
Ponha-se Fim· Imediatamenle à Guerra na Coréia
todos os
,

e o que propoe
Nações Unidas, N. Y. 20 à Assembléia .Geral das Na- coreanos", sob a fiscaliza- rio de Estado norte-ameri- sembléia Geral recomende a conduz a tensões interna-i

V.P.) .- A Polônia propôs, çõe s Unidas, na sessão des- ção de uma comissão f01'1113- cano, sr. Dean Acheson, em redução de uma terça parte danais".

que se ponha fim, imediata- ta tarde, uma proposta em da por tôdas as partes in- que prometeu que as fôrças dos armamentos das cinco
, As. duas propostas polo

mente, à guerra da Coréia, e que pede a retirada da Co- teressadas e outros países, das Nações Unidas lutarão 'grandes potências, inclusive nesas parecem não conter

que todos os prisioneiros de réia de todas as tropas. es- inclusive os que não inter- na Coréia até que "seja con- a proibição de ernprêgo de novidade alguma. Várias

g"'tlClTa. sejam repatriados trangeiras, inclusive as chi- v��ram na guerra da Co- ,I segu�d� u.m a�;l1istíeio de armas atômicas e bacterio- fontes diplomáticas decla-
"segundo as normas inter- riesas, de dois a três meses rêia", .

. condições justas . lógicas. Esta proposição rararn ser pouco provável
'nacionais". . após a cessação das hostfli- Essa proposta foi a pri- <-' insta essas potências a re- que o delegado soviético

O ministro das Relações dades, meíra reação do bloco so- Ao mesmo tempo, Scrke- tabelecerem a paz entre Andrei Vishinsky possa .8.-.
Exteriores polonês, Stan ís- Estipula também a união 1 viético ao discurso que ôn- wiski apresentou outra pro-I elas, "considerando que o crescentar alguma coisa im
law Scrkewíski, apresentou da Coréia, "pelos próprios tem pronunciou o s8'�re,tá- posta em que pedeque a As- Pacto do Atlântico' Norte (Continúa na 6a pâg.).

E que prisioneiros sejam repatriados
a Polônia comunista' na

-

<'
2
'1
�

I

I··
Arruda Ram(js

; GERENTE
; . -Dominsos F.
,

de Aquino �
. �_-...,.....,._-_-&._.",.....-.-.v..."...JIt

DIRETOR

Rubens de

Ediçlo de hoje - 8 pap.. Florianópolis, Terça-feira, 21 de, Outubro de 1952

'. »��
..

� 10 gal. Bois aC8i..
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,?mals. ant'IOD!a- � tou O convite pa ..rIo de S. Catarina � 1
• •

t d
Ano XXXIX �

I ra minIS ro o
�. S. T. M.

N 11 52 5 .. DTO 20 'V �)' -- "Acei-
". ..' �,d, \ .•.

�. �. tei o convite que. por inter-
........,...,..........""'.....· ..... · .......·.·...u.... médio do ministro da Cuer-

ra, o presidente da Repúbli-
80 CENTAVOS ca .me fez, para ocupar o

cargo de ministro do Supre
mo Tribunal Militar"

Vargas Evitou Revolução jO Dasp e o Cou
.

curso de Pos·""·
talistas

-

No Catele os Cardiais e Bispos do Brasil
RIO, 20 (V, A) - "Rece- tal', respectivamente, E.111- ais estabelecidas no govêr- da Cristandade da Repúbli

bo com grande satisfação baixadorj-ourival Fontes e no de V. Excia, Graças a ca do Brasil". Foi 110 govêr
esta visita dos Cardeais, Ar- ,General Caiado de Castro, êsses esforços conjugados no de Vargas - acrescen

-cebispos e Bispos do Brasil. j! além de seu Secretário par- reina a paz social no Bras il, . tou ainda o Cardeal Carme-
Além de sua alta missão

I ticnlar,
Sr. Roberto Alves, e Fazendo Justica, V. Ex-lIo - que se estabeleceu o

espiritual, volta-se a Igl�e-I do �linistro �oel�o Lisboa, cia, evitou a revolução". . I ensino religioso facultativo'
ja, CDm uma preocupaçao chefe do Cerimonial da Pre- O grande prelado paulis-!nas escolas públicas, inau-
cada vez maior, para a sOIU-11 sidêncía.

.

ta lembrou ainda, em seu' gurou-se o serviço religioso
f:ão dos problemas sociais, Assim terminou, Vargas vibrante improviso, que "se II nas Fôrças Armadas e foi
para atender às súplicas I as suas palavras: na Colônia e no Império ha- ainda Vargas o primeiro go
dos pobres ·e dos humildes - Estou certo de que via umao oficial entre a vernante do Brasil a assinar

,I

� Isso me comove profunda- dessa Conferência resultará Igreja e o Estado, esta uni- .urna Constituição que con-

mente, Aceito, pois, com es, .uma ·colab.oração.·cada vez-, ào ,COlltiJlua vigente papa fe- :'sagr,ava 0'nome· de Deus,
-pecfal akl'sdo os 'propóaítos ma:i(,)'ll��;tt-tii I\' :igl'ej�"">óe 6-E's; li�id;de de,amhas ar! 'Pàl.\j;"'eS.· ., n\lo também em seu ,g'o"
de colaboração .

das fôrças "tada para a' elevação espiei- ��o.·mais sin:�les . lJ.:!1i�o l·Vêr.� o.:ficíali�íi·da.s '3,8 '�l'!-.-eatôlicas brasileiras -com (J tua1- e material' dó nÍVel· de of'ic iál,' mas umao espontã-. merras faculdades católí
meu govêrno a fim de que vida do. povo brasileiro, V1- nea, união moral e política caso

s-e funde, no Brasil, uma no- sando o maior progresso do
'

Q•••••••••• I!II .

-va estrutura econômica ali- Brasil e a maior glória de

-cerçada na justiça social", D�;lpSo'nto culminante, po-
Palácios nã,o desper'amCom 'estas expressivaspa-, .

lavras, pronunciadas com rém, na colaboração entre a entusiasmovisível emoção, o Presidente igreja e Estado no govêrno
Vargas agradeceu, ôntem, a de V. Excia, - disse, e_m O necessário vai ficando•••homenagem que lhe presta- certo ponto de sua oraçao RIO 20 lV. A.) _ Em solenidade presidida pelo co- I 20 os concursos de pro-
l'am, no Palácio do Catete, ao Presidente Vargas, o '1'onel E�anu�l Adacto Pel'eira Melo com o compareei- vas que até então ·vinham
as figuras mais significati- Car;le,al Carlos Carmelo -: menta de <autoridaües, Jornalistas ,e funcionários, foi ho- s�ndo realiz�dos pela. ',?ivivas da Igreja Católiça do tem Sido � sua luta er_n prol je lançada a pedra fundamental do Palácio das Comuni- sao de Seleçao e Apel'felçOa,:Brasil que ora se encontram d� soluça0 .da q�.est�o so-

cações, como se denominará o futuro edifício do ,'Depar- mento do DAS� passaram a
J.�eunidas nesta Capital, co- ç;�al, por melO da JustIça so- tamento dos Correios. e Telegl'áfos. Seu custo está orça- �lçad_a exclUSIva. �o_ DCT;lnQ .participantes da Confe- ela1.

. .. do em quatrocentos milhões de cruz.eil·os e sua COllStl'U- .�o n�o deve a Dlvlsao de
xên,'Cia dos Bi:spos do Brasil

.

Tal fOI o �bJ�tlvo ,�a. ma-l ç�o está prevista para o prazo de cinco anos. ?eleç�o �o �ASP qualquer
e que foram reafirmar ao glstral EnclClIca . Rerum O engenheiro Elba Dias, diretor do plano postal-te- mterfereencla no questio
Chefe do Govêrno seu l'eco- Noval·�l.ÍIl" e de docume�tos 'l.egrafico, deu estes' detalhes da obra: "Inicialmente, 1e- nado Ce)]1Clll'SO.
llhecimeuto pela .fidelidade post�l'l?res da Santa S� .e vantaremos um bloco que custará quarenta milhões de
"{;om que êle tem preservado tal e, Igualmente, o. obJet:- cruzeiros e, 30 final, se seguirá o conjunto que engloba <l

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

€ mantido a tradição católi- vo constante das leIs SOCl-
gare marítima, 'com passagem subterrânea para o edifí-

-ca do povo brasileiro. Alí In-talaça-, dAcio do Palácio das Comunicações. Para tanto, haverá"
.

tiestavam os Cardeais D. Jai- .,."......ll".o:'..:".•:n.."""'..-'......_..."'_...
uma avenida pel'imetral e um tunel ligando a gare' ào

me de Barros Câmara e D.

O' II a: I' mais Aaê.Dcias, doCarlos Carmelo d'a "'Mota;" ,·sr...tr(iB aDltl Palá�ioblOCO "inicial será constnlido na esquina' da Aveni- 8 d B I'�lém dos Arcebispos de lV[a-
t á aoco o· ras'l':naus, Belém, São Luíz, For- reprAlteo. ar A

.

da Pel'imetral lado' AveIjida Presidente Vargas, lado
.DO .. do edifício da antiga Alfandega, com frente para as ruas .

taleza, Recife, Bahia, Ma- Brasllnl PO�S8 da V' d I I b
' R

.

A'" t· d t RIO, 20 ev. A.) - Segun�
l'iana., Belo Horizonte, Dia- , 8 . "

ISCOU" e (e ta oral e osarlO. mlCla lva a cons tu-
d() fontes autorizadas ii Car-ção desse palácio, no qual o govêrno gastará quatrocen-

.m�_n,tma, Goiás, �ul'�tiba, prel do IAllco tos milhões de cruzeiros, não pode despertar entusiasmo
teira de Crédito Agricola e

Po1to Alegre e CUlaba, e·. ti P01� 'ql!e �ntes de tão suntuosa sede na capital da Repú-
Industrial do Banco dO.Bra

dos Bispos de Aracaju, 1'e- RIO, 20 (V. A.) � ° sr.
bUca, os Correios e Te1egráfos necessitam de linhas e

SM ·está colhendo informa
llllesentantes dos Bispos de Nerêu Ramos, presidente da

aparelhos" instalações automaticas, técnicos, operadores ções das agencias a respei
lfaeeió; .João Pessô-a e FIo- Câmara, irá mesmo ao Mé1

e até de material banalíssimo como fOTInulas .e recibos
to das possibilidades econô

��a�ópolis e mais essa gran- xico.
para .0 público, que confia sua cOl'l'espondência ao D.

micas das praças por êles
� figura da Igreja que é Foi. convidado pelo pre�. jurisdicionadas e que ainda
D. Helder Câmara. sidente da República· para

Q. T.
não tenham assistência fi-...� � � .Os ilustres prelados fo- representa� o Bl'asilna pos- .

'. .. ,"'.. naneeira direta.
l'am recebidos pelo Presi- 8e do 110VÓ chefe do execu�

;

O· . A d da Cola' , Apesar do grande númé-
<dente da F.e!lúbHca em audi- ,tiv? .daq�,ele ,.país, nos pl'i- _' ,acor o. .

. p" com os 1'0 de agencias do Banco em

!�;.ia .espécial, 110 S�lão �o- ��r��!i��ã�en�::f��r.o·{l� ['rlgorlr'leos lfo�escoameDte da carDe ��1� �:l�:ir:eri!��:l� ai���:�
o Chefe do qovêrno, que Câmara esteve l'el:1l1ida, Qn�

I� RIO, 20 (V. A,) - A pl'O- de q'UB () sr. Cabello, imR-ú- pensável lançar mão de ou

lnànteve loog� e cordial pa- tem assinando' o pal'eeer. posito do-- acôl'do feito entré z(wa tal -acôrdo,
.

tendo' em I tros recu)'sos. para executar
lastra C{lm os visitantes sô- que concede a licença ao sr. a C0FAP e os frigoríficos vista a colocação do estran- • plenamente o vasto progra

, nr� �roblemas c_?muns da Nerêu. Ramos para acei,t�r I
com o fim de disciplinar a 'geiro e �ue estaria em vias 1 ma de irrigaçã� ?o ,crédito

19,te;.a e do Governo, estava I
o ('onYlt� do s�'. Getulio

f
matança do gado e o .escoa- de detenorar-se. ! e:n f�vol' de. atiVIdades na-Iaeompall�ado do� �hefeg-�d.e ,Vargas· e, bem· I}s�m, para- m�nto da--'ca:ru'e .congeJad_3 I clOna:ls genuma-meme PTO"

.BeUs gabmetes C1V1I e mlll- I ausen.tar-sc do p�us. fOI dado curso a mformaçao Cont.ínÚa na 6& pág. ' dlltO�3S.
.

1
I'

RIO, 20 (V. A.) - O De-;.

partamento Administrativo t

do Serviço Público, à vista
das notícias que envolvem
escandado no recente con ..

curso realizado no Departa
mento dos Correios e Tele-

gráfos, enviou-nos como a

toda a imprensa, o seguinte
comun icado.
"A Divisão de Seleção e

Aperfeiçoamento da' DASP,
a fim de afastar equívocos
suscitados pelo' noticiário
ao. relativo' concursQ·dé;pes
talista, ,�·-e.Ce�ttetnente reali
zado 'fiO -De'natt'a:rrfei1:to

.

do"
Correios e Telegraf'bs, pede
nos divulguemos o seguinte:
10 em virtude de lei espe
cial, o Departamento dos
Correios e Telegrafos ad
qu iriu autonomia adminis
trativa e competencia para
promover a seleção de seus

funcionários:

disse o general Gois Montai-
1'0 à reportagem. ° atual
chefe do Estado Maior Ge
ral das Forças Armadas
contou que o convite lhe fô
ra feita há três dias, tendo>
imediatamente aceito, em

princípio,
O ministro da Guerra es�

pera apenas a volta do se

nador Getúlio Vargas para
transmítir-Ihe a resposta do
general Gois que, no Supre
mo Tribunal Militar, vai
ocupar'o lugar vago com a

passagem para a Reserva do
general Ari Pites.
o general Gois não sé;tbe

quem ,o substituirá no car

go que atualmente ocupa, e

para o qual está sendo cita
do 9 márechal Mascarenhas
de"Morais..
'Como o reporteI', lhe ob

jetasse qu·e, com o seu afas
tàíl1ento da chefia do Estada.
Maior Geral das Forças Ar
madas, teria de suspeuger
sua viagem de inspeção a�

nordest.e, ocasião em que
iria a Alagoas, disse o gal:
- "Se a nomeação for ime
diata, não irei a Alagoas.
Mas se não fôr, terminarei
indo lá".
tIftI'JA-.....·..,._v......-_"".A"r......."!'"..ó-n...-_•.".

iJ;t'
't/!5

.

� I
- Que é que você andou
fazendo, Barnabé?
Vendi ba-,'eta,,!!!,

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,
DRA. WLADYSLAVA w. MUSSI DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

E
DR. ANTÔNIO nm MUSSI

HUlcoa

Cirurria-CUnica Geral-Parto.

�1I'"I'lio completo e especializado da. DOENÇAS D. S.NBG.

IlAS. enOl moderno. mêtodoa de dia,n6.tieo. e tratamento.

II'Hi,POSCOPIA -r- BISTERO - SALPINGOGRAFlA -'- ••TABO

LISMO BASAL

Itadioterapla por onda. curta.-IIU.trocoarulaçlo aaio. UIva

�'"ili!t. '" Infra Vermelho.

C_eultório: Rua Trajano. D. 1. 1° .. lidar - Jldiffelo 441 .011-

�.iP.

ftM.�tO: DAI � l. 12 hora. - Dr.•u.,1.

Da. 16 •• 18 hora. - Dra. Inlll.

It.,idência Avenida Trompow.ld. 8.

DR. A. SANTAELA
. P'OTmaOG pel. Faculdad� Nacio"al de .edieina da Unl.e,.l·

..... \le Bral11).
114I:Iico 1'01 l»ncurllO da A..i.tIDela a p.leopata. ao Diltrlto

.-.iêsra1. .

....-Interne dI) Hó.pita! Peiqalitrieo e ••ntelmio ,hdle16.rlo da

(iIoo�it:a1 "ederaL

.8JI-loterno d. Santa C..a de .i.erle6rdla 40 &10 le la.elr••

Cltnl!!. Médica - Doenç.. Neno....
ç(l'll8oltórlo: l!:difieio Amélia Neto - 8al. I.

a".tdêllela: Rua Boeaíuva, lU.

-Cena.hall Das 16 •• 18 hon•.

Telefone: '-'On.ultório: 1.%88. a..idência: 1.1185,

DR. JOSÉ BAmA S. BITTENCOURT
I..

OUlOS - OUVIDOS - NAIU.Z • GüGANTA

DR. GUERREmO DA FONSECA
EIIpeclalilta d. ..,Ua.

JIofIerna Aparelhalem.
tAmpada de Fenda - Refrator - 'fertometro etc. Balo X. (ra·

a.crafiaa da Cabeça) - Re�jrad. de COTpOl Jbtrauoe do hlmlo

.. Jho��. ,

-.ceita para u.o de Oeu101.

eeualtórJo - Vi.conde de OIl�O Preto a. I - (Alto. �. C•••

.. •oriIolI").
......d... - Pelipe Sehmldt. 101. - Tel. lHI.

DR. ANTôNIO MONIZ DE ARAGAO
CIRURGIA TR.UJlATOLOSa

ori.,....
CoII••lt6rio: JolG Pinto. 18.

J)u l' ii 17 4ilriamIUlt..
.enoa· ào. Sibadoa.

r ..... Boealu,..l... POli••• '114.

J
!li':':,. I

·.'
....
·I�i';i·';'

DR.' ALFREDO ,CREREM
.COflO, ��elODaI,:de dOttli.ç...e�tàie

_·itiretpr. do:'Ho.pitaJ Col6uia eaBt'Ana.

Doença. lIeno.a. t meDtai..

ImpoUDcia Buual.

.... TiraduRa Jl. t.
'. çon.,U:a1 da. .�,' ãa l,e hor...

I'ON.: I. 798.

Re.. : Rua Santo. Saraiva. " - ••treito.

., ...

DR. MARIO WENDHAUSEN
ClfDJ�a .Mlca· de aI'l� • elllallçu

Cou.. ltórJo - Rua Joio Pinto, 10 - Te!••• '111'.

C...aUaa: D.. 4 àa fi hora••

aeel4eoela: Rua Zate"'eI J1inior, 4a. Tel. III.

..
DR. ARMANDO VALERI9 DE ASSIS

M�DICO

n.. 8.nl�0I de CUatce Infantil da Aall.tlllcl....Jd..l e.... "
.

pltal ele,Cari4a".
.

. CLINIC-A "DICA DI! CRIANCAS • ADULTO.
-AI.... -·

eo••oltório: aua Nune. lIaehado. '1 - CoD,1l1ta. h. 11 la 1"
.. d•• l� •• 1'1 horaa.

. lIf..td."eta:
:

Rua "reehal Guilherme, I - PCDe, 'f.a.
, .' I, ".:-. .., .•�,: '_ ;. �;. .

_ '
.

.

' .

Sabão

\7irgem Especialidade
da Cio. WETZEL INDDSTBIAL�JoiDvilI8. (marca' registrada)

TorDa a roupa braofluissim8
��----------------------------------------------------�

, J

ESPECIALISTA

MOLÉSTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambu latô-

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

Couvulsoterapla pelo eletrochoque e carJiazol. Insulinoterapia
de Sakel. Malariotcrapia. Pstcoterapia.

Consultório Provisoriamente á: Rua General Bittencourt, 86

(esquina de Anita Garibaldi).
Horário: Das 16 às. 17,30 horas

Reaídência: Rua Bocaíuva, 139.

DR.. I. LOBATO FlLHO
Doenças do aparell.o respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRA.FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL.O.'

Cirorrla do Tora .. '

"orlJl�do pela Faculdade Nacional de. Mediaina, Tilioloei.ta •

Tisiocirul'gíão 00 Hospital Neda Ram"
Curso de especialização pela S N. T. Ex-interno e Ex-a..l.tante d�

Cirurgia d� Prof. Ugo Pl nhairo Guimarãee (Rio).
Conaultôr io : Rua Felipe Scbmidt n. 38 .

lliàriamente. das
U

16 às 18 �ora•.

Res.: Rua São Jorge n. 30.

O ESTADO
ADMINISTRAÇAO

....çlo e Oflcin.. , à rua CODulhelr. M.,fra, to. �

TeL U22 - C... Putal, li•.

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DI AQUINO.

Repre.entantea:
&epreaentaçõee A. S. Lara, Ltda.

ana Senador Dantas, .0 - fio ·.nda!.

Tel.: 2%·6924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.

RUa Feli�e de Üiíveira, n. 21 - 11° anllall;.'.

Tel.: 12-9871 - São Paulo.

ASSlNATUJlAI!I

Na Capital

.... Cr$ 170."

atlm••lr. • . . . . . . . . . . . .. Cr$ !lO."

No lnterior

A.. . . , . . . . . .. Cr$ ZOO,8I

lIemeltr. Cr$ 119."

AnÚncio. mediantes contráto.

O. originaia, mesmo não publicado.; II'. .�
dnolvidoa.

A direeac não se responabiliu pelo. ......1_

emitido. no. artiros 85sinadoa.

DR. ALVARO DE CARVALHO
Doeuça. de Criança.

CODlult6rio: Roa Trajano e/n, iMif. São Jori. - 1· andar

S.Ia. 14 ti 1f>.

Ree idência , kua Brigadeiro Silva Paes. !/o. - ,O elld••• I C!lh\

I c�o Espanha). "tende rliàriamllnte d811 \4 b.. em diante.

.
DR. M. S. CAVALCANTI

I
I

CUnlc. i!xclu_lvamente de crlanc..
lua· Sald'ailba Marinho, 19..

- Teleion. (M.) 7111.

DR, JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clini-ca Médica - Doenças de criança.

(Tratamento de Bronq!lites em adultos e í'riançaa).
Con.uitório: Vitor Meireles. 18 - l° andar.

R·,rário: Da'lI 10.30 àe 11.30 e das 2.30 àa 1.80 bor..

Realdêncla: A�enlda Rio Branco. 16% - Fone 1.640.

SOLICITADORES

RCBERTO W. S "H\AJOT
HEITOR STEINER

.

Ad.vogada Comercial, Civil e Trabalhista

ESCRIT'ÓRIO :

Praça 15 de Novembro 11. 23' 10 andar, sala •

ADVOGA'DOS
DR. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo 'I'r ibn...-

nal Federal e Tribún al Federal de Recursos.

ESCRITóRIOS

Florianópolis Edifício São Jorge, rua 'I'rajans»..
12 - 1° andar - sala 1

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

DR. ,_GLAk�O G. GALLETTI
- ADVOGAD9 -

!toa Vitor Melrellell. 60. - Fone 1.468. - I"lorianópeüL

Advo{ac;a" e' Conlabilídad�
DR. ES'fEVAM FREGAPANI

- Advogado -
ACACIO GARIBALDI S. THIAGO

- Contabilista -

Edifício "IPASE" - 60 andar.
-�--,.---- -

DR. JOSÉ MEDEIROS VIElRA
- A.VOGADO -

Caiu Postal no - ltajaí - SaJlta Catari..

Instituto de Beleza «Mara há)}»
Ondulações, permanentes, m'anicuri, pedicuri, lim--

peza de pele e tintura para cabelo.
.

TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFE1.
ÇOADA EM .sÃO PAULO.

Mme. AUGUSTA - Rua Fernando Machado, 2&�

lCAlSAmaCBA:m.A ......l..d••,••OI UIJM .:JL&:&
"1..." Vil m.••
••• 0. ......Navio-motor ','Carl Hoe�cte"

,I RAPID�Z - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Hajaí e Santos, sendo neste último 8pen&8

para <) mOl"imeDto de pa.8sa�eiros.
PRóXIMAS SAíDAS:

IDA 1 V(:)LTA
de FPOLIS de lTAJAI do RIO de SANTOS

19jOutubro 20/0utubro
24/0utubro 26jOuiuhro 31jOuutbro lO/Novembro
fi/Novembro 7jNovembr{) 12/Novembro 13/Novembro

17/Novembro 19/Novembro 24/Novembro 25jNovembro
aO/Novembro 2/Dezembro .7jDezembro S/Dezembro
12/Dezembl'O H/Dezembro 19./Dezembro 20;Dezembro
O horà:ti.o de Florianópolis será às 24 horas das datas Ü1dicadas.

Para mais infonnacões dirijam-se à

EMPR2SA Nf'-CIONAL DE NAVEGAÇAO nOEPCKE
Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefon�: 1.212 •

, '>..

. i

'f"armacias
de Plantão

MES DE OUTUBRO
18 domingo Farmácia Mo

derna - Ru� ,João Pinto
19 domingo Farmácia

Santo Antônio - .Rua Joã;(l1)
Pinto
25 sábado Farmácia Ca-:

tarinense � Rua Trajano
26. domingo Farmácia Ca.

ital'inense - Rua Trajan.o
30 quÍÍlta-feira :Farmácia.

:Noturna - Rua Trajano.
I

I) serviço noturno . será.
;efetuado pelas Farmác'ias
iSto., Antônio, ModBrna e No-
,

urna situadas às ruas JOr
o Pinto·. e

.

Trajano n. ,,..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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seu

Ocorre, hoje, o aniversá- corpo se verificou, ontem
",,', 11a+"lic!o do 110SS0 cole- mesmo, à tarde, no Cemité-

" "". ,

P'h1':\lga-de-inn,rensa, Jornal ista" no u dCO das Três Pontes,
.

.;;. I de Menezes diretor com grande acompanhamen-.1'·lJlnOe, �C:"',

lt,..,10 scma:1ál'io A VERDADE, o,
<

.. ('ue se publica nesta Ca1Ji- O �S�A�O �p.l'esenta.

condolências a família enlu-- t.�ll'"
Ás muitas homenagens de tada.

"",}Uf' será alvo, as' de quantos -�---:"------

-:trabalham em O ESTADO,
..'Com votos de felicidades.

Dr . João Bayer Filho
Fáz anos, hoje, o sr. dr .

. ,}"üo Baver Filho; Secretá
::;r;() da Faz.euda do Estado.
'FAZEM ANOS, HOJE:
_ Menina Maria de Lour

"",'les Livramento, filha do S1'.

Arthur Olimpio Livramen
"'to. telegrafista aposentado.

:__ Aniversaria-se nesta

",datá, o jovem Pedro Jones

':Silva, convocado do 14° E.C.
� que receberá os cumpri
Jrl'lentos dos seus amigos.
- Jovem Almir, filho do

'-SX'. Amir Saturnino de Bri

-to, funcionário . público fé-
-deraí.

- Sta. Leonilda Dref'ahl.
-,- Sta. Dulce Maria Pe-

Vida
_dNIVERSl.IUOS

Jor. Manoel de Menezes

- Sta. Iraní Silva.
- Sta, Marcia Meirelles

·da Maia.
- Sta.· 12unice da Silva

-:Ràmos.
- Sra.i Rica

-€sposa do sr,
·

Fernandes.
- Viúva .Alzira

.

·

J::.eal Camisão.

horas de estudos e pondera
ções, inspirado naquele re

latório" concordou o Plená
rio em conceder aumento
para o MARCHANTE, cor

respondente a Cr$ 1,24, isto Segundo esta versão quer
é. 15% sôbre o preço então parecer ao povo que apenas
vigorante de Cr$ 8,30 e de aquêles quatro membros fo
acôrdo com a Portada n. 36, ram os únicos a protestar
de 14-6·52, da COFAP, e contra tal medida por isto
considerando o preço de . .. se demitiram colocando-se
Cr$ 8,30 como preço de cus- ao lado do povo enquanto
to por conveniência exelusi- que os demais contra êle se

vamente do povo, pois esta colocam ou são indiferentes.
COAP está impossibilitada Esta a injustiça cometida.
de tabelar o gado vivo, 'como Todos os demais .membros

.

O pequeno. avião foi por indisp.ensánt-�êl'iá; ém fá� estãs dispõstes à" d�!Dlssão.que faz a" linha de taxí-aê- sêbrc a cêrca, desgoverna- ce de achar-se em vigor o mas depois de lutarem apósreo, na rota Porto Alegre, do, resultando que o único Decreto-lei n. 9.250, de 10- I exgotados todos os recursosCuritiba, São Paulo e Rio de passageiro recebeu f'er imen- 5-46 que atribui ao Ministé- de que dispunham para CODJaneiro, sofreu um aciden- tos na cabeça, bem como o rio da Agr ícultura o dito ta- tornar dificuldades; depoiste, sábado último, no cam- co-piloto. belamente, de cenvencídos de que serãopo de pouso de Lajes. Segundo apuramos, os f'e- Manifestou-se o Plenário, incapazes de defender os in-Aproximadamente ao meio ridos fôram recolhidos ao sem exceção, contrário a tal teresses do' povo; depois de'dia o aparelho, com a sua
Hospital local, onde se en- situação pois parece revoga- convencidos desta incapaci-tripulação e um passageiro centram. do tal Decreto pela Lei n, dade entregando aos maisa bordo, com o máu tempo 1 1':22 d 26 12 51 '" cap

•

háb'_0.-.0......(;....0.....0_ .;) , e - - que re- azes e mais (l,lS suasreinante, procurou ater-
voga t009'3 as disposições funções nesta COAP.

IMPERIAL
rissar no campo da Princesa

I d· t em contrário". Não Se demitirão ao pri-
Domingo

da Serra. Já na pista, oapa- ura eCllDen 8 melro embate, ante as pri-os FILHOS DOS MOS- relho, de pequeno porte e Nada, porém, poude o Ple- meíras dificuldades. Luta..com lugares para quatro Roberto Waldyr Schmidt, nário fazer neste sentido".rão até o. fini·, esgotarão to-QUETEIROS .

d âblipassageiros ,tentou firmar- agradece, e pu ,lCO, ao pois o citado DeáetQ .. ,est4 ,dos os recursos de que pos-IMPE�IAL se, após o primeiro contáto Avaí F. C. a oportunidade em vigor pela COFAP. Nes- sam servir-se.Às 7,45hs.
eom o terreno. Ao acelerar que lhe foi concedida de ga- ta situação cumpria obede-

.

OSCi\mTO - Grande. h B' d 6 f' fú aviador os motores, para n ar, 110 mg'o e a. eIra
ce:r.· Si assim não fôr, conds-OTELO - Fada SANTORO

fIG 1 d
.

f
.

alçar vôo, novamente, um ú tima, a e a: ena que 01, Senhor. Redator" aquí che-.
I
sões suceder-s

.. e.ão.a.comis-::.:- José LEWGOY - Emi- '
A •

t ddêles falhou, ocorrendo daí por"esse melO, SOl' ea a em ga'esta COAP ao ponto prin-,' sões e os problemas rola"'a-otinha BORBA - Renato
1

.

d d -o acidente.. beneficio daque a SOCle a e. cipal desta nota. pelo tempo a fóra. sem solu-RESTlER - Adelaide
�HIOSO Francisco .L.._____ No dia imediato recebeu ção. O povo não terá nesta
'jARLOS e muitos outros

raNEIT'UNE 900 j ::�aaC::�:�:O'tl;(}:e:i�?�; �::!�!(}'POS!�:fen!:��B;;�ABÉ TU ÉS �1EU

.

'. demissão de suas funções ganância e. das explora�ões
dos Srs. Hercílio de Aquino, de seus já exgotados recurNo pl'O'grama: O Esporte

l1a Tela. Nac. DELICIOSO! Luiz da Costa Mello, Jorge S08 pelos ambiciosos ·e in.
SUPERNUTRITIVO'. da I.uz Fontes e Jairo Cal- contentáveis •

. Preços: 6,20 - 3,20 ...

"imp. até 14 anos. -INCOMPARÁVEL I lado por NÃO CONCORDA-' Grato pelas atenções de
. 11\ .....PERIO REM COM APLICAÇ.ÃO DO V. S. subscreve-se ateneio-J.U Eiscoitos "Champ.agne-Savoiardo" - Amaretti '-

j
DECRETO N. 9_250, de 10- 'samente,As 7,45hs. Petits Four-Gallarati

A C
. � ••. 5-46, conforme o telegrama omlssao •�AS ALTAS RODAS PRIMOR ABSOLUTO E�I QUALIDADEt

No pI·ograma.· Fl'IIne'JOl'-j
.

DA R S t por êles enviado ao Exmo. xxxPANETTONE 900 LT .
- ua acramen o

N R P. Sr. Pl'esjdente da Repúbli. -'. .
- 01' enquanto,la!. Nac.. .

I Blake, 41/55 - São Paulo. t
.

d d D' .

ca. Unicamente por êsse 010- na a e novo. . . emagogl.?l'eços: 1,00 - 2,00 - 3,20
1 t rto

.

tivo demitiram-se aq!1e es camen c, ce ...Imp. até 14 anos. .;._. ---------------.:;� ------...;.---�----------

Social NEOCID
Sra. Genelicia Xavier de

Souza
Falec.eu. ontem, no Hospi

tal de Caridade desta Capí
tal, onde se eneorrtrava em

tratamento, a exma. sra, d.
Genelicia Xavier de Souza,
esposa do sr, Ernesto Xavier
de Souza, comerciante e so-

. gra do sr. Oswaldo Climaco,
Comissário de Policia.

O sepu ltamento do
..

o t r a I s

NEOCID EM PÓ nas frestas do as

soalho, em baixo das camas, nos col
chões, etc., mantém sua casa livre de
pulgas durante semanas. Inofensivo,
sem cheiro. Para maior facilidade, use
as embalagens grandes com o PolVilha·
dor para NEOCID EM Pó. .

an

Sempre à altura das últimas experiências
_._----------_._-----...;....---

Cine-Diario Acidente no Campo
AsR;T� 7,45hs. de Pouse 'de ..

Lajes
����: Pequeno aparelho da Varig, ao
ROXY teutar Bterríssar- foi de es-Às 8,15hs.

Sessões das Moças contro à uma vêreaEmlyn WILLIANS - Eve
ARDE.N. - Howard da SIL
VA

Um dos aviões da VARIG,

em:
Fernandes, OS TRES MARIDOS
Melquíades

Cortes Preços: 1,50 -, 2,00 - 3,20
Censura Livre.
RITZ IMPERIAL

Sexta-feira
EMBRUTECIDOS PELA
VIOLENCIA
RITZ

,J_ Viúva Maria Valente
· -ile Almeida Gonçalves.

_.- Sra. Cecí Gevaerd Fort-
:'3mmp.

- Sr. Alberto Beck.
- Sr. Waldir José Merl-

- Sr-. Juarez Távora Car-
ORO.

- Sr. Rui, M. Corrêa.
,
- Sr. Raymundo Cabral

11e Lavor.
- Sr. Felipe Mussi.
.-:. Sr. André Estefano Sa

·'va�. do comércio ·local.
- .Jovem Antônio Cesar

',<de 'Sá.
- Sr. Paulo Gil Alves ..
-> Prof. Orlando Ferreira

" rle Melo, inspetor escolar.
_

- Sra. Aladia Felipe Vaz,
€311-osa do sr. José da Costa
Vaz, funcionário público es-

·

tadual.
'

·

FALECIMENTOS
Sr. Protásio Leal

Em sua residência à rua

Artista Bittencourt, 36, fa
'leeeu, ante-ontem, após pro
>longados padecimentos, o

·

nosso prezado ,conterrâneo
sr. Protásio Leal, Escrivão
de Paz, nesta Capital..

O extinto, que desfrutava
-,-Ue vasto ,círculo de amiza
des na sociedade local, há
:muitos anos exercia a escri
'vania de paz nesta Capital.

Os seus funerais se' reali
"zal'am às 17 horas de ontem,
s<lindo o fel'etro de sua re

_

sidência para o Cemitério
· Público do Itacorobí.

À exma. familia enlutada
�1\l {\�:nl'essão de nesal' de "O
'ESTADO".

-

No programa: Cinelandía
Jornal. Nac,

AVENTURAS DO

3

Na Assem'bléia 'Legislativa

",..�'

-

Presidiu a sessão, ontem, . nografia e Pesca Científica.
o deputado Protógenes Viei-I:

Gramática Latina
ra. Foi aprovado em última

Expediente votação, o projeto de lei que
. Constou o expediente de' autoriza o Govêrno do Esta
ontem, de projeto de lei con- do a editar ou adquirir os

I cedendo auxilios a diversas direitos da "Pequena Gra-
sociedades de Criciuma, matíca Latina" -' do pro-
- Mensagem do sr, Go- fessor Custódio de Campos.

vernador comunicando ha-
ver vetado três leis aprova- Sociedade de TuberculosM'
das pela Casa e relativas a de Joinvile
auxilies a diversas entida- Em oportuno discurso, ()
des. deputado Braz Alves justifi-
- Telegramas do senador cou o projeto que considera

Ivo d'Aquino,
.

sôbre provi- de utilidade pública a Socie
dêncías tomadas de acôrdo dade de Assistência e Ampa
com apelos que lhe foram 1'0 aos Tuberculosos de .Ioín-
feitos pela Casa. vile,
Instituto de Oceanografia e

Pesca Cientifica
O deputado Nelson Bra

sil apresentou projeto de lei
que considera de utilidade
pública o Instituto de Ocea-

Associação Rural
Foi aprovado o projeto de

lei de origem governamen-
tal, que concede .

Cr$ 150.000,00 de auxilio a

Associação Rural de Lajes.

Por enquanto, nada de novo
Srs. e não por "não concor

darem com a solução adota
da pela COAP", conforme é
corrente na cidade.

'
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"O· -Estado Esportivo"_·..·•• - • _.- w ••• w _ • __ -.- • •
_••-.................. _ -_._ _

..
_ _ _ _ _ _

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
/' VOLEIBOL CENTRO . ESPORTIVO
Assegurado pelo Govêrno Estadual o compa
parecimento das seleções de Santa Catarina
- Em Pôrto Alegre o Sr. Cídio Carneiro -

Desistência da Bahia - Embarque de nossa

representação
.
.Estamos autorizados a

in-l
mandar suas

f'ormar que o Govêrno Esta- gadoras.
dual, .diante da impossib ili- "" Pô "I

.,

.' •
.

, J<_,ID orto.'c\. egre]a seduele f inancei ra da FAC,

le-I .

S C'd' C
.

. encontra o or. 1 10 arriei-solveu garantir o transporte
. d ir -., D 't.

, pA ..
'

AI' , d ter 10. iretor 00 epar amen-
a . 01 to egre, pOI e eI-

�T 1
•

1 CBD
. -

. -

1St" d to de ,0ÁeI c a , e irmao
mmacao (O ecre ano a

. .

F . 'do S' J
-

B ..
de S. Excia., o Almirante

azeuua, 1. oao ayeI,
. d C . '. 1-

l' S t C t .' Carlos arnen O, cmt. ao oo
<.e8e.1080 q;le an a. a a ri-

Distrito Naval e um dos
na desportivo esteja pre-
sen te a certames nacionais, mais destacados desport is

tas de nossa terra, tendo seda importância do que se
empenhado junto aos goverrealiza na capital gaúcha.

,

Mais uma vez dá o gover-
>10S de Paraná e Santa Cata
rina para que as represenno estadual demonstração

do seu amparo ao esporte a- tacões destes Estados com-

parecessem a Põrto Alegre.mudor possibilitando o com-

parecimento de nossas sele
ções de volei masculino e

feminino ao campeonato,
brasileiro de voleibol.
Infelizmente, não podere

mos contar com os melhores
elementos que não foram
dispen sados pelas firmas
onde trabalham.

A Bahia já comunicou á
FAC que não comparecerá
10 certame, sendo espera
das outras desistências. O

embarque de nossa delega
ção que levará como convi
dado de honra o presidente
do CRD, Sr. Eduardo Vitor'
Cabral, que foi jt;nto ao go
vêrno do Estado um dos ad-Bruno Henning, que pres

ta seus serviços a VARIG,
não conseguiu dispensa. E
Clemente Hobold ainda não
chegou de Joinvile. No se

to!>: ferniníno não contamos
cifro Jle:Í1huma jogadora de
Bi'usCUle, 'sendo nossos vo

ros para que Joínvile não
encontre.. obstáculos. para

vogados mais entusiásticos
no sentido do compareci
mento de Santa Catarina ao

Campeonato de Volei, está
marcada para o dia 24 do
corrente, em a?ião do Loid
Aéreo, devendo as atlétas
de Joinvile viajar para esta

capital dia 23, do corrente.

ÉRASMO SOB CUIDADOS DO DEPARTA·
MENTO :MÉDICO

Bocaíuva, ao tentar evitar o

avanço do "cent€r" Romeu,
foi atingido violentamente
no joelho pelo comandante
boqu,ense, sendo obrigado a

deixar o gramado por al
guns minutos, carregado pe
�os companheiros.
Recebidos os curativos ne

. cessários, sem calcular a

gravidade da contusão, re

tornou á liça o craque "bu
grino", continuando a atuar
até o apito final. preciosos.

DUELOS NA SOMBRAConforme divulgamos, o

zagueiro Erasmo, do Guara
ni, logo nos primeiros mi
nutos da contenda com o

Agora, ao que consegui
mos apurar, o estado do jo
vem back agravou-se de tal
maneira que é bem difícil
sua presença no último com

promisso do Guaraní, frente
ao Paula Ramos, no dia

'

9
de outubro.

O Departamento Médico
do querido clube tricolor
�'em evidando todos os es

forços possíveis para o com

pleto restabelecimento. do
futuroso player, afim de vê
lo fre�te ao campeão de 47
e 48, considerando-se ser ele
um dos �us valores mais

.A CAPITAL SEM FUTEBOL SÁBADO E
DOMINGO

CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOL

tos, e depois "rnicharam".
, O Capela falhou? o Juli(,
desertou? Q ue tem isso ':

ANIVERSARIOÚ-SE O PRESIDENTE DA
F. A. C.

Bancários e na vida despor
tiva de Santa Catarina re

presenta uma das figuras
de maior projeção, pois:
ocupa há bastante tempo as

funções de maioral da Fede

racão Atlética Catarinense,
onde se tem revelado um

dos seus mais dedicadosjn
centivadores.

Ao dr. Osmar Cunha "O

ESTADO ESPO R T I V O'�

Foi bastante cumprímen- Social Democrático, Iideran
O urbanista Edvaldo Pe- jam uma campanha-no sen- tado por seu enorme circulo do a sua bancada na Câma

reira Paiva e os arquitetos tido de serem lançadas as de amizades o dr. Osmar ra Municipal, funcionário
Demétrio Ribeiro e Edgar primeiras estacas para a do Banco. do Brasil, exerce

Albuquerque Graeff', no re- construção' do Centro' Es- �. I o dr. Osmar Cunha há lon-

\atóri� explic.�vo apres��-,I port,ivo, dando:se pr�o�i?a. go tempo o cargo de pre-
lado a Prefeitura MUnICI-1 de a construção definltiva sidente do Sindicato dos-- I.

melhores jo- Dal datado de Agosto de 'do Ginásio que teria insta-
1952, sofidarlzam-se com as !laçf;eR .

para abrigar todos

as�ira5ões do espertlsta fio-I (IS depar{amentos. despor!.i
r'ipelttanos conclamando vos, como o Conselho Regío
com as suas experiências de : nal e as Federações existen
técnicos, a necessidade de: tes em nosso estado.
possuir a capital catarinen-I' Conjugando esforços, o

se um estádio, em condições! Estádio e a Prefeitura, po
de abrigar e realçar a sua deriam por intermédio do

preferência para os despor- Conselho Regional e Fede
tos. rações" estudarem o proble
Situando o centro esportí- ma formando urna comissão

'10 de nossa metropolé na encarregada de planejar 'a

área livre existente, frente construção do Centro Des
á Avenida Mauro Ramos, de port ívo, em íntima colabo
nominada Largo General O- ração com os engenheiros
sôr io, pela proximidade dás do DOP, e legislar sôbre a

\{randes vias de comunica- administração do conjunto
cão, topograficamente ade., arquitectónico.
quada, com espaço suficien- Codificadas as resoluções
te para atender a tôdas as da Comissão, iriam estas á

construções imprescindível apreciação das Assembléia
além de amplas áreas para Legíslatíva e.Câmara Muni
estacionamento de veículos cipal, competindo-lhes o

os técnicoado Escritório de "spending plan". Estamos Resultado da 4a apura- lo, com 1.757 votos
Urbanismo gaúcho, afirma- certos de que as duas casas ção, realizada em 17-10-52, - 30 lugar - Maria �e
varo pelas mesmas razões representativas do povo ca-I 10 lugar - Alvina Moel- Lourdes Campos: candldat�a..
ie "O ESTADO", quando tal"Ínense e floripolitano, lmann, candidata do C. R. do C. N. FranCISCO Mal'tl:

elegia para o futuro está- 'encontrariam motivos para I Aldo Luz, 2.348 votos I neHi, com 1.684 votos.
dio o local conhecido como aplaudirem a aspiração, não I 20 lugar - Véra Gl'ijó,- Florianópolis, 17 de outu-

"Campo do Manejo".
,.'

sómente (lo esportista me- candidata do C. N. Riachue- bro de 1952.
As declarações recentes tropolitano, mas também, Ido edil munícipal referen- dos desportistas de todo eg'1

tes ao �amparó do desporto 'ta�o" �rgu�OSÓS de ap:r�- i
CLUBÉ ATI,ÉTICO CATA-

por parte dos dirigentes e sentarem aos que nos VIS.1- ; RINENSEafirmação otimista do Se- tassem uma obra das mais Icretário da Fazenda no to- destacadas no setor despor- I
cante a cobertura do Está- tívo, servindo também á Cio I

dio Santa Catarina" ense- dade Universitária. I O Clube Atlético Catari-
nense comunica aos Srs. Só
cios que está expedindo as

Carteiras Sociais para Só
cios e pessôas da família
dos mesmos. Para tanto osOs espadachins de MES- rarn e se axaltaram nos fei-
interessados deverão procu-TRE. MANECA e MESTRE tos sempre épicos e galan-
rar o 10 Secretário do Clu-ARA"NTES entraram em ce- 1:e8, descritos por Dumas,

L<O nísada.
be, Sr: Paulo Andrade, à

na com um rompante digno Rostan. W, Scott, Shakspea
Rua GeneraÍ Dptra, no Esdos seus famosos antepas- 1'e, Vitor Hugo, Sabatinni,

d t O S·'
.

Z treito.3a.os que poe as e roman- rczy, lecmewcz, avaco e
OBS' O.S',·.J T .'.

t
.

t I' I t t' t
. I' ..,:-,,' OClO ue\eH\

-�IS ·as lmor a lzaram nas a -
.

an os ou ros, /.
.

-' . T"', � __ o
•

.' . fazer entrega de 2 (duas)tivas e arrogantes persona· Mas, convenhamos, o que,
f ' f' 3 4 d-

C' d I f' b
'

t
'

d I otogra laS x, suas e e
�'ens que sao ·lrano e lea em, e en rar a mo a! d f '1'

.

Bergerac e Dartagnan. antiga, com um penacho ar-; pessoas Eat tamt1 la, prevIS·

Q d
.

t
.

t t' b
.

"t I tas nos s a u os.
Han o consta el a en ra- rogal! e no f'on:. :_er_o ��e- A DIRETORIAda espetacular com - que a40" 11a testa, li muo SJ!l.lS- ,

Milton Arant.es primeiro e tra descançando, isolente, _�"'...'V'.._..T.:I'..:r......"'..:r...-P........_

depois l\Ianuel Gomes apre- nos punhos da espada e des
sentaram .os s.eu.s p_upil os., SD: f.o.rma. levanta. a ponteira
olhei, falo a verdade, com e arrebitando as abas da
boa intenção.e em minha capa, jogada de um lado só,
mente nem de leve roçou o num modo displicente de
pensamento de que tudo a- quem .despresa a vida e ado
quilo fôsse apenas empáfia. ra a aventura, as' esporas
Muito ao contrário disso provocadoramente arrasta

fiquei comovido e entuzias- das no chão e tinindo espa-
Fortes chuvas desabaram bado e domin'go próximos as mado. Bati palmas! Claro! lhafatosamente, e depois de

8ôbre a. cidade durante to- partidas dos -certames de Aquele' ar de soberba, o toda essa soberba aparen-
clç o dia e á noite de sábado, profissionais e amadores. queixo erguido com altivez, cia de espadachim temível,
forçando. o adiamento da.s Ao que soubemos, tendo o peito orgulhosamel1te es- façanhudo, irredutível, a

pártidas programadas para em vista a conser'Vação do tufado e um geito isolente ventureiro, firme e inabalá
aquele dia e mais o domin- gramado do estádio da rua je olhar, fica bem, fica bo- vel no seu orgulho e nas
go, dado o estado imprati- Bocaiuva, a F. C. F. não l1ito, fica adequado para os suas disposições, dedois de
cável da nossa princi�all permitrá sejam realizados que mantem. a tradição mui- tudo isso murchar, ficaT
praça de esportes. ASSIm, treinos esta semana naque- tas vezes "'Imlenar de empu- murcho, mais murcho que
foram transferidas para sá- t la praça futebolística. .'

-

nhar uma espada, e sugere, um morcego escolhido, pen-
em quem os contempla, os durado pelo pé e enrolado

I
retorcidos e eriçados bigo- nas asas.

des em geral acompanhados Pois foi assim que mes- '"ntão não vale nada?
de úma pera provocante o.u tl'e Arantes e mestre Mane- EM GUARDA pois, se-

A
. de cavanhaques pontudos e �a fizeram com a esgrima 'lhores M�ftres! Se prema-cusaram os resatados m" O C t' d R' 2enca e an o o 10 x agressivos como agressivas do Lira e do Doze: entra- 1f'<'0rem displicentes comoabaixo, as partidas ela pe- Sa-o C

.

t'
-

2
, l'�S ovao '. e de aceradas po;1tas eram mm com foguetes e farân-núltima rodada do 10 tur- D FI 5ommg'o - amengo as espadas dos 11e1'ois que .dolas, torneios e juramen-no do Campeonato Carioca x Bangu' "FI' 3 I
'. iJ, < umlnense x

I povoaram os <onhos da J'u-ele Futebol. 01 1 B f" ana,
..'

e ot.a ogo 3 x

I
ventude de um sem número.::;ábado - Vasco 3 x A- B ,OOl1suce,"so . de ger'ações, que se embala-

Cunha, por motivo
natalício, ocorrido
go.
Vereador pelo

que o tem no 1'0.1 dos seus
de seu melhores amigos, embora.
domin- com atrazo abraça-o, alme-

[ando-lhe ininterruptas felf
Partido : cidades.

CONCURSO PARA "RAINHA DO ESPOR
TE NAUTICO"

Aviso aos Sócios

. ':por - causa de um sordado
não se acaba a· guerra".
Aos responsáveis, aos che·

fes, cabem as· providências
saneadoras. 'Dizem que ha

viam novos, interessados, e

onde estao? Pegar o já fei
to é fácil. ..
Para fazê-los é que é pre

ciso fázer fôrça. Como que
rem os Mestres mantel' e-

quipes sob os seus coman

dos se não querem fazer

fôrça se não se dispõem a

trabalhar?
E o compromisso ao qual

ari'astaram os clubes com a

quisição de material, des

pesas de filiação, financia
mento. de torneios, etc. isso,

Vende-se
Mobilia:

i sala de jantar de enl-

buia
6 cadeiras
1 mesa -elástica
1 balcão
1 cristaleira.

xxx

1 mesinha 'redonda enver-

xxx

Rua Feliciano Nunes Pi-
res n. 12.

nãm.u,ITÜO.ar...
• ftAUII lIJJ'aIftUII

IIIx-if;de:Nogoeirl
......................
..............

,
.

Caminhão
Vende-se ou troca-se por

automóvel 1 caminhão Stll
debackel' 1.951.
Tratar com o. Sr. Heitor

Carvalho na Casa Miscela-
nea.

"stão, atacalos-emos. Se tei
'.am em permanecerem mi
hados aue miche tudo de
'ma \·cz .

Faixa Branca

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Convite .

e ComulÍicaoão ao Público
Independente do natural ínterêsse comercial de. aumentar o seu já considerável movimento de vendas, as casas A MODELAR convidam, prazeirosamente, a

,�i:::listinta população local e das cidades visinhas para o fim especial de apreciarem a belesa e variedade dos artigos recem-chegadus como também os preços excepcional-
.�!l!lente baratos com que foram marcados.

.

Compreendendo com perfeita claresa os problemas e as dificuldades decorrentes da atual situação inflacio nár ia, cujos sintomas mais se fazem sentir nos meios de

';recursos econômicos modestos, como o nosso, deliberou a direção desses estabelecimentos enfrentar e combater, dentro dos limites das suas possibilidades e esfera de

. .ação, essas dificuldades.
Para tanto, passou a comprar as mercadorias do seu comércio diretamente das primeiras e principais fontes, suprimindo, assim, totalmente, a sobre-carga nos

:.:J}reços do lucro dos intermediários, além de outras medi las de caráter e influência decisivas.
.

Como primeiro reflexo dessa decidida orientação, podem" orgulhosamente, anunciar desde já

UMA REDUÇÃO IMEDIATA E TOT�L DE 10%
,mas suas tabelas, (que já eram as mais reduzidas na praça) nas seguintes merca.dorias do estabelecimento sito à rua Trajano n. 33:

TAPETES - CONGOLEUNS - PASSADEIRAS ._ TECIDOS PARA ESTOFAMENTOS E CORTINAS - FAQUEIROS DE METAl_,

·tf'COJ,CHüES DIVINO E PROBELL - MOBILIÁRIOS - etc. etc.

Quanto ao estabelecimento de modas sito à rua' Trajano n, 7 e que acaba de receber o mais

OS AFAMADOS

COMPLETO 'E MARAVILHOSO SORTIMENTO DE VERÃO

p a r a:

SENHORAS - CAVALHEIROS E CRIA�ÇAS
Também as suas mercadorias sofreram uma gran de redução de preços como consequência das novas normas e dos novos métodos postos em ação, normas de íme

",Hatas e positivas consequências, como se poderá concI uir clara e perfeitamente nos preços abaixo:

PARA SENHORAS:
';fUma. belíssima variedade de vestidos de al-

godâo, seda e linho desde .

::Blusas desde .

;'Saias de algodão desde , .

"!Canlisola.s desde .

�mllbinações de seda desde .

"S;}utiens de algodão desde .

'Soutiens de seda desde .

- ETC. ETC!

PARA HOMENS:

Cr$ 48,00
c-s .33,00
Cr$ 55,00
Cr$ 29,00
c-s 39,00
Cr$ 10,00
Cr$ 16,00

PARA CRIANÇAS: Ternos meia lã a ......... 4 ............. • ... •• • Cr$ 225,00
Camisas boas a ............................. Cr$ 48,00

Cr$ 25,00 Calças de brim bom B ...................... Cr$ 55,.00
Cl'$ 20,00 Brim tipo linho a ............... �..... � .... Cr$ 22,00
Cr$ 22,00 Linho puro a .......................... , ... o-s 43,00
Cr$ 23,00 Pijamas a . . . .. .. . . .. . . . . . . ........... � ..... , .. ces 105,00

.

Cr$ 80,00 BLPSôES - CONJUNTOS SARAGOSSI

Vest.idinhos de algodão desde .

Blusinhas desde .......................•.

Camisinhas de algodão, sedas desde ,.

Calcinhas desde .

Terninhos de brim para rapazes desde

- ErrC. ETej - - ETC. ETC,-

ACABAM DE CHEGAR: -,

CAPAS MODERNíSSIMAS' para senhoras. Capas 100% IMPERMEAVEIS para uso de militares - caça - pesca e estafetas.

Capas para crianças.
.

.

Variadíssimos artigos para enxovais .

.....

"'�- VESTIDOS MODELOS JACCQUES FATH _- EM ALGODÃO GANGÚ.
.

. .

-. _ _ L

/

'A PAA.eX.pande su'a fro- ,�Sáugue:'é a Vida
"8 .�.argueira

- ELIXIR Uf
I " INOFENSIVO /w ORGAN!SM(l.

ABH'ADAVEL COMO' UM LH';OR
REUMATrSM01-SIFILISI

.

_ está sendo expandida :no
.

">'a.men te.

Quatro grandes aviões
"C-54, versão cargueira dos
nC-4 de "passageiros, estão

.:::Ofira SBl' acrescentados à
.:Ítota de carga da PAA, au
"mentando sua capacidade de
earga em cêrca de 60 por
-eento.

Destinados atualmente ao

�, ,:;,': ":ranl:lporte exclusivo de em-

"b�rques de grande enverga
dura e de todos' os tipos de
::inel'cadorias entre as Amê

.

:r-icas, existem seis aparelhos
'C-54, cada um com capaci
-dad1!' para 9.090 quilos, e 8-
aviões bimotores C-46, com
capacidade de 5 :454 kls. Á-
�.

. , .

zem de .aumentar a capací-
. dade da frota cargueira dos
Clippel's para 98.181 quilos,
ns C-54 melhorarão os ser

viços, em virtude de seu

"maior raio de ação e veloci
"Jade superior.
A transferência desses

:'quatro Clippers do serviço
,<de passageiros para o de

''>''transporte de carga foi de- i
vida ao meIhor�mento íntro, I
'uuzido nas rotas 'dos CliP-!'Pers através da América La-
ina, com a subsfituicão dos' @rmIm:J:t:{:It::ttIWitttI:'iitiimI'i{
DC-4 por potentes e ;'elozes
Constellations quadrí-moto-
re8.

Os DC-4 estão sendo con-
r.

.

.J R· 1J....

C I· S fi S·.,�. r t I. l...\-fó-L.vertidos· em"'vagões aéreos"
na base Clé ·mamrtendío da Balconistas com prática
'PAA' em Miami. As' cadei- em Casas de Modas
r3.R.. .a.If.-OJY\l;n·,a.s. tO.filetes, co- Precisa-se na A l'Jode-1':;iirihas 'e dec1arl'l,çõ-es ·in·ter'ío laTo

origem.

o Governo vai
criar Ilembai
xadas

A- G U A
A frota de Clippers car- res estão sendo retiradas

.gueíros da Pan American I para a instalação de portas

'W:Orl� Airways .--: que .j� é
I
mais amplas.Todavia, os mo

-a maior da América Latina tores e outros equipamentos
mecamcos contin uarão tal
como estavam.

Enquanto os Cl ippers de
carga tnansportam carrega"

t
.

t
. I

men os maiores, aIS como

maquinái-ía pesada e ani
mais vivos, a maior parte
das mercadorias gerais são
transportadas pelos nume

rosos vôos dos Clippers de

RIO. 18 (V.A.) - ° go
verno brasileiro vai criar,
dentro em breve,. onze no

vas embaixadas, não sêmen ...

te para' retribuir igual ati
tude dos governos estran

geiros, como também para

E ....-. I T A.. L dar pô
..

sto a vários diploma-
.._.., -'

-

I tas da classe "O" que, por
.

. <: ,.

.

". força de 'slla posição, estão
DIRETORIA DE OBRAS

j
belecido em ·Cr$,'lQ.OOO;oo' .·.encostados.na'

Secretaria de
PÚBUCAS .dez mil cruzeiros), o preço Estado..

.

mínimo de venda. SOCIALIZAÇÃO
De ordem do senhor díre- As propostas- deverão ser As. onze embaixadas, sa-

tor, devidamente a,;utorizado, entregues emienvelopes fe- be-sé extraofic.ialmente, se

declaro que se acha aberta, ehados, no Gabinete do Di. rão em sua maioria na. Ame
a. contar d-esta data; a con- reter, até às 10 (dez) horas rica Central, incluindo aín
corrência para ii venda de do dia 3 (três) de Novem- da as missões que, ultima
um caminhonete "Ford" - 01'0 'prôximo, quando serão mente foram elevadas a ca-

1.000 ·kgs. e ano de fabrica- abertas em presença dos tegoria de embaixada. e as

ção, 1946. proponentes. criadas por decreto do go-
O referido veículo poderá Diretoria de Obras Públí- verno, como a de Jagarta,

I ser 'visto e examinado, du- cas, em Plcriauópolis, 17 de Capital da Indonesia.

I
rante·as. horas do e�pedie.n� outubro de 1952. -A criação de novas ernbaí-
te, no pateo desta Diretorta, Günther Eg-on Becker - xadas e a elevação de cate- ParticipaçãoOutross-im, faço ciente aos Oficial Administrativo, elas- geria das .missões diplomá- Eduardo Luz

'I_interessados
ter sido esta- se l.

'

tícas, não acarretará em e

ônus para o orçamento do Hilda Goulart Luz·

I S I, II- I' I- S· I
Ministério das Relações Ex- participam aos párentes e

I teriores, a não ser, natural- pessõas de suas relações o

I mente, as naturais remoções. nascimento de seu filho

I " I dos atuais ministros-chefes, CARLOS ALBERTO, ocor-
para a secretaria e dos fu- rido cÍi� 15 de Outubro do

! Ataca todo o organismo 'emb,nl·.xadorest'·lI·OS. 110VOS " correnteP;M SIFILrS OU REGMA-
L •

TlSMO DA MES:!:I1A Of{I- I
para os 1:espectiv03 postos. Capoeiras, 17-10-52.

GEM? i

USE O PU:���R PRgPA- I COBRADOR

Tome o popular depurativo COIUP�)sto de

Hermofeníl e plantas medicinais di: alto
'. valor depurativo. Aprovado velo O, N. S.

�. como medícação auxiliar no tratamen

\\1 ti aSi�ili!l e Reumatismo dg mt'�m.

INGLESA
(fi ;'i,�I;-' tI.]
tÔNfCA ·AP(RITIVJ

-

NAS CONVALESCENÇAS

Pél�ti�ipação
Acides Silva

nho)
(Pequení-

. -

e

Nilza Barreto Silva
participam aos seus pa

rentes e pessoas de suas re

lações o nascimento de seu

filho SERGIO, no dia 14 do

corrente, na Maternidade
"Dr. Carlos Corrêia", em

Florianópolis.
'Itajaí, 14-10-952.

passageiros.

•.--

.A

o LEVARÁ COM

MAIS CONfORTO

"DOR/,'HTES".
,

POLTRONAS. LEITO.AMPLAS

E CONFORTAVEISSEMO

MENOR CUSTO EKTRA.

CONSULTE SUA AGENCIA
� WRlSMO

Participação
Jorge Cherem Sobrinho e

Precisa-se de cobrador Senhora Oriana Cherem
na A Modelar exige-se fi- participam aos parentes e

I ança. pessoas -de suas relações o

I F
nascimento da sua filha.

raquezas em ge,ra I I
ELIZABETH MARIA, ocor-

I Vinho Creosotado ���e:��d;:e de"g��tub��rl�:
(Silveira) C�;·l'§[l." Ncsb.

li provado pelo D. N. S. P., como auxiliar no

tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

origem.
Inofensivo ao organismo, agradável COD'O li

cor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, roa, chegara a 11 e clera co

y;,eçO ao bloqueio do porto�
Na manhã deste dia a divl-

Penha-se lim imediatamente a
à guerra na Coréia

portante a tais propostas, das Nações Unidas em Pan Assim, embora lhes �ssis- decisão do Poder Legislati- Senado da República. Outro dentro das vinte e quatro

quando falar amanhã. Mun Jom, afirmam, por sua tam' razões aceitáveis, a voo intuito não tem o Congresso horas, um minuto de silen-

O que a proposta polone- vez que os prisioneiros que greve reverte, únicamente, Assim, Sr. Presidente, não senão o exame justo de suas: cio. Se, porém, o serviço pa-

su visa sôbre a guerra da se recusam a regressar aos em prejuízo dos pequenos, recuso à nobre classe médi- reivindicações, dentro
.

das' ra.lizar-se durante esse tem

seus pa-Íses comunistas não dos humildes, dos realmente ca o direito de ter venci- normas reguladoras da ma- i po não é possivel consíde

podem ser' repatriados pela necessitados de assistência mentes compatíveis com a téria e nos têrmos da Cons- : 1'a1'-8€ greve de (protesto.
fôrça. Este ponto é que tem e de socorro médicos. SUR dignidade profissional, tituíçâo Federal, O Sr, Kergíualdc ,_Caval-

as "normas internacionais". paralisado as negociações Não nego, Sr. Presidente, com o acervo ou com o va- J á que a greve está -- cantí Ponho dúvidas

Os delegados comunistas ; de armistício. que os médicos estejam per- 10r dos seus serviços; mas posso dizer - quase consu- quanto à paraltzação dos

que negociam a trégua em Quanto à união da Co- cebendo vencimentos muito como eles estão, também, mada, porque caminha para serviços médjcos por um mi-

Pau Mun Jom têm susten- réia a cargo dos próprios aq.ue.m
do seu valor

profiS_, '1.árias
classes de servidores o término das 24 horas, o 11UtO sequer.

tado que a' Convenção de coreanos, a proposta polo- sional. jue poderão pleitear a mes- meu spêío também é para I O Sr, Al�ys'Jtt de Carválho
Genebra sôbre o tratado aos nesa diz que a mesma seria Mas deve-se atender à ma. reivindicação. que se não repita. O ato não· -- Então V. Exa. não leu as,

pr isioneiros .de' guerra esti- fiscal izada por l�ma Hcomi�- circunstância de que, no ju- i Como aviso a_ quantos se será apenas contra o Con- i declarações, oficiais, doo

pula que todos às cativos são", sem mencionar as Na- ramento que fazem ao rece- pretendam vaIm' deste meio gresso Nacional. contra os I médicos,sejam repatriados ao cessa- ções Unidas. Ao mesmo tem- bel' o diploma, assumem o para, obter .decisões do J;'_o- poderes constituídos, contra O Sr. Kerginaldo Caval

rem as hostilidades. po, ao dizer que, formarão compromisso de jámais n e- Ier Legislativo, devemos di- a 1ei; mas em desfavor <ia- . canti - Ao meu ver, a gre-

Os negociantes norte-a-, tal comissão não só os pai- gar assistência a quantos ler que este Poder só pode queles .ql1�e u:ais n:c�ssitam I ve é simplesme�te si�lbó1i
mer.icanos, falando em nome ses que combatem na Co- necessitem 'dos seus servi- viver, só'póde .real izar suas ela assistencra médica: -_,' ca, para produz! refeito na

réia, mas também os qué ços. finalidades democráticas, se os próprios servidores pú-, opinião pública. Todos co--

não intervieram nessa guer- E' bem' verdade que essa foÍ' inteiramente indepen- bl icos e, prmcipalmente, os
'

nhecemos a nobreza do seu

ra, a proposta polonesa con- greve constitui uma espécie dente; porque no dia em desprotegidos da sorte. timentos . dos mêdícos do

cede à Rússia - pelo menos de aviso porque segundo de- que desaparecer a indepen- O Sr. Kerginaldn Caval- Distrito Federal e de todo

nominalmente, -_ plena voz ela rações prestadas à im- dêncía do Poder Legislativo cantí - Estou de acôrdo o Brasil.

na união da Coréia. prensa, se r�sume-ao breve não terá ele mais razão de com V. Exa, sob certo ponto
- O SR. IVO D'AQUtNO _-

A proposta sôbre o desar- prazo de 24 horas, Foi igual- existir; eno dia. em que des- de vista. Não fica hem aos Exatamente porque não des

mamento e o -pacto de paz mente, -. declarado, porém, aparecer por falta de razão médicos uma greve real. conhece essa nobreza de

entre as cinco grandes po- que, se os médicos não fo- de sua existencia, então, to- Mesmo porque a repercus- sentimentos, é que estou úo

tências não é mais que a re-
rem atendidos pelo Congres, dos quantos lhe solicitam são social - não tenha V. locando ...

petição das propostas apre-
so Nacional, a parede se re- proteção e amparo, sob a ou- Exa. dúvida - seria a mais O Sr. Kergfnaldo Cavaí-

A data de hoje recorda- - '

sentadas pela Rússia para
novará e, nesta hipótese, não tro Poder que o substitua de��1gn)(1ávd.· Ao que estou cantí - V. Exa. está situan-

fins ele propaganda nos úl- já por um 'dia, sendo por com as mesmas vantagens e informado, a greve dos mé- do a questão muito bem,

timos anos. muitos, e até que suas .rei- com amplas garantias demo- . dícos e muito mais de pro- O SR. IVO D'AQUINO -

O delegado polonês -quali- vindicações sejam conside- cráticas. Venham, pois, os testo do que de efeito prá- , .. a. questão da maneira;,

ficou, de "hipócrita" o mode- radas, servidores públicos conf ian- tico. Daí, entender eu que por que o Senado está venda.

rado discurso pronunciado Meditemos um pouco Sr. ça na independência do Con- V. Exa. "d-ata ven.ía" hem

I
O Hospital dos .Servidores

ôntem pelo sr. Acheson, em Presidente. Se' todas as gresso. Não acoimem a Câ- compreendendo a situação Públicos do Rio de Janeiro,
que o secretário de Estado classes, se todos os servido- mara dos Deputados de es- des�es prof'islonais, �oderia t por exemplo, não c.onta hoje
norte-americano a f i r mou 1'€ que tiverem suas preteri- tal' influenciada por inte- abl'll:-1hes um.

crédito de I
com a �u.ase totalidade de

que a paz é o objetivo da po- ções ou seus interesses pen- resses subalternos 11a de- confIança e prestar-lhes, i seus medlcos, que prestam
lítica' dos Estados Unidos. dentes do Congresso Nacio- mora de sua decisào. Há na- nesta oportunidade assistên-

. serviços aos que ali se enC01l!

_Em seguida, repetiu as
naI tomarem a mesma ati· quela Casa representantes da generosa, ao contrário tram i�1ternados ou proeu

conliecidas acusações de tude para que as leis sejam de todos os Partidos que já- do que está fazendo certo ram aquele nosocômio. NãO\.

que os Estados Unidos de- 'lotadas, então, desaparece- mais sujeitariam suas opi� ramo da administração, que se trata, portanto, somente

sejam a guerra e, com o evi- l'á a independência do Po- l1lDes a quais quer injun- chega a ameaçá-los de puni-. d,e uma greve simbó'iCa.
dente propósito de dividir fiel' Legislativo e haverá ções. Se a solução se pro- ção, Houve, de fato, retl'ataçãw
os países oc�dentais, disse: uma espécie de coação, a I011ga é porque a Câmara O Sr. Aloysio de Carvalho dos serviços profissionais,
os Estados Unid-os obrigam fim de que suas resoluções dos D3putados tem razões e - Se .se tentass� de uma (Continúa no próximo �
a Grã-Bretanha e a França 3ejam tomadas sob o eOllS- argume11tos para tanto.'. grave de protesto, bastaria, mero).
a gastarem m�is do que po- trangimento dos 'desejos dos Sr. Presidente, está em

dem em pefrechos milita- impulsos' ou das reclama-' última fase de elaboração o

res. ções de determinadas pes- NOVO Estatuto dó Funcioná-
são portuguesa atacou a

__ soas ou classes. ���.o Público, Lei Orgânica,
brasileira, saindo esta. vito- O Sr. Gomes de Oliveira cujo objetivo é regular os
l'iosa; O 8"ordA da � Permite V. Exa. um -3.- direitos e os deveres dos ser-
- em 1.838, instalou-se e ti' V '

parte? (Assentimento' do vidores da União; e érraria-
;foram eleitos, para o Insti� COf" .p orador) - Sobretudo quan- mos se votassemos projetof.
tuto Histórico e Geográfico " ••• do as exigências são de in- de lei beneficiando esta ou
BI'asileiro, a sua primeira Ouvido pela report.agem, teresse particular, de um aquela classe do corpo fun-
piretoria, assim constitui- declarou o Si. Benjamin Ca- grupo de pessoas, cional federal, como exc�ção
da: Presidente, Visconde de bello: _- "Não tem qualquer O SR. IVO D'AQUINO _ àquele Estatuto.
São Leopoldo; Secretários, fundamento essa versão, e é Agradeço o aparte de V, O SR. PRESIDENTE _

Conego Januário Barbosa e mesmo malevolá. A' carne Exa. que corrobora o que (Fazendó soar os timpanos)
dr. Emilio Maia; que a COFAP adquiriu nãD estou dizendo. - Pondero ao pobre orador
- em 1.866, partiu do Rio 'entrou nesse acordo,' Imaginemos que amanhã, que dispõe ape:Qus de trê:,

,de Janeiro, com' destino ,ao Continuaremos a distri- óão apenas médicos; mas ád- minutos para 'concluir' seu
Rio da Prata, ..afim de assu- bui-Ia diretamente ao públi- vogados, engenheiros, agro- discurso,
mil' o comando em chefe das co, sem intermediários, á� nomos, militares; queiram O SR. MOZART LAGO _

forças brasileiras em opera- través de caminhões, açou� tomar idêntica atitude para (Pela ordem) S P
.

0'-· d B·
·

I I I Içoos de guerra cont.ra ó di- gues e postos de venda. �om projetos pendentes do d�oenn�ue'ltSeO�ccita,{)s'a desO�Vbr'��:s�e�, leloa e,' lei'c -e, I·' e, ::' �
tador paraguaio, o Marques Quanto ao seu estado de Congresso Nacional, aos . "'.....

.-

,de Caxias; conservação, melhor do que .quais esteJ'um ll·ga.d·os l'n+e- consente na prOll d- v .' 'ogaçao
,

a Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bi-
-'- .em 1.867, travou-se a I ningl.lem dirão os milhares l'esses de classes ou COl'pO- hora do expedIente f

. d
. ,a 1m ciclet&8 e Bicidetas a motor - Titiclo - Tieo-Tie. -tercéIra ,batalha de São So-. e cariocas que a usam, ex� rações. de .que. o Sen.hor Ivo d'A.qui- ':JarTln�o _ Herço, et(�.

Jano, onde o Generai para-' clusivamente,'Até hQje nin- O Sen<>do cota' bem Iem- no concI -

'" ., ua sua oraçao. P9i;a.8 e Acessórios Novos e .usados.
guaio Bernardino Caballero guem se queixou da sua braclo de que, no término da O SR. PRESIDENTE Pinturas, 8aldagellH e Parte 'Meclnica,
foi derrotado pela Divisão '1ualidade, antes" todos a I'egislatura passada, havia, A C�sa acaba de ouv,ir .0 re- Serviços .Rápi..(ios e Garàntlâo, Executádos por pea-Brasileira do General Vito- lQuvam. Il SU;"l'tO a' dell'beraça-o desta querIment d -

'fJ" o '

e prorrogaçao .,(Jal e�pecia nados.
dno Monteiro'; .

A carne congelada que Casa, projeto relativo ao da hora do expediente, for- - Rua Padte Roma, 50
.

- em 1.889,. em Petrópo- entra em conta de cillquen� ',abono dos trabalhadores, o mula<do pelo nobre Senador:
l:s, faleceu h'llleu Evange- ta por cento, pelo açôrdo, é qual só foi votado no inicio l\Iozart Lago,
hsta, de So�za, Visconde .de i n�cio�a� e forne.cida pelos i deste ano, sendo rejeitado,' Os Senhores Senadores
Maua, naSCIdo em Arrolo- j frlgOrlflCOs paulIstas e gaú... sob fundament.o de ordem que o aprovam, queiram _

�:en��r�J;:��;��) a 28 de

I
chos". constit.ucional. :��,servar�se sentados. (Pau-

I Ter'reno 0.0 ·Centra d.a CI-dadeSuponhamos que os t1'a-

I- em 1.943, no Rio de Ja- O TEMPO balhadores de todo o Brasil Está.ap,rovado. ,V E N DE- S E
'neiro, faleceu o General

.

I C t '

.

. "
re80 veasem manifestar-se on mua com a p::I.-1avra 01 Ve"nde-se 420 metros qua(h'ad()s,Manoel do Nascimento Var- 1 b S d

.

em greve pe o fato de. o Con- no 1'e
.

ena 01' Ivo D'Aqui-I' Rio Branco (trecho novo). com a rua
gas; Previsão do tempo até às N

.'

l'gresso 1 a'clOna, ou vamos no.

II Preto, O\} três lotes de 14xlO.
- em 1.948, sob a presi- 14 horas do dia 21 dl'zel' o Sen d h Ih O SR IVO D' A QUINO'

, .

"

. a o,. aver- es ,... r:... ---: ,'., Náo intei'essa transação com Instituto, Caixa Eco-dencia do Coronel Paulo ,TEMPO: Instável a prÍIi- ·ec d t
- 1\1 t t S S

-

-

i usa o pre ellsao que, no 'UI·O gra o ao r." enadol" I ÍJ..Qmica ou' Montepio do Estado. .

'iVebber Vieira da Rosa, co- cílio passando a bom após.' fundo, era· equânime, era Mozart La.g.o e à Casa' por r . "Inf9rmações à l'ua Visconde de Ouro Preto 121 ou:T,.1andante do 14° B. C., rea- TEMPERAT U R A' Em iu t t' h t.

.
., s a, mas que III a contra me perml uem continuar pelo telefone 2.1584,

.

liza-se 110S Salões do Clube elevação de dia e entrará si um ó�lce constitucio.nal!· nestàS considerações.
"'12 de .Agôsto", em Floria- em. declínio após. 'di' 'T

.

S
.

'P<:,E, . ermmo, r. residente,
l1Ópo!is, uma conferêncià VENTOS: Rondarão para E quais" foram os preju- a primeira parte do meu
]JI'oferida pelo orador Rev. o sul, com rajadas muito dicados? Os. humildes, os dis'curso com um apêlo à no
�Dr. Miguel Rizzo Júnior, sob frescas.

_ pobres, .aque1es que mais ne- bre-'classe médica do Bra-
o tema: "relatividade do TEMPERATURAS: E x- cessitavam daqueie pequeno si! no sentido de q{le confie
senso moral". tremas de hoje: Máxima auxilio. Todos, entretanto, rios membros da Câmara dos

André Nilo Tadasc(l 24,3, Mínima 20,8. -respe.itaram e -acataram a Deputados e, ,bem ass'im, n'O I

Greve dos Mineiros em Santa Catarina

Coréia parece ser a repa
tr ia\:ii o de todos os prisio
neiros de guerra conforme

21 DE OUTUBRO

'110S que:
-- em 1.630, um corpo ho

Iandes foi derotado nas pro
ximidades do Beberibe, pe
Ios brasileiros dos capitães
Antonio de Madureira, Luiz
Barbalho e Antonio Araújo;

- em 1.633, o Capitão
Luiz Barbalho atacou e pel'

- seguiu um destacamento ho
landês composto de 170 ho
mens sob o comando do Co-
1'011e1 Eyma;

- em 1.823, o entã,o Ba
Tão da Laguna (Genera.l Le
cór), com suas tropas portu
guesas sitiava Montevidéu.
Cma�divisào naval bl'asilei-

OLHOS - OUVIDOs - NÁRJZ B CARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Esp.e.ciaHl!lta do Hospital

.
.

Receita de Oc.u!os - Exam� de FUDrto de Olho lIac.
Cla8sin:iaçáQ -da PreSsão Arterial.

'.

Moderr� Apare,lhaz�m.
Cittl8ultórin _:_ V·isconde de Ouro Pl'eto,2.

CALDEIREmOS
, CRAVÁDORES

Precisa-se ..no Estaleiro.Aramca" '.,,'

frente à Avenida
Visconde de OU)'{t

:'�
fOI'lE.$� ".:sa 421. Cai.&:" t»Ma[. 54� *-.

.. r.�GIf��A .PFtqSESR...

"S
_

....
��

"' ..h","'4 s:l..
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o JIS1'AOO Florianópolis,. Terça-feira, 21 de Outubro de 1952
----------------------------------------------------

DE TUBARÃO r
FALECIMENTOS: lumósa. Aos sábados a cida

Antonio Diomário da Rosa de parecia ser tomada por
_ Após sofrer melindrosa um legião doloroso para Tu

operação em Pôrto Alegre, barão.

veio a falecer, o sr. Antonio Atualmente a STAN tem

Diomário da Rosa, ex-co- 106 pobres fichados, á quem

mel'ciante no distrito de Ar- socorre semanalmente.

mazem, e atualmente resi- E' pensamento da sua di

diudo nesta cidade: O ex- detoria, iniciar a constru

tinto, eon tava 67 anos, e era ção dos pavilhões, para o I

pessôa muito benquista, lar do Menor Desampara
.deixando inumeros filhos e do, no próximo ano.

netos. O seu sepultamento, Foi uma grande idéia,
na vila de Armazem, foi o concretizada pelos seus fun
.mais concorrido até hoje dadores, cuja diretoria esta

visto. trabalhando seriamente.

Ca.pitão João Donato - Serviço Nacional de apren-

João Donato, começou sua dizagem
vida como soldado razo,

.

A Associação Comercial
110 exercito, onde serviu du- e Industrial de Tubarão,
rante longos anos, até gal- vem de conseguir a instala

gar o posto de Capitão. ção, nesta cidade dos Cm-
Era um preto de alma ;;os do Serviço Nacional de

"õráiicã: Déixóu
. vâfios" fl- ATú'eniHiageTú- '� Cõfué'i'CiúT

lhos. Faleceu reperrtina-. (SENAC).
mente, em Fpolis. As aulas estão sendo mi

Hercilio Florentino da Sil- nístradas à noite, no Gl'U
va - Após, incidiósa moles- po Escolar Hercílio Luz. E'
tia, veio a falecer nesta ci- seu diretor. o sr. José Vir
dade, o sr. Hercílio F'loren- golino dos Santos, que con

tino da Silva, funcionário seguiu o concurso das expe
da E. F. D. Tereza Cristina rimentadas educadoras pro-
Ao seu' sepultamento com- fessoras. Tereza Mart ins

pareceu crescido numero de Brito e Angelina Cabral.

pessôas. A matricula atingiu 'a so-

V di L' G I ma,' astronomica de 712 alu-
en Iam apis em roza e '. '

h' 'f'. nos, a malOr ale o]e vei'! 1-
foram parar na cadela.,

"

lJ1
.

t T b
-

t
cada em todo Estado.

tímamen e u arao 'em
Para o próximo ano, será

sido visitada pelos amigos instalado o SESI.
do alheio. Semana passada,
a polícia deitou mãos aos

vigaristas Mario Haushahn
e Nilton da Silva. E' que es

tes, percorreram o comércio
Iocal, vendendo lapís em

groza, em nome da firma
Comercial' Century Limita
da", estabelecida à rua Con
selheiro Crispiano, n. 244,
10 andar. São Paulo. Na
venda, pediam 50% adian
tado, dando recibos, em pa
pel timdo com aquela fir
'ma. Um comerciante descon
f'iou e deu parte a polícia. O

,ten. Olavo Reck, Delegado
Especial; agiu rapidamente,
tendo logo ficado esclareci
do que se tratava de doi»

venenada a sra. Maria Sivigaristas, que já haviam
arrecadado bôas somas em

mon Camacho

Lajes e Florianópolis. Faleceu dia 12, inexpera-
Casamento damente, a sra, Maria Si-

Realizou-se' nesta cidade, mon Camacho, 'esposa do

o enlace matrimonial da' radiotelegrafista sr. Gastão

gentil senhorinha Maria Camacho.

alivia May, com o sr, Ar- A inditosa senhora, ten

lindo Francisco Phílippi, A do ganho uma gr iça, há

noiva, é dileta filha do co- quatro meses passado, fi

merciants Paulo Jacó May e
cou muito nervosa, tendo in

� noivo, industrial em "San- gerido forte dose de arseni

to Amaro.
'

co, falecendo quasi instan-
A" resídencia da noiva a-

taneamente. Todos os recur-

�le�i���!r�:.d:ltan���:otub!� I ��:. médicos foram. balda-

0,'1':".,.beremmerqcu
·

,t'Agradecl-menlo e'MI·ss'a,l:onense" onde foram serVi-I' Tuba.rão,. em 13-10-1952.
t

.

'<los -finíssimos doces. 'De J. A. Medeiros Vieira fício, desprendimento e

d
·

díc?_s nubentes, se�uiram ,de De que maneira Esta cron iquêta é urna renúncia. e setímo . la',aVIa0, no meS�10 dia, a Por- prefere dívida para com Frei Da- Já é ponto pacífico o pro-
.'

to Alegre, onae foram pas-" "niel. Divida que Q coração blêma _:___ aliás vel�o - da Laura Bnrn da Silva ..sal' a lua de mel. O ehurrasco? cumpre, contente. cooperaçao de que essas em-
Gercino Silva _ Narbal Silva, .senhora e filhos

.

. . " " N�scimento .
De carne de porco, carneiro ou Sou dos que, Inf'el izmen-

pre,.sas
se .1:essentem" em U�l

I
Manoel Silva; senhora e filh,os - Aurelia Silva - Celia,? lar ao dr. :r"ranClsco de vaca? Prefere saboreá-lo te, não tiveram afelicidade n:elO amblen�e pouco Pl'.op�- Silva __ filhos, nórâs e netos de LAURA BORN DACarlos Re�is --:- .Al'le�e, COI:- Cluase cru, mal-passado ou bem de assistir à primeira 're- CIO aos movimentos artístí-
SILVA, agradecem sensibilisados as demonstrações de.

1)1'l�ta Regis, fOI enriqueci- tostado? A sua preferência, presentação -do "Drama de cos.'
solidariedade, com que os parentes e amigos se associa

ao,; com. o na�cimento ?O, por certo, pode, variar. Mas, Cristo", em 1!t51, pelos lá- E se me não equivoco, es- ram á sua profunda dôr, pelo falecimento de sua quesexto filho, que tomara o terobi:e-se de que .os excessos zados da Colônia Santa Te- se problêma mereceu. de al- ridtt mãe, sógra e avó, convidando-os paTa assistirem a
nome de Francisco Carlos de bebida ou de- comida criam reza, aos quai,s já dediquei guns jornalistas conterl'â- missa de 70 dia, que para descanso da sua alma, mani:láR€gis Filho. condições' d� irritabilida,de da duas crônicas' da Ave Ma- neos, comentários especiais. rão rezar na Capela do Asilo de Orfãs, ás 7% h§: 'de
Soc�e��de �Tubaronense .

de 'l!ucosa, d�es!�ago, trazendo, ria, flgora, também·,divulgac. ' .,Não 'obstante;'�fç)]'ça é, a- quinta-feirá, 23. do corrente.
.

Ampa,,rp_ aos,�Necessitados comõ:',COi!seq,uênc'iac erllctaçi)es;, das ·em fornia de opúsculo. guardai'mos, ern todo caso, POl.' êsse ato de piedade cristã :nItecipam seus agrade-Fundada� há quatro me:;;es, azia, �ores:.�mal-estar após as Todavia,! o . êxito,· tão
.

gran� as' atenções do' pod€'l' públi- cimen�tos.
nesta _.cida_de, a Sociedade �efeições-;-·.·Nesté ca.so� é sem'"" de q�anto ,impl'evisto� aa- co à ebra de :F1;ei Daniel.
Tubaronense de. Amparo, pre bom tom a r "Ca'rbolenõ". quele espetáculo, levado a Acreditamos; sineeramen-
aos Necessitados, mais co- O anti.ácido e di g' e s t i v o cabo, corajosamente, mercê I te que se reproduzirá; em

, '
.

nhecida por·-STAN, já vem "Carboleno" l1eutraliza a .aci-· do êspírito dinâmico e em- novembro,' o explendor de. para a�sistirmos ao �spel'a- quantos, na velha aldeià' de
produzindo frutos. Couse- dez estomacal, f3cilíta a diges� preendedor de'Frei Daniel, 1951,' np; Colônia Santa Te- : do d�'ama que Frei Daniel Obel'amergall'; vão reviver,
gui,u l,ogo no primeiro' mês, tão e protege a muêosa do e·�· foi o argumento ruais incisi- réza.' I idealizou, sentiremos, pOl' piedosamente o inescrutável
retirar' das rua,s da cidade, a tõmag-o conha. possíveis; 'rH- vo sobre () que pode, em Os êatarinenses e brasÍ- : sem dúvida, as mesmas _e- Austésio da Pa.ixão.

,--mendicânda, ..q-ll.e-se -.es-tava .. ta.çõcs. '�CarboleRo!' encOntra'- veTdade, vffi1tade aliada a' oleiros, qu'€" aC01'l'el'emos à-'; moções que; de dez em dez E' o que, 0:0 melhores .va-

tornando cada ve� mais '"0- se nas farmadas e ,g�ogar�as,' mesa heroica dose de sacri- quele lazareto, brevemente, ano;::� se cruzam na a,lma de ticinios estilo a !"(firmar.

Vamos ter muita uva

Está correndo auspiciosa
mente, o tempo para a vi
deira. As grandes planta
ções de Azambuja, Pedras
Grandes e Bôa Vistinha, es

tão prometendo fartas co

lheitas.

Dia a dia, os agricultores
daquelas zonas, vêm aumen

tando consideravelmente. a

I '

cultura da videira, que está
sendo orientada, eom gran-

-

de resultado, pela sub-esta

ção de Enologia de Urus-:

sanga, que tem a sua fren-

te, a esclarecida direção do
dr. Zaratrusta.
Ultima hora - morreu eu-

7

capital da' maneira
proveitosa!

Aplique seu

."

•

mais

AS DEBÊNTURES'lAR BRASILEIRO"
pagam· mensalmente juros de

Uma sólida aplicação de capital, com a

máxima segurança - é o que repre
sentam as Debêniures IILor Brosileiroll

Esta nova emissão de Debêntures' "Lar'
Brasileiro" (Série C) do Banco Hipotecá
rio Lar Brasileiro S. A. oferece condições
excepcionais: juros de 8,04 % . ao ano,

pagos mensalmente, na localidade em que
os títulos forem adquiridos. As Debêntures
"Lar Brasileiro" são- obrigações preferên-'
cíaís, garantidas pelo patrimônio (avalia
do em 6 bilhões de cruzeiros) do maior
banco hipotecário do Brasil.

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

. .

• É FAcíLIMA A TRANSFERÊNCIA das
Debêntures "Lar Brasileiro". Sendo' ao

portador, com o valor n-ominal de Cr$
.

1000,OO,dlspensam formalidades, despe
sas com selos, e constituem uma' dis
ponibilidade, à qual se pode recorrer

em qualquer momento.

•
O PRÓPRIO IllAR BRASILEIROII fará

resgates anuais na forma do contrato

de emissão e facilitará aos portadores
a revenda de suas obrgações.

• AS SÉRIES ANTERIORES (A e B) das
Debêntures "Lar Brasileiro" foram in

tegralmente subscritas.

EIS O QUE t O BnNCO H'POTECiRIO UR BRaSILEIRO S. I.

É o maior banco htpotecàr:o do Brasil, fazendo par
te do grupo "SUl.. AMERICA".

Seu capital social e 'reservas ascendeui a 163 milhões
de cruzeiros.

80000 pessoas lhe confiaram depósitos no total de 1
bilhão e 500 mil cruzeiros.

A sua. especialidade é a construção e venda de aparo
tamentos e imóveis, com empréstimos hipotecários a

longo prazo. Só durante lfl51 contratou novas obras
no R:o São Paulo, Santos, Salvador, Pôrto Alegre,
Belo Horizonte e Recife, em Importância superior a

550 milhões de cruzeiros.

Em 1951 entregou aos compradores 706 novos imóveis,
avaliados em mais de 185 milhões de cruzeiros.
As garantias que oferece, baseadas em pedra e cal,
são as mais sólidas.
Dos nove Diretores do "Lat· Brasileiro" cinco o são da
"Sul Ameríca" - Compauhla Nacional de Seguros de
Vida. O Presidente de Honra. o Presidente, e o Vice
Presidente são, respectivamente, Presidente e 1,0 e 2."
Vice-presidentes da "Sul Ameríca",
Os corretores do "Lar' Brasileiro" .são agentes da
"Sul América".
Sua 'rêde de correspondéntes se estende ti. quase
tôdas as localidades do Brasil

S"bscreva obrigações, o quanto antes, com os corretores

autorizados, ou com MachadO' & Cia. s. A. Comércio e Agên
·clas, Caixa' Postal, 37, Florianópolis, correspondentes do
IILar Brasileiro II

I
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Da COAP recebemos, os orocurando solução para a É necessário relembrar o

I' conteça. por não se encon-] Ihava u'a majôração de pre- j definitivamente o fomeei-«
seguintes esclarecimentos: situação do mercado de car- assunto a fim de esclarecer trarem diretamente ligados! co do marchante para o re- I mento do produto. A 801u-·
"Em face das notícias e ne verde obriga esta Comís- a opinião pública à 'qUal,de-1 a_?s !,ormenores qU,e bordam j tal�ista, de Cr$ 1,70 por ç�o tinha de ser. inad!áveL ,

comentários por tôda parte, "Ião a solicitar de V. S. sua ve esta COAP toda explIca•. -tão interessante e importan- I quilograma. Ja estudado o caso, IDlpU-'
em tôdas as rodas e cama- valiosa atenção para o caso ção de seus atos e orienta- te caso. Agravava-se a situação nha-se a solução que teve."

das da sociedade desta Ca- tais as divergências e inver- ção no esforço de resolver Apresentando a esta Co- do mercado com o decorrer lugar na sessão acima refe-

pital e fóra dela tecidos a dades propaladas principal- problemas e situações que t
missão o pedido de revisão do tempo e da ameaça dos rida. Após cêrca de quatro-.

respeito da resolução unâní- mente no que diz respeito à l,he, são �ol�:i,tados com �o I
dos preços d.a carne ver�e 1 marchantes de suspenderem :,�C:0�!�n_ú_a. �� ..::_��:-)me do. Plenário desta COAP demissão de quatro de seus UnICO PIOP0,,;lto de resolve- pelos marchantes desta Ca- W.-�_n .-..... <r_-.- rn _ ... or ..WJ -

nu sessão de 8 do corrente membros. los em prejuízo de quem I pital e adjacências foi o pro.!O Prel .'to entregou o·s pontos-_'",,,��,._.-�,....... -..- , . '" d·..-. .....,.............,.,.......__",...... quer que-seja mérmente dos i blema entregue a uma Sub- i, e. .

..
'�

interesses econonucos do 1 Comissão, na forma da lei, H 'I' I F Cpovo. Muitas e grandes as! composta dos 81'S. Hercílio ao ercI 10 .LIUZ • "

I
dificuldades com: que se de-l de Aquino, relator, Luiz. da Tubal'ão, 20 lP, C,) sentença, não concedendo 0:'
Ironta esta Comissão, muito; Costa Meno e Jorge da Luz

Depois ele ter impetrado mandado, vem o sr. Prefeito-
maiores do que se supõe, I Fontes, membros, Estudado

dado fl ça pa Arnaldo BI'ttpj1COlI1't, de
. _. , man ac o oe gegl1 1'a11 Ct,

. - ,"1. - - •

pOIS estão dando demonstra- ; o assunto por esta Sub-Co-
, ,;- , .; " lei oUP sancionar a lei 11. 92, que--

-

d
- I . -

d' b d
1 a nao cumpr ir a >

�

cao e nao se acharem ela- missao, igna so to os os I
I

.. '

Herci�
,

h I f
.

d I mane ava auxiuur o. \.. -

ramente sen ores do assun-

'1 aspec.
tos, 0.1 apresenta o o

Ii L F C "'0 con abre um crédito de 50 con-·
Ffer ianépolis, Terça-f'eh-a, 21 de Outubro de 1952 to É ntI'

>

1 té
,

ti f' d
10 UZ , )" com D .

-

. • a ura que aSSIm a-, re a .ono respec IVO uma o I t ' .onstrucâ de tos, para pagamento ao Her--
--��--------��.--------- .._ ___'__ 1

.. ' " l LôS r)ala a çons ruç",o
no mars rrgoroso critério e i

"

íban: d T L F C A. tid 1.

ft Greve dos MI·Del·ros em Santa Catar-IDa'l m�:t:ul�;:t�Sr�:ÚPl���:��niza_I��:�n���Ul p��:: Oa��r�bU!�' �l�;�r:ti�:-t�ã-��i ::"�of�::� i�

.: . .,
I de Justica, que confirmou <; (a Impor ancia.

,

'

í VR duas soluções: a primei-] ,

�� r�I�R �,� !A.r!�!�a �r�v,������"�!,�d��,ad��RI�� �:!!I��DO! ftKiI�!f����:J�;�� I
Sr. Presidente, pedi a pala- do-se, sobretudo a que se l f'icíente ; a segunda acense-

vra para tratar de duas gre- trata de servidores públ i- Onde servem êles ? Nos 1ns-1 -

ves neste momento, defla-. cos '? I titutos, nos hospitais, nos j
�J OI"'.i"...·v__.r",- •

grados no país, A dos médi-l O .Sr. Ker�inaIdo
. Caval-l ambulatórios, nas Casas de

co,s e a dos tra�alhadores de cantí - Esta-me, pal'e,cendo i socorro imediato a aciden- Estradasrn�nas de carvao, conforme que essa greve e mais um tados. '

•.
telegrama que acabo de re- protesto formal do que reaL Continúa na 6a pág, .
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lt Br�si����'se ���::::�� t��
Santa Catarin�, ,

I .':..' Iras, nêsses 8. milhõ_es d� me-

veT�,:!e����i����ell'o da gre-

Sabado próximo a 'conferencla I ��(�� iu�d�:a�:tr;��s,ha :��
Já há cerca de um ano, � d d

.

P d C I ',o que nao haverá transpor-
se me não .engano, há a a- .. O r. eulO a mon ·te que permita o escoa�en-
m-eaça de os médicos se ma- Às 18 horas do próximo Curso de .Expansão Cultu- to dos cereaIS e da agl'lcul-
Jlifestal'em em greve, moti- sárrado, 25 do corren-te, rea- ral, a conferência do Dr, tura.
vada por não ter a Câmara lizar-se-á no Salão do Clube Pedro Calmon, Magnífico Sem essa chave para o

dos Deputados, até hoje, vo- 12 de Agôsto, a convite do Reitor da Universidade do progresso, não adiantarão
tado projeto de aumento de

I

.

Erasil, sob (I tema: "FOR- outras medidas governa-
vencimentos desses profis- .

,...._-_............_-...-."......_._.__..
MAÇÃO HISTóRICA E SO- mentais, Será principiar a

siouais servidores da União� O sr .. Cabello e
CIAL DO BRASIL", casa pelo telhado. Essa a

Não há, Sr, Presidente, � O Dl', Pedro Calmon virá vel:da(le.
quem desconheça os rele-

b
a Florianópolis acompanha- Aqui, eui Santa Catarina,

vantes serviços que os mé- a carne OVI-D.a d d SE' E D por exemplo, os colonos seo e" .xma, aposa, "

dicos de todas as especiaJi-. Hel'minia Caillet Calmon ele queixam por lhes faltar
O sr. Benjamim Soares '

dades prestam, assim no se- Bittencourt. Justamente a estrada me-

t '-b" Cabello, éujas qualidades_de Ih
. ,

01' pu 'nco, como 110 parti- O Presidente do C. E. C. 01', que rasgue os mUlllCl·

1
'

I t' 'd d homem inteligente e atiyo� .

t�d d'-eu ai., a co e IVI a e. está fazendo convites a As-- pIOS, em o as as u'eçoes,
M I

' 'd'" ninguém o nega, manteve f 'l'tas la consl erar dOIS sociações, Faculdades, 111s. para aCI 1 ar o escoamen-

t ,um téte·a-téte com os mem- - .

d
,-

pon os na greve hOJe in'om- titutos, e centros educacio- to a proançao, ,

'd p'
. bros da COAP, à tarde de E A 't' l'

, , '

PI a. l'lmelramente trata- nais e de estuelan. tes, a fl'm m
.

nl ·apo IS, mUll1ClplO
d f

. sábado último. d 1:> Ih h' d'se e unclqnários públicos, de que se,1'a dignament.e l:e- e' a oça, esteve" a las,
. " O ilustre homem da con- G d d E dSUjeItos a regIme estatutá- cepcionado o eminente ho- o ovel'ua OI' o sta· o,

rio. que n�o exdui nenhum fiança do sr. Vargas, que que se fez acompanhar do
,

.corre o Brasl'} de ponta a
mem público, uma das maio- .

,'3t}rvidor. O Estatuto dos l'
. Prefeito da Capital e de ou-

Ponta, em busca de. soluçõe!'l
res g orlas contemporâne·as

F'uncionários Públicos proi- -

d '�.

1 I tras p-ersonas gratas". Os
para os divérsos problemas

as ClenClas e (as etras
be a greve dos Servidores da brasileiras. colonos, na oportunidade,
União, .em dispositivo ex-

com que luta o povo brasi- _.- .......�.....&.&_..__T'..l'.....,. porque não podem vir a

presso, ,reproduzido no pr�- leiro, nessa campanha de Palácio, fizeram sentir ao

jetó em curso no Congresso conseguir alimentação bôa SR.· I'ELSO Chefe do Executivo, a ne-

Nacional, e barata, se alongou em con- '" cessidade de melhores es-

Assim, portanto, por mais sideraçõcs sôbre o forneci- R .. UOS tradas",

justo que nos pareça o mo- men:o da cal'ne ve.rde, �es!a 141... Não poderia haver pedido
vimento sob certos aspectos, I C��ltal, fato que �onstItulU �

Da Cap.it�l F,edel'al,' o.nde mais acertado a S,' excia,
não podemos deixar. de con- l senos enlbaraços a COAP e fora partIclpar de reumões nem mesmo mais fel iz. E'
siderar sua feição dé ordem! aos marchantes.· I

da Federação Nacional das que Ot problemas dêsses co

l-egal. J Após muito conversar" o Indústrias, para eleição do lonos se' l'esólverão apenas
O Sr. KerginaIdo Caval- t sr. Cabello entendeu: 1 - seu Presidente, regressou, com o de estradas, pOl'quan

canti � Permite V. Exa. um
/ terem sido demagógicos os ontem, via aérea, o nosso to a produção dos. c�reais,

aparte? membros que se demitiram, prezado conterráneo, sr. dávida da terra ubén'ima,
por não concorqarem cO'm a Celso Ramos, Presidente são a riqueza do seu trabaO SR. IVO D'AQUINO - solução então apresentada -dêsse órgão de classe em lho iúcessante. Sabem mui-.

Com todo o prazer. pelos marchantes', 2 - ofe- Santa Catarl'na e pl'estl'gl'O' t b 1o em os co onos qu·e a cha�,

'O Sr, Kllrginaldo Caval- recer caminhões da frota da so Presidente da Comissão ve para o barateamento docanti - Devemos também COFAP para transportar o Executiva do Partido Social custo de vida, com a me-consideràr os aspectos de p'ado do Rio, Gr"'nde para Democl.'átl'CO. 1. . Ç>.. horia dos caminhos por on-():rdem material, que sã!) l'e-' esta Capital; 3 - carne Ao seu desembarque, no de possam passar os cami-hivantissim,os, a favor dos, congelada, caso 'se verifiqu'll aeroporto da Base Aérea; vhões transportando o fei
mé,aiç.o�,

.

Eles se, tem mos- falta do produto Uo lllerca- cü;mpareceu crescido núme� ,ião, a batata, o milho, etc.
tra�G de :úma'cordura imen- do.. " 1'0 de funigos e co�religiona' - t E tã. ".'. .

1 e c. s
-

o, pois, certos nas
.,. sa,;',o·AP.·esar d.isso,· n., fio fo.raro Ant....otlntem,' vl'a ae'I'''a,' s'. "I'os. -

, ,

- -' "ç .. suas relVllldicações e cabe
atelliildos como, de há muito sia. prosseguiu viagem ao ,�"".-� ao. Govêrno-do Estado, aten'-deveriam te'r sido.' 'Rio Grande do Sul, acompa- I " i' d'

�

1
.

O SR I
.

DI ar s o CD"ISII
e- os, 'se mtel'essa tt'aba-

. VO :P'AQUINO -

i nhando-o o sr. Aj>olIonio. lho que ,renha à ba'ratear oO nobre -colega', honrou-me i TheofUo ·Bouret, Presidente B
•

I V custo de vida do povo ...
�om ° 'seu apa.rte. I da COAP, neste Estado. ell)81D O .lrUBS Mas, as providências lém-

, .0 Sr, Kerginaldo CavaI-l . Como se observa, o assun· PARIS, 20 (U, P,) - O bradas naquela oporiunida-, canti - Obl'ig-�do a V, Exa.! to da carne "erde ainda não coronel Benjamin Vargas, de, estão por çonstituir ain-O SR. IVO D'AQUINO -:-1 está, definitivamente. soln- irmão do pl'es�dente da Re- da razão slogans eleitoraisPeço a S. Exa, entretanto, a- l ciol\lldo, Ainda depende do pública do Brasil, chegou - "sem estradas não podeisguarde as considerações. q.ue � Rio Grandec do Sul, que po- aqui..- em- v.isita, 'particular, pNHluzir ..•.• "
'

v()'� �'f!'lP"1rleT·. rl�!'R ou nã,o atender à devendo ne"manecér a.!gllnS Ficará. para outros comÍ-O que representa uma COAP",· clias na capital parisiense.
.

cios o assunto ...

, ....

Alguém citou, há dias, sem muita propriedade, G"'"

"salus pOl1uli �uprema lex esto",
. Antes que o sr, H. Santos venha corrigir o ve

lho ditado, argumentando que supréma lex é sómeIl-·

te o Decalogo, permito-me, rabiscàl', a p1'o�sito,.,.
duas linhàs para encher este cantinho,

x x

x

Mantem o Instituto Biológico do Rio de Janei---

1'0, há muitos ano�, na página intel'nu da capa da,

excelente A CARETA um anúncio dos seus produtoS'
principais. A divisa daquele afamado Instituto é<

justamente -o "saIus populi suprema lex' esto".
Esse latinório, ao pé da letra, estatui (lU e a ..

saúde do povo é a lei suprema.
Mostrando a propaganda a um cordial amigo,

.

cuja mania é tomar remédios, quís êle, de imediato.
saber se os produtos anUnciados o interessavam, de�'

vez que, sendo povo, também sustenta que a saúde,
é a lei máxim.a.

E, assim, percorremos juntos a lista, em husca: ..

de um p�'eparado para edificar a saúde do amigo.
Encontramos, no anúncio, produtos veteriná-'

rios para grandes e pequenos animais, específicos pa-,
ra equinos, e.ontra o aguamento e o mal das cadeiras;
vacinas contra peste da mang'ueira, carbúnculo ver-

dadeiro, brucelose bovina, gal"rotilho equino, anti-
,

rábica, peste suina; específicos para cães, cont.ra:,

sarna, otite, tônico geral, vermífugo, purgativo; es
pecíficos para o tratamento das aves" contra varío
la (bôba), cólera aviaria, espiroquetose."

O meu amigo encontrou, nesse oceano d-e pro-·
dutos científicos, diversos que o agl'adaram iinen
samente,

E justificou {) slogan do Instituto:
- -Está certo l Certíssimo! Nós, todos nós, quan.....

do votamos mas últimas eleições, revelamos graves.
flÍntómas de aguamento; depois, com os resulta.dos�·
compreendemos que arranjaramos sarna para nos:-,

coçar; com os pl'imeil'os mêses de govêrno fomos fi
cando raivo,sos, até os limites da cólera; e, hoje, pa
ra su'portar o peso disso que aí se vê, estamos todos
sofl�ndo do mal das cadeiras, .. O erro nosso € to--
mal' remédios feitos para a ,espécie humana!,.

E tossiu, rouco e seco, fazendo-me observar: '

- Olha essa tosse!" Amigdalite? Ti
- Amigda.lite, nada! Garrotilho, na c-erta! Vou'

fazer a- encomenda do' específico ao Instituto Bioló
gico. "Salus populi suprema. lex esto".

E foi mesmo,

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


