
.Assinada Mas Não Encaminhada
.

'

a Mensagem do Abono Federal c

visórío ao funcionalismo ci- tudos dos congressistas. dente que, por fôrça da ele- número 488 deixaram de verrio empenhado eni reali
vil "da União. Encaminhou, À mensagem do chefe da vação do custo de vida, re-

.

corresponder às necessídà- za.: um programa de rigo
Igualmente, o sr. Getúlio Nação está assim redigida: gistrada a partir de 1948, des de subsistência do.fun- rosa economhC'nos gastos

Vargas longo ante-projeto, "Senhores membros do os vencimentos e salários cionalismo civil.'
.

, públicos, não poderia, eri-

que servirá de base aos es- Congresso Nacional: B' evi- fixados nesse ano pela lei 2. Conquanto esteja.o Co-: tretanto, -rhostrar-se indife-

________.."... -c--�------------'.------'---,;.-.;...-,' '� rente ao desajustamento en-

�.......,.....7'......"':�....-_.......-�
...

� tre o nível de remuneração

i DIRETOR Omais anti,oDiá- '�/I d� s(:i'��d�i'. público e o tu,;-

i Rübehs de ii

d se·
I to de \ ida. .

I Arruda Ramol
'10 e • flt�flna '.1 3. Assim, �60.�:Flin(leioso;;

I
' �", e:>tu:los_ realIzao?s por uma

,
.

GERENTE Ano XXXIX �. I'C,'OITllSSaO E,'sp�clal, que, e.Dl

,�. Do�inlf:»S F.
' ..' >

Jt
atenção ao apêln-do fUl1ClO-

N. 11.'533 � na:li�rh()" o governo con.sti-
� de Aquino \ ' � tuiu c, a base das consíde-

-'%% ....:" _ ""'"'" ;.-.;0.. _ &............ rações' que sôbre a matéria

_.;.___-'- '-'__� expenderam o� órgãos Pl'Ó-'

Ed!çlo de hoji - 8 pa,..
'

Ftortanõpolis, Quint:l--feira, 30 de Outubro de 1952 8U CEN'l'AV�' prios da administração, com

';,- ,

. � ; ,
_

'"'-
,

'
- a '''p,aJiosa colaboracão do

Contrária a u. D� Nft à fgrmula do! �C()Sp��r�i�!�':o'!a P��,f� ���:���:��!'::g;�J;�:
ABoNO PROVISORIo ISaudacão da 11S8111bléla LegislaUIa ��, ��:.�;";�n;:;�:d::ii��

Constituição, o anexo ante

projeto de lei, que dispõe
sôbre a concessão de um a

bono de emergência, men

sal aos servidores civis do

RIO, 2\J (V,A.) -- O Pre

sidente da República assi
lWU ontem a mensagem ao

Congres�o solicitando a

,concessão de 'um abono pro-

RIO, 29 (V. A,) - A U.

1). N. antecipou-se à chega
da da mensagem do govêr
no à Câmara e estudou a

nivelar-se a algumas que,
pelo exagero havido, são ti
das como censuráveis.

' ... EXCLUSõES

'na is fôr inferior ao abono, Na sessão especial da agindo, outra cousa não, faz
o servidor receber'á apenas Assembléia, para recepcão senão exteriorizar' visível
a diferença. ao Magnífico -Reitor da U- tropismo dos catarinenses
E' fora de dúvida, uma niversidade do Brasil, sr.. para as altas preocupações

clamorosa injustiça'. As adi- Prof. 'Pedro Calmon, o de- do saber e o seu incontido
cionais não corístituem au" putado Wilmar Dias, da é inato impulso de elevação
mento de vencimentos" se-jv . '.1 'I r.s D 'cultural.

'

não' um prêmio '3US furicio-
bancada (O .õ:l,., 'em no- 'V a

me da Casa, proferiu a se- Pena é, Magnífico Rei-
nários' que ,ating·em, nos '.

t 1 - 1:01', -,- ,e ql1311tO o deplorogum e sauuaçao: ---

nuneração, salário ou re- quadros da Uniã t 1v. s c 'o, o e npo 'Exmo. Sr. Pl'�sideil te d - que a voz que, nesta ilu-
.ribuição do servidor, nem de serviço prefixado O

a
,. ,

'

. ',' que. b'" L 1 minada tarde, vos recepcio- .........,.....,;; .......:r.". ..._ ............,_.........,.....&"'--

"_ "Nãc me parece acer- '.0 provento do inativo ou se fêz no E t t t f" t
.assem léra egis ativa,

'" s a u o 01 es en-
S C lia, atõn ica e bárbara, cou-

tada, nos têrmos em que foi oensionlsta", deixarão de der aos servíd 'I b
Exmo. r. Dr. Pedro al-

,
�, rores ne e, e-

mon Moniz de Bittencourt. traste tão violentamente, O TEMPO'colocada, a fórmula de abo- percebê-lo os servidores nef'iciados uma situação já ,

no', preccn izada no projeto, -om 20 ou 25 anos de ser- existente noutros setores
Engalana-se a Assem- ' corno a sombra e a luz, com

dentre o tras peI
.

','I'ÇO que, pelo Estatuto re-Ld
bléia de Santa Catarina,

, (Contínua na 68 pág.) Previsão do tempo até às
','" utrr as segum-j v " CiO serviço público, corri-
tes razo-es'.

hoje reunida em sessão es-
14 horas do dia 30.

�ém- votado pelo Congres- giudo-se assim a chocante "'_
... - - - ............ - - - - - ... - - ... - -

TI' 1
ai Criará inevitáveis di. ,,o, passarão a fazer jus a desigualdade 9-Uê se verif'i- �::C!:�O:i:�t�aop����ál{�ag'iS���; E-x--1-e-.";8;0-· -d--a'·

..�-

-,' \ eh'u�:�o�, nstave,.
com

ficuldades burocráticas, so- adiciona is pOl' tempo de ser- cava. u_'l'bretndo porque,' com as ex- ·"iço. Se o valór das adicio- (Cuntinúa na :Ja; pág.)
tivo barriga·ver·de às ho-)Sara" aos "stados'

Temperatura - EstaveL

'el.usões estabelecidas no __., -� *..w"" - - _ _ -_ _- _ �
menagens com que as elas-, U ti ,I) Ventos- pe sul a léste,

.

t 'I d I'Q" _' ri"
"

",. ,'_' ses. int.electuais de Flol'l'-I RIO,?9 C'T, A,) __:_ O SeI'. frescos.., .,prc)Je,o; SerVl(Orel3
. e" pa-.... .,' 'BITAD 1_ "

- v

<ll'ões �u l'eferência� 19uai.s' ;,' , Ii ,',

.,
'

'i',J, ,.' l \' 3.;
. .aJJOpolls _e· o Curso de Ex- viço de Recreacão e Assis-! Tempela!uIas � -:-

Exb e-

passarao a perceber venCi- ,--../' ----=-� "� �,_:;,�, -Á........._�_k_!�, .' 1
pa:nsão Cultul'al a.ssinalam: tência CultuTal,< do lVlinisté-' ��s. de hOJe: Maxlllla 20,H,

,
mentos diferentes. . pl}r SeI:, hoj_e, DiA DO COMERCIÁRIo- não háve: a pl'eseilç>a, entre nós do ex- i rio do Tl'abàlho. será esten-

Mlnlma 18,0,
.

b) Dentre as exclusões rá expe�ient; na. redação e o:ic�na � "O ESTADO". celentí(,!simo senhor �outor I ��do ao Est�do. Para isto, __............._;"..........,._w....�..
-

previstas no art. 11, inclui ,

ASSIm, este Jornal tornara a circular no próXÍmo .P�dro Calmon ��I1lZ d.e l,la foram ultm?-ados os, pIa- Jo"Ao 'I ",as' 'vai aentre os servidores qu.e não sabado.,
' Blttencol1rt: �'Iagn.lflco ,ReI- nos de desdobramento, bem

I
"� U

terão direito ao abano Oe-
,.. _ -

..w� _.....,.% _ _'Y'& ,.,.;. ..lI' ,..-v tOl'
.

da Unlve�'sldade do i como o orçamento para No'v'a lor'qu"ira "C") os que ':.ha,iam ob-
BraSIl, casa malOI' dos nos-; 1953, 'ç

tido majoração de venei-
3(\ êl1sino e �brigo das mais i .

O diretor do S.E.R.A.C. a-I RIO, 29 (V. A.) -- O SI'.

mentos ou salários poste-
r-epresentativas expressões

t
presentou-os ao ministro do João Neves viajou para o

riormente à vigência da Lei
da nossa cultura. Trabalho, que os aprovou e Rio Grande do Sul, chama-

li, 488, de 15 de novembro
Inü:l'essada sempre no enviou à Comissão do Im- do a assistir pessôas de sua

de 1948, em vit'tude de ,rees- ilpl'imoramento do povo de pôsto Sindical, a quem cabe família que adoeceu subi-

truturações, reclassif i, c a.
'lue é legítima intérprete, J.provar a 'verba: orçamentá- tamente. De lá embarcará

ções, equiparações; acessos ..
'

,

eonstitui 'já tradição desta ria e o plano. I para os Estados Unidos, on-
..
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S8.mente na l�glslaçao ge- "

'

,

'"

.

,,'eais da inteligência, na presentar seu parecer na Asserrrbléüt da ONU, em

:��i����m�f�!tooud�u��;f:��
I

Bsclareclmenlos do sr. Moreira Sa
:el'teza de que, em assim próxima semana.

' Nova YOl'k.

u����c:o:�0: �ss6�e a divMa cO.8r�1 bra- A��v·l�o�e�S�a�l:a�t�o�p�a�r'·a'�a-�-F��-A�Bcaçoes decorrentes de le1s, II
•

O IS RI OU
' ':

' ,

pressupõe-seque as mesmas
' I 81ra cm, DO. •

,

" ,', .

foram determinadas para NOVA YORK, 29 (U. P.) çasse para reembolsar rà- RIO, 29 (V. A) - Rea- bros do seu gabinete, o re-' l'á cons�l'uir aviões 110 Bra-

l'�parar in.iustiças existen- - "O govêrno do, Brasil es- pidamente as dividas comer- liozu-se, ôntem, às 11 horas, presentante da Gloster'Air;-I sil; utilizando:' as instala

tes e não como simples au- cú a par das dificuldades dais atrazadas do Brasil no gabinete do ministro da cl'aft Company na América ções da Fábrica do Galeão.

'mentos de vencimentos. �riadas pela demora de pa- em relação aos expol-tado- Aeronáutica; a cenmoma do Sul, sr. Henry Percy: CONFIRM,A A GLOSTER

Como, pois, excluir do au- sarnento das impOl-tações res americanos, que s-e ele· da assinatura do contrato Wills, jornalistas ,e pessôas LONDRES, 29' (U. P,) -

mento (ou abono) a' 8,er ol'asileiras e pelos l'Íscos vam a cêl'Ca de 300 milhões efetuado entre o .govêl'1lo de destaque nos meios ae1'o- A fábrica d'� .aviões '''Glos

(!oncedido agora em função [ue decorrem de uma consi· de dólares; 2) 'que gara.n.- brasileiro e a Glostel' Ail'- náuticos. ter Aireraft Oompany" con

da alta do custo da vida, lerável divida comercial de tisse êss-es exportadores craft Company, para aqui- O ministro pronunciou, firmou que o Bra'si! assinou

servidores l'eestl'uturados Itrazados. Êstuda atualmen- conh;a 'todo risco de desva- sição de 70 aviões a jato, de dUl'allte o ato, breves pala- (Continúa na 6a pág.)
t)U reclassificados em tais ,e as sugestões que lhe fo- lorização da moeda brasi- fabl;icação inglêsa, sendo vras, afirmando entre ou

condições sem voltar à si- 'am feitas esforça-se para leira. 10 de treinamento e 60 de tl'as coisas, que a aquisição
tuação de injustjça anterior mcontrar uma solução prá- Sabe-se que o govêrno I

caça.
'

dos 70 aviões a jato marca

e� que os mesmos ,presu- ;ica a êsse p1'o,b]erpa e �stá qeclarou, várias vêz.es, re- O custo dê.sses_ ap�relhos o início da execução do pl'O-

-F'1l')idamente pel'maneeiam? " 'esolvido ar,evitar á repetl- c��temente, que não tinha' que se deJ;l,tmarclo a FAB! gl'ama de reaparelhamento
E' 0, caso, por exemplo, ã,o de tal solução no futu- intençã.o de desvalorÍzal' a lestá

cakulado ,em 4 milhões da nossa �viação militar,
fins seí"vidores dos C().rl'eios� :0" - declarou�, princ,ipal-. moeda. de libras, ,preconizado pelo presidente
e Telégrafos, em erija 're. :'tWIÚ,ei' 'o '-embaixador nos ,O «tom" da carta do �m- A sua aquisição não im- da República ·em &eu dis-

'. estruturação' pode ·tel"" ha�' ,Estado8.,UI;liodos 81\' W iflther ibaL,mdol" ,,,foi interpretado' pOl-tará em dispêndio de di- curso de Alegl'eto, O l;>H
vida alguns exageros mas ,\loreira- Salles, 'ql.ama -eal'.tà �na-'s:eQ� do'Gonselho Come-l'- visas. Trata-se de uma tran- gadeiro Nero Moura' l'efe

que se revestiu, de' um mo- "{ue aca'ba de dirigir ao' Con- cial Amel'ieano-Brasileiro sação feita'com um dos nos- riu-se ainda ao reequipa
do geral, daquele caráter de ;elho Comercial America-' de Nov.á York como um "si. sos produtos gravúws - o mento da aviação comerci�l
repa.ração ,.a,:' que a.ludi. no-Brasileiro 'de No'v,a;,York.' :na};." 'animador mostrando algodão - e a entrega .dos- brasileira, anunciando, ne-8-

E' o caso de o1.;tras 1'€- O Conselho·-�pecll,ra, re- qu·e as autoridades brasilei- :lparelhos terá início em ja- se particular, que pl'osse:'
e�trutul"ações feitá.s em di- :entemente, ao govêrno hora- ras não consideravam o pro- neiro de 1953., "

'

I guem os' estudos para a,
f-el'entes setores, com igual 'iileiro, por int€rmédio de blema da divida comercial .

A' cerimônia, estivel'l�m' pronta solução do problema. '

'_

-s:n-titlo--reparadol',---e·-·-que' --3li'a' e-!'l1-ba-i')ffi-da '--em W'as�' ·at.ra-zada ('}a-- B-l"asil· a-pena&' presentes, alé.l!I.dQ_briga.dei-� Declarou" maL,>, que. a fá�

nao podem, por iseo mesmo, ling"ton: 1) qtl,� ... se eElfo:;:. como um Pl:oblema int.erno". 1"0 Nero Mou.ra e. dos mem- brica holandesa Fokker vi-

c) Dispondo o art. 90 que
'o abano de emergêncianão
está, em caso, algum, nem

ara qualquer efeito, incor
.orado ao vencimento re-

questão do aumento de ven

-cimentos, oferecendo rela

tório prévio elaborado em

rennJao da, ,bancada pelo
'sr, Paulo Sarazate. O depu-
tado cearense conclui o seu

trabalho assim:

Poder Executivo, contem

piando também os inativo',';

e' pensionistas, e eleva cie

o-s 50,00 para c-s 150,00
mensais o valor do salário
família,

- Em vez de ficar ai a
lêr essàs bobagens lPO
ESTADO. você devia ir
arranjar um cartório!
Vamos! 'Mexa-se. Vá
.falar com o lrrine:u!
- Qual deles7

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O_TADO

I
o ESTADO

ADkOOSTRAÇAO

DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
'E

.

DR. ANTONIO DIB MUSSl
•�a.."

.

Cinr,ia-Clbuca ·Gtral�".rtoJ
_'piC9 cOJftpleto e ellpecialitac!o da. DOaNQ,U D. 8aNH�'

.u.. _IR mo4ernol método. de tli.,JI,ólltico•• trAtameaito.

�copa - IlISTERO � SALPlNGOGItU1A � ••TA�O·,
, . ",

.
.

'.

LlS.O BASAL

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPECIALISTA

�Wl.ÉSTIAS N�RVO�S .E MENTAIS. CLlNIC." GEIlAL

Do Serviço NàcionaJ de' Doenças Mentais. Chefe do Ambulatõ
fi� de Hi�i�ne Mental em Flcrtanópclts. Psiqutütra do Hospital
Colônia Santa'Ana.

Convuls.oterapia pe'lo aletrochoque e cardiazol. Inaulrnoterapíe
de Sakí!l. Maiatiúterapia. Paicoterapia.

ConsuUórto Pl'tWi80l'iamegté á.: lioa General Bittencourt. 8b

(esquina de Anita Garíbaldl).
:a.4toHlaJli. pór outt.. cart..-alrirocoa,ulaelb a.lol OI".

Horário:
.

Das 1.6 às 17,30 hora.
.� • Iliba "1/ermelko.

-c....ltén.: &11•. :rraj."o,. a. 1, 1· uda!
�. .Ó: '.

�.'"
W."rirto: D�. li àt 11 htlt.. - Dr.••••i.

Di. l' li 18 lIora. - Dra.•11.••1.

•"11telo ilo •••�

a••idloeia A."IÚ� Tromp01l"1rJ., U

• j

DR. ' A� •
SANTAELA

.f'''J'maOOo PIII. Flcllldade '�.cio".1 de .adidn.

..... 4143 Br••U).

"'Ico. por eellCllrao da Ául.tlDd. a ...h!opata. to Dl.trito

p....r&1·

a.-!nwrno do Bo.pUal Paiqnlátrieo a .aulclmio J1I4Jdirll1 4.

lf',.,.neJ Pedual.
as-interno da Santa C... da lIi.erie6rdta dfl aI. I. lall.1r•.

C11aica .'dJea - Doença� Ntrn•••.

.c-Inllórlo: _dmeio Amélia Neto - Sala •.

,....df.d.: lIua Bocaitna, li..

�.lt.. : Dali 11 li 18 hor...

....u.ultório: 1.2158, ...ídhel.: 1.88'

----_......._-_._-------�--.

DB. JOSÉ BAHIA S. BITrENCOUllT
.II • D I.C O

CUaIea Ger.1 - pJ:DUTaa

a.. 11 d. Mah), 11 .,... lta!af
ru.lUCULTURA· - P.DlATRI� - CLINICÁ GaJtAL

,C-..ltón. • ae.tclflld. - Rua Bulelo Vi.n. II. '1 (Lareo ·11 :

... ...) - fiorl.n6poUa.
-.nrt.: • 1. 11 :bar.. - Diàrlal..nH.

OLIIOS - OUVIDOS - NAIUZ a GAIlGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Eapeclali.la .. B 011.1 ta'

•'06Rna Aparelh.&,.m.
Llmpad. d� Fenda - Betrator - Yemm.tro ate_ Ralo X. (r.·

11 S'.rta. da Cabeça) - Retirada 4. CorpOl! .xtran)lo. do Palma.

..�.
___ta p.ra u.o de Oenlol.

cCHa�Uitrlt.::_ VileoU1l. de. Oo.ro Pr"" a. , - (Àlto, 'a c•••

... lIIorlsoIlW);
.......d. - FeUpe SchlllJdt, 101. - 'ht. UU.

DR.. ANTôNIO MONIZ DE 'ARAGAO
CIRUBGU

.

T••UIIATOLOQU
:C'
1

Oallult4no: Joio Pinto, li,
�. _"11 U 17 .afiam.a.,

.eJlOI ao. tub.....
..... ��un 111. ron••0 'lU,.

____________________
.

• J

DR. ,AtI4'REDO 'CHFJtEM'
.' ,';' .':0""0 N.cIOlÍ�l cle .ot!�t;a" �.iíi•.
.-4irtto, do HOlpital 'Colbia Sant'Ana.

D04noa' n,rvo... • m.ntai••

lmpo�tÍc�1 Sexu�t
.

a.a Tlt'"dtrit" a. t.

����itei'-d�,"ilb 11 hor...

TO!d: •• 798-

•••. : Báa Sant()1 Sarain,.5" - aitrtltO;

,DR. MARIO 'WEN1JHAUSEN
ClbtJra raMla •••tuU eII••ca.

....1161'10 ..... Bna J�.'o Pl�to. 10 T.l, .; 'lU.
GMlnltal:. D.. , 1. , 110m.

-

.,'
r

.....'.d.; Roa "t...... .rtm!tt', ,•. Tel. lU.

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS,
MaDICO

... ....,..� •• CHata �.f.ntll ti. ,AJlld.U.eI� lI,alel..) -e ....
Illtal de.Cariel".

. CLINIGA ••DICA D. CRIANÇAS. ADULTOS
,_ _AI.rlla ;... .

.

�.Jt6r10! alla NUDo. "ehado, 'l - Cónlúltaa 'a. ti b 1.
.....�.iI 1,'1 !aora.,

'

.
.

.....e.d.: Bu••arechal Ghllhinue, I - .0D.t· 'I'"

Residência: �� Bocaiuva, 139 •

DR. �1. b8BNr(Je:':FtLBO-'----
Doença, 410 a,,',olt.o r';iraUrl.
·TUBEBCULOe.

BAlIlO�RAFIA Il RA.DIOSCOPIA DOS PULaG.'

"
.-

lI'ot'b<ólde
.

pela _F'aculda4fl Nacional de Medicina. TIIlaloet,ta •

!l'illincirureião do BOãpi�.Nerlri "a1'Mjl
CariO d••'jlecialização pela S N. T. tlx.-interilo e

-

.r-aut.watt ••
Cirurgia de Prof. U&,o Pi'lheiro GuiÍnari.a (!tio).

Con.u..Jtório: Rua F�lipe Scbmidt n. 18«,

Diàriament... da. 15 às 18 �or.l.

Res.: Rua São Jorge n. 30.

DR. A.LVARO DE CARVALHO
Doeno;.- de Cri.Jle&a

&&4.Cl•• Oficina., à roa Coo,ellle.lrt ab'ra,.
Tel. l'U - Cx. fOlltal. 11•.

Dir.�or: RUBENS A.. RAIilOS.

Gunte: DOMINGOS lI'. D. AQUINO.
itepreaeat••te. ;

.epr••entaçôe. A. 8. L.Ta, Ltda.
a.a Slon8ddr Dauta., 40 � 6'" anda'.

Tet.: 21-692"'- Rio de JaoairO'.

Reprt\jor Ltda .

alUI r.lipe d. Oliveira .. n, 21 - &0 ....

T.tl U-1J8'i' - São Paulo.

ASSIN.TUIlÁ8
N. é.pital

••.• .. ,', . . . . . .. Cr' 17f,"
,·....111"* _. . , ..• , ... , . .. çr' ._

••.••

N IJ llltertor

Aae '; . • . . . . . .. . ... _ . . . CrI ! ,

'••ee.r. . .••....... ,.. Cr$ U ..

"n'neio, medi'ant.. eoatr'to.
6,· orieinai,; mesmc não publicado., ...•••.� ,

'noh'i4o •.
A. 4ireçao nio "' reeporsabiliu pelol _.__

.m1tidoa no. artia-o' .uin.do•.

DR. NEWTON D'AVILA
ClTlurla ie?al - Doenças de Senhoras - Proctolo.-I •

Eletricidade Méclica
Conlloltório: Rua '''itor Meireles n. 18 - Teleron. l.507.
Consulu.: As 11,80 horas e li tarde daI 11'> h01"8a eto diante.
a"I!h:!êncla: _RIJa Vida I Hetooe. - 'relet'One 1.422..

w,,;*_.� ,...........,_ .����-ye.,,�,,- __ •

ADVOCACIA

ROBERTO w. S HMIDT
HEllOR SlEINER

SOLICITADORES

Advogada Comercial, Civil e Trabalhista

ESCRITÓRIO:
Felipe Schmidt - 42·A 10 andar sala 1.

ADVOGA·QOS
DR. MA�IO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo Trib'$.-
nal Federal e Tribunal Federal de Recursos.

ESCRITóRIOS

DR. CLARNO
- ADVOGÁDO -

G. GALLETTl

aua. Vitor 'ilelrellea. 60. - Fone 1.468. - FlorllllÓllOüs'

Navio-motor "Carl Hoepc�e"
RA�mEZ � CONFORTO - SEGURANÇA

.

Viagens entre FI..ORIAN9fOLI� � RIO DE JANEffiO
Escalas intermediárias 'em Itajaf e Santos.' sendo neste últimG apenas

Advocacia e' Contabilidade
DR. E8TEVAM FREGAPANl

- Advogado -
ACACIO GARIBALDI 8. THIAGO

-. Contabilista -
Edifício "IPASE" - 60 andar.

. ----_.-------,

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- A.VOGÁDO-

C.lu PGaHI ln - }tajar' - s.nta Calarl...

Ondulações, permanentes, manÍcuri, pedicuri" Hm
p.eza de pele e tÍntt�ra para éabelo,'

TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFEJ-
ÇOADA EM SÃO PAULO.

.

Mme. AUGUSTA - Rua Fernando Machadn, 2&.

VQLTA
de SANTOS

.,'1, 26jOutubro S:l!Ouutbro lO/Nov'embro
5/NoveÍnbro 7/Novetnbro 12/Novembro IS/Novembro

17/Novembro· 19/Novembro 24!Novembro 25/Nóvembro
80/Novembro 2jDezembro . 7/Dezen1bro 8/�ezenibro
121Dezémbro 14/Dezembro 19/Dezembro 20/Dezembro
O horàl'io de Florianópolis será às 24 horas das datas indicadas.

Para mais informa<;ões dirUam-se à

EMI'RtSÁ Nl\CIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212.
I

par.. () movimentQ de passareiros,
PRóXIMAS SAlDAS:

,
de ITAJAJ

.

do RIO

Oonaultério : Rua Trajano �/n. Edit. Sio Jorr. - l' e.dar

'I
Sal.. l-4 e Ui,

Re.idêMia: R.ua Brigadeiro Silva Pae., sino - .' an4ar, (elli- Ftoríanópoll Edl'f"" S- J rr, .

S - leIO ao orge, rua.l raJ8:D®.f"

I c:�:�o IiIPanba)._ Atende djil.Ti8m�nte das 14 ba.•tn 4iante.
!
12 - l0 andar - sala 1

DR M S CA.TAI C N
'Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato, AVUlOlt!l-

, .... •

'

'V. .J l\.. TI Antônio Carlos 207 - sala 1003.
.

Clflliea exclolllv.mellte de mança.
IlJl" Saldanha Marinho, 19. - Tel.,,!on�·,(..," 71&.

DR. JOSÉ ROSAR10 ARAUJO
CUn�c. M_édj_ea - Doen.;aa de crI.nt..

(Tratamento de Br�nquite8 em adulto•.e criançal) .

Con.ulwrio: Vitor Meirelea. 18 - }O anda�.
.

.

BorArlo: Dal 10,30 às 11.30 e das 2.30 às 1,10 bor...

R"tdêncla: Avenida Rio Branco,' Hi! _ .. Fone 1.640.

IDA

Lavando com Sabão

"irgem Especialidade
da- eia. WETZEL .INDUSTRIAL�JoIDville. (marca registrada)

.

.

eco·nomiza,.,se tempo e dinbeiro-

de FMJ,iS

Irarma,cias·
de Plantão

M�S DE·NOVEMBRo
l0 Sábado - Farnlãcia.

Espe-rànça - Rua Coose..,
lheiro Ma.fra .

2 Domingo - Farmáe:i8i
Esperança - Rua CODse
lheiro Mafra.

8 'Sábado - Farmácia d·a.
Fé - Rua Felipe Schmirlt•.
9.Domingo""- Farmácia.

da ,Fé --;- Rua' Felipe Sch
midt.

- 15. Sábado - Farm2'Ci�
Moderna - Rua João Pin
to.

1.6 Domingo - Farmãej.a
Moderna - Rua Joã.o P�n
to.
22 Sábàdo - Farmácia

Santo Antônio -- Rua. João
Pinto.

,

1

i
I
·1
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SociallEcos da Cf)n�ençã{) de L�c�
tores Espnrtíves da (cRadlU

Esportes Atlanne»

'FAZE:;\I A;'-:;OS,. Ho.m:, I-- Sl"i{' Marrouete Costa

,.,; Silva, e;<pO.'l11 do SI': Arad.1
:_'a Co,sb e Silva, militar. I

Fi". F;or:,.b.elo Silva, I
. ·üf<,jate. , i

Sra. Ema Maurici l
_1<unitz, esposa .do S'I� João'. DURAN,-!,R A CONV�NÇÃO DE LOCUTO�ES
'r' ·t· I ESPORTIVO::; levada a efeito recentemente na, Capital�t:111 z.

d R rblí di r t t" t 1.
o

_ Sru. Maria Natália Ca. i ad .ePdu :cRa:d�R Era la is

aAs lPAert��:�et? es a COn8agtraG�. -

S" lr posa do sr
ea era e

'
a 10 �sportes t an te rveram a opor UDI-

ffli":.õO a U1TI, es '.' 'o., •• ....
A'

I • IA t.i fi f" •',.:,
'"

J S I dade de VIsitar as dependências (a !\.{ an .ie � e mmgr: ;�!an o a um. .'
.'

.�

.

'

.
... !-, . ;:.,. '1;ld Pi t d'V z -:;ompany. Na ocasrao travaram conhecimento- com os-Sra. "" .. a . n o a ,I

l' d Ih A •

d h
.

do sr. -"1- (.�omp l�a o.,s apare. os mecamcos
.

que esenlpe.n .am-:N"zareno, esposa _ _"'-
_

, ,'.mportancJa exepcional no. abastecimento de gasolina. 'heclo Nazareno,
.

func ioná-
�rri todo o país. O flagrante foi fixado nessa ocasião,rio do Ministério da Fazen-
rparecendo na foto, o locutor Jorge Cherem, .que justa-
mente com o seu irmão Díd Cherem representaram
Santa Catarina no grandioso conclave cujo objettvo foi'
)focurar tornar cada vez mais perfeitas as t,ransmis.
sões esportivas.

..���I :�.

- Sra. Co1'1 Corrêa, es

:pn"a do sr. Aparício COl'r�a.
-- Sr. Alfeu Carneiro

':'Lins, Secretário da Prefei-

'tum Municipal de Joinvile!
.-.o.-.o...o....o o....o.....o....o o....(),..

-- Sr. Antônio Haendchen, '

Fim trágico de um Pique-Nique
30 crlaaças e 2 professoras fale

ceram" após virar a lancha

�)�()..a.<)......o�)����()�

C
·

ç
IW

O· Quanto à Tabela cons-

.. OmuniCI ,.1, . .' .tante do artigo 1°, é assun-
em: . to que precisa ser mais de-
CAMINHOS SEM FIM 'O dr. W1!mar Oias,. advog3f;1�. com.uD,ica 80s

. tidtinn,ênte exaillinado:,
N At l'd

.

seus clientes que, de 3 de"novembro, p. vindouro, De qualquer forma, ·en. ,;.o programa: ua 1 a-

des em Revista. Nac. reabrirá o �u escritório de advocacia, Edifício tretanto, como se invoea o

Preços: 6,20 _ 3,20 l\olontepio, sala 3, 4° andar, atendendo das 10 à'J 12 aumento do salário-famnia
ROXY Imp. até 14 anos. I horas. (de Cr$ 60,00 para 150,00)

,
.•��.-.o�.'. '14111

como um dos motivos porÀs 7,45hs. IMPEP�IO
DD D A· 7 eh qut) é, pelo Poder Executi-Allan LA' ona S ,.<1 s .

REED José FERRER
I' At n a"'"o

vo, considerada satisfat6.

e '.

ç. .

ria referida Tabela, julgoem: em:
, _

CAMINHOS SEM FIM CY�ANO DE BERGERAC

I oportuno declarar desde 10-,
.Mart� TOREN Leticia PALMA go, que seria de' bom aviso
em:

'

) em: ,OBERAl\tERGAU BRASILIENSE elevar f) valor do mesmo s&-

MULHER GANGSTER 1 VAGABUNDA. I Os ingressOs para õ Drama de Cristo, "OBER.'..- lário para Cr$ 200,00, o que
No programa! Cinela.ndia

I
No ptograma: O' Esporte j 'MERGAU BR�S�LIEN�E", a se realizar ,na Col?nia Sta. não traria grandes majora-

Jornal. Nac.
'

.

aa Tela. Nac. ! 'fereza, no prOXlmo dla 9-11-52, se acham à venda no ções no ,cálculo de disponi-
P 3 I "o;:, 1- R d'" P 15 d ovembro bilidades efetuado pelo Te-Preç.os: 5,00 - 3,20

I.'
l'eços: 5,00 -

.

,20 ",a ao eeor ,a raça e n .

Imp. até 14 anos. Imp. até 18 anos..
.

. A
__C_om_i_ssa_�_o s

...o_u_r_o_
..

_.--""'"í!�----

AVENTURAS

,,t

Vida
h\:NIVERSARIOS

. .Jovem Luiz CarI'�
,

Passa,' hoje, o un íversá-

"õ:':;l �Hltaiicio do jovem Luiz'

«':>rlo: Sn,yão Ferreira Li

, rna.. filho do dr., Armando

:.Ferreil'<l Lima, alto funcio

dJuio ,ln Ministério da Ao.

,gricultura.
O ESTADO cumpr imen-

r

<comere ian te,
- Sr. Mário Jugurtha

'Couto, agente fiscal do im

jJusi:o de Consumo.

"CASAMENTO

DAUX-COUTO
li rua Fernando Macha

·,':h, 17, nesta Capital, rea

'�l2C"I-Se, hoje, o enlace matri,
rrwnial da gentilissima se

'rihorinha Célia Ortiga. COtl
l,l, ,1 il<ôtlt' i ilha

-

do S-r. ÉtiCo
-f'outo, com o 81'. José Carlos
:;)aux, acadêmko de Direito
,tO filho do Vereador Miguel
}:)aux, do alto comércio 10-
-4.:ât

O ato dvil. que se efetua
J'h às 9,30 horas, na resi
��ência (los pais da noiva,
,:iquele endereço, será pa-
;raninfado, pela lloiva, pe
_:"'S 81'S. Miguel Daux e

�xma. esposa d. Lídia Boa
baid Daux, sr. José de Ma
-g-alhães e senhora Luiza
�Ci}uto,' sr. Edio Orliga Fe
'urigo e sra. d. Lenadir R.
Fedrigo e, pelo noivo, o dr.
.1;Hguel Eoabaid e exma. és�

rosa, d. Eunice Bonbaid, sr.
'3iuS-'li 'D1ti Mussi e· exma.

�;lra. d. Marta 'Daux Mussi,'
'"::1". Jacob Boabaid e exma.

é':enhora d. Soráia Daux Boa
;;-'aid. No ato religioso, que
�erá realizado na Capela N.

. ;;E;. dos PassQs, às' 10 horas,
lierão padrinhos, pela noi
'\1a, "Os srs. 'Mário Couto e

b:l,.'lIla. sra. d. Norma Ortiga
·z.�uto, 81'. Mário Machado e

·�xma. sra. d. Aurora Ma.
"thade, sr: Jorge D�ux' e
�:nna. sra. d. Dods Daux e,
relo noivo, sr. Miguel Daux
.'(; exma. esposa d. Lídia B.
Daux, sr. Carlos Boabaid e

.: -sra. Sofia Mussi, sr. João.

�\:Íussi e exma. sra. d. Joana
'-Daux Mussi, representados
'Pelo sr. Nagib Daux e se
::;horinha Marcilia DauX'.

As alianças serã'o levadas
,;'ela 'encantadora menina
1Y!oema Boabaid, acompa
':1hada do galante menino
�€Ql'ge Richard B. Da'ux.
Após a� cerimônias o jo.

,'Vem 'par seguirá em viagem
"4�e nupcias.
'O ESTADO, cumpl'imen

"ta-o, bem como a sua'p
���\rn:a�. fam ni·a.3�

ARACAJU', 29 (V. A) piquenique
de Traissova.

na praia

Nesse passeio, tomaram

parte nada menos de 40

crianças, _fa!�çeJ1d_9 30.
além de 2 professotas. "

Aproveitando o feriado

hoje, as Escolas São Fran
cisco e São José, de comum

'atôrd6 ,organizaram um

·_).....()....()..,..íJ.....()�)....().....()__()�)....(}:

·ViDe-Diário
RITZ

1
ODEON

Às 5 - 7,45hs. Às 7,45hs.
IMPERIAL Cornel WILDE - Mau-

. Às 8hs. reen O'HARA
Joan FONTAINE, - Ro· em:

b.ert RYAN - Zachary OS FILHOS DOS MOS-
SCOTT

.

QUETEIROS
em: Allan LADD - Dona

ALMA SEM PUDOR REED
No programa: Notícias

da Semana. Nac.
Preços: 5,oó - 3;20
Imp. até 18 anos.

I

.I/ao
OTICA'/

j
//
/4'

I )7
,'//

Auxilio - Maternidade !Contr'ria
Projeto do 080. FernBndo Ollfeira,la U. D. N.,

do P. S. D.
.

Na 'sessão de ontem, o+quias de previdência social,
deputado Fernando Oliveira órgão de classe ou eutída
nobre representante de Ca- des beneficentes, bem as

noinhas e que de' maneira sim quando disponham de
solicita se preocupa pelo recurso para satisfação das
bem estar dos servidores. despesas hospitalares sem PRE1<'ERIