t' 1" ti Ii 'd" .]'n iões, sendo a mais grave t t

. es a e isposto a con 'muar 1- clVlE.UOS. .

remos e ernamen e na ele- . t·, . ,

'l do sr. Secretário do Ints-
.

dê
"

i, t d d
derarido o Partido Traba-.,; "0 que e totalmente into-

rior e Justiça, em seu gabi- pen encra e a von.a e os
lhista, "exatamente en quan- l'erável é a existência ti"

118te, domingo, com o sr.
marchantes, s,en: 1:1S �ue ga- to ele quiser que eu o faça" .. um partido dentro do par-rantam a subststência do

A'(
.

li 1 tíd 1'1
.

'1Eiyseu Di Bernardi, Alí, cri- dvertíu o I( er esqu er- I, o, com lC ereuça muepen-povo ? Quando será resolvi-
dista Aneu rin Bcvan e seus dente, com reuniões fi parte,do (J impasse? partidários de que "traba- .e con tando com sua próprlaEnquanto isso, a carne

I d
lhern Gomo equipe" na Câ- . imprensa ... Voltai vossasbovina vai fa tan o, perma-'do Covêrno, já que ausente rnara dos Comuns, "Se' há .arrnas contra o inimigo €-"'necen(10 as autoridades sem -

o Chefe do Executivo - a 1
-

, ,.., divergências por motivos não contra os amigos".
do fornecimento às casas ele ;:.t\l1Ç��l\i"�f:AO l\���i:� .

•••�_•••II � !..
Plortanópolls, Terça-feira, 14 de Outubro de 1952 g:Híd�, para que não venham I

CIP,\L Valvula a"lIllt 18 I n () coraçao:....
Assembléia -L-e-g-i-s-Ia-t-i-v-a-----------��---

---�-

I �eg�lTIc1o :'1oticiámos. e,� WASHINGTON, 10 CU.P. gam o sangue-a escoar num'
________________ p�·Imell'a mao, em noss�t.eGl-j_ Um cirurgião norte-ame-l sentido único, li saída de".

çao de ��te-olltem, a. C,am�l- ricano conseguiu instalar coração, por uma pequena,

DO·IS m,-Iho-ss 'de cruzeíres para a COAP 1'<:. JI,.�.Ul:J�l�al s,e reunira, ��- uma válvula artificial no bola e um tubo de matéria.
ti aoi dl:1allamente" �o pI ;0- coração de um paciente. t plástíca.

rii d
ximo dia 20 do corrente, as Trata-se do doutor

HUflla-1intervir DO;�'caso a carne verde, 20 horas,
_ gel, do centro médico da A operação, que fora ten-·,,; , A convocar-ao do seu Pre-

> Universidade de Georgetown tada primeiramente em aI·.·Omissão PROJETO DE LEI Ijeto corra rápidamente pe-· s'ídente será assim redigida:
Na nossa última cronica Autoriza o Poder Exe- las comiss-ões e mereça 1'1-. "CkMARA lVIUNICIPAL DE

que acaba de substituir as

I
guns cães, teve perfeito êxi-. .

houve involuntária omisaão cutivo a abrir um cré- provação do plenário. Mas: FLORIANóPOLIS tJ�ê�.,:':�::l���l:�.:.... •.,...__,.............._.do nome do deputado Bahia dito especial de é preciso, também, que o. sr.: Miguel Daux, Vice-Presi-
Rittencoul't, que, por duas Cr$ 2.000.0?O,oo. Apolonio Boure� deixe de es-l dente no Exercício da Pre-
vezes ocupou à tribuna: a Art. 1° - FICa o poder tal' com OiS t'llbstas � "o.H.c ! sidéneia da Câmara Muníci-
primeira para prestar home- Executivo autorizado a a- para o povo, se quer JUStlfl- paI de Florianópolis, -

nagem ao Dia da Criança, e bl'ir, por conta do excesso cal' sua presença na dire· Convoca:
a segW1da para defender sua ele alTecada�ão do corrente ção elo importante ól'gão na conformidade do art. 33
emenda ão projeto de lei que an�, o crédito espe.ciaJ d.e crü�do para l:aratear a vida

I letra.
A do Regimento Inter

aia a Secretaria de Educa- Crl$ 2.000.000,00 (dOIS ml- i e 11ao para ajudar os explo-. no da Câmara Municipaf de
ção e Saúde, no sentido de lhões de cruzeiros) para oradores.

_ Florianópolis, os seus v.e-
ser dada autonomia ao De- fim de permitir à Comissão Ordem do Dia readores para uma reunião
partamento de. Saúde. de ,Abastecimentos e Precos Na ordem do dia foi apl'Q- extraordinária a ser realiza-
Foi brflhante o discurso (COAP) intervir no c.omél'- , vada a redação final de Ji- da às 20 horas do dia 20 do

que o nobre parlamentar cio de carne verde e sua dis-! versos projetos de lei.
. torrente, com a segtlinte 01'-

pronul1ciou a respeito, sen- tribuiçáo â população desta·l. __ 'P_ .. _ ....... _ ..... _
dom do dia:

do ouvido com geral intere-s: Capital. __AV••10._" - _ .. _ •...·u.........
Discussão do problema do

se. Art. 2° - O Poder Exe-!
N f d.

abastecimento da carne ver-
VisitQu a Assembléia cutivo. Esta.dllal en�re�ará � I BD ranaraml OIS de à população de Florianó-
Na sessão de ontem, o dep. quantIa anma refenda a

I t b II.
polis.

BulcftO Viana, vice-presi- COAP, para oportuno reem� I a es ras elros Façam-se as comunica-
dente no exel'cicio da pl'esi- bolso e prestação de contas, ções devidas.
dência, comunicou à Casa afim de que a COAP possa RIO. 12 (V. A.) -;- Dois 13 de outubro de 1952.
ter a Assembléia recebido a imediatamente intervir no barcos nacionHis naufraga-I :

l"[igUl�l Daux -:-: �i,c,'e-Prehonrosa visita do CeI. Mau- comércio de distribuição de ram e outro se encontra en. ! sldente em eXel'ClClO .

ry Meuyer que veiu comu- carne verde à população eles- calhado _ é o que informa o I NA ASSEMBLEIA
nicar ter assumido o eoman- ta Capital, nas condições gabinete do ministro da Ma-l LEGISLATIVAdo do 14° B. C. �ue lh� . faculta o art. 20: l'inha. 12 milhões de cruzeiros

O ilustre militar vem <1- Item I, letras A e B da LeI Soçobraram o iate "Lídi- I para a COAP
companhaclo do CeL �Paulo 1.522, de 26 de dezembro de ce", nas

.

proximidades ida Na sessftO de ontem daVieira da Rosa, ex-coman- 1951. Ilha dos FranceRes. em ca-I
Assembléia Legislativa, tOl'

dante da Guarnição Militar Art. 3° - Esta lei entra I bo Frio e o iate "Pará" na nou o sr. Dep. Wilmar 'Diasde Florianópolis.
� , en: vi�or na data de sna p.u- passag�m Marvelos, no' rio a focalizar o caso da carne

Novos. debates s.obre 9 bh:�.a�ao, rev�gad�s,. as clIs-

MadeÜ.'1t, quando l'egl'eSsa- I v�rde, cuj� noticiário minn-
pleço da carne . pOSlçoes em contIano. I'a a Belém, -CiOSO publwamos na presen-O deputado Wilr_nar Dias I Sala das Sess�es, em

131.
O navio mercante bl'�si-1 te edição, na crônica em se-

ocupou, ontem, a tl'lb�na pa-l de ollt�bro de .1902. leiro "Alegrete" acha-se ell- parado.
ra novos debates sobre o 'VIlmar DJa_s .

�alhado no canal Junção, no .Ontem, o sr.. Dep. Wilmar
. problema da carne, eonde- Ylmar Correa Rio Grande do Sul. A dele- DIas, do PSD., após ocuparnando veementemente os

.

Elpídio Barbosa gação da Caflitania dos � t�ibuna, longamente, s·e re-mrachantes que, criminosa- E de se esperar que o pro-
.

Portos da capital gaúcha tcr:u ii. questão da . carne.
mente, suspenderam o fo1'- enviou dois rebocadores pa- Apos fundamental' razões,llecimento de carne aos a-o 'J'Y". w.,........ia •

..••• �
ra safuI' o barco. As últim:ts -lubmeteu à consideração daçougues,' prejudicando, as- notícias informavam que

Casa projeto-de-lei, autori-sim, a população. D
..

nenhum resultado se havia �ando o Executivo a abril' oA situação d0lorosa em IZem· obtido, permanecendo o na- crédito especial de dois mi-
que fica a Capital reclama •••

vio na mesma PtJsição em Ihõe� de cruzeiros a_f.im deurgentes providencias do qUê O' P.T.B. nãO' admi· que el1calhl:}r�. '1 COAP poder intervir 110
governo e por isto o nobre tirá out.ro candidato a fornecimento à população daparlamentar apresenta um Secretário do Interior e _ .... Capital. Aí está uma provi-projeto de lei destinado a Justiça senão o sr. Tel- dência que dá caminho cer-
�rrnar o Poder Executivo mO' Ribeiro...

O TEMPO
to ao Govêmo do Estado pa-(.l()� re('ur�os necessários pa- que se outro fôr nomea- 1'a poder garantir o forneci-

ra defender os sagrados in- do, a bancada vai para mento de_carne bovina, Jateresses do consnmidor.Esi'\e a oposiçãO'. . . Previsão do tempo até ás que, até o momento, não háprojeto autoriza o gove1'110 que se isso acontecer, o 14 horas do dia 14. medida prática para a solü-
a abrir um crédito e�:;pecial dr. Lerner Rodrigues Tempo - Instável com ção do grave problema, fi-de dois milhões de cruzeiros, será exonerado, sem pe- chuvas, melhorando no fim cando o povo à mercê da:importância destinado a su- dir.. . . i do período. vontade dos marchan tes ...prir_ o mercado citadino de que o P.R. também quer' Temperatura - Em li- NA COAP
earne, em combinação com uma Secretaria, de 8-. geiro declínio. A COAP vai reunir-se naa COAP. côrdo com um contrato' Ventos - De Sul a Leste, próxima quarta-feira, amu-Eis, na Íntegra, o projeto escrito, firmado pelo frescos. nhá.
de lei do deputado Wilmar governador. . . Temperaturas, - Extre- Comparecerão à l'eumaoDias, que o justifiCOt1 .1r-.,;.

j
r "O '1 P R P jdem. idem. n:1a� de 1,0ie: Máxima 16,5 JS Sl'S. Alberto Gonçalves,rl;�mc;;t?

_ ,�lQ'" ;(1",... 1\,f<_!�� '9 n '.ngela C0Uto, Charles Ed-

A QUESTÃQ DA. éARNE
nem faltará para

Porque não venâer o

intermediários ?

Não faltou 'os

próprio .marchante
Amanhã mais uma

Com as medidas drâsti- Observa-se, já no dia de

1 tança
do gado, como 1101'-

eas que o sr. Elvseu Di Ber- hoje, em que a população malmente ocorria, até que a

nardí vem de praticar, não não encontra mais o produ- COAP consiga solucionar a

forneceu do carne bovina aos to nos açougues, sem que o questão ou, então, reqnisi
retalhistas, nos açougues do govêrrio ou a COAP tives- tal' o produto, da fonte que
Mercado Público e de várias sem tornado a si, como cum- abastecia o mercado, até que
zonas da Capital, o proble- prrrra, a responsabilidade a situação s e normalise.
ma se agrava cada vez mais, .da solução do caso, que as

esperando o povo tão sõmen- autoridades estão frente .a

tI' que o Govêrno do Esta- um dilema - ou tomar ati

(](\, nessa emergência, não tude que não venha castigar..
{'õ'uze os braços. o 1)OVO, determinando a'ma-
....-..,.,JO,. w • • "..•..w _ ..__· -

..
- -,.....,..,...

.

cão, houve apenas uma pre

ocupação do Secretário que
cabe dar a palavra oficial

assístenciaís.,

O povo foi ingrato com, o sr. gliseu Di Bel'1lar·_.
di, obrigando-o a suspender, depois de 30 anos, {)',

prejuizo que díáriamente vinha tendo com o forne
cimento de carne.

Ainda no ano último houve um aumentozinho,
durante o inverno, quando o boi está magro. Afir
mou-se, na época, a transitodedade da medida. Fi
camos todos na esperança de que passado ° inverno,
o boi engordasse! Mas o que engordou foi apenas a

preço!
Fique aqui o nosso protesto contra o povo, que"

não quer que o sr. Di Be):nardi continue a ser mar-·

UI'!
x x

x

Á moda da Coap baixei portaria lá. em casa es

t9.belecendo o cardápio semanal:
2a-feira - Feijão, arroz, guiz.ado de xarque {r'

banana.
sa-feira Feijão, arroz, peixe, e laranja.
:la-feira. Feijão, arroz, carne de porco e ma-

milo.
5a-feira Feijão, arroz, salada, ,camarão -e

café.
6a-feira Feijão, arroz, bacalhauada e s�lia- ..

da e fruta.
Sábado - Feijão, arroz, iinguiça, ovos e bana

na frita.
. Domingo - Salada, macarrão, penosa e pudim:'

de laranja.
Jantar: sopas várias, uma. por dia, como de ..

feijão e arroz, minestrone, massas diversas, etc.
Feitos os cálc�llos não. dá prejuizo e ninguem:

vai emagrecer ...
E só de raiva, eu, todos os dias, terei o metr .

��edalzinho de ape�itivo � ��'la bran�uinha velha.. df:r;
0.)0 anos, que tambem é Dl He.rHUrdl,....
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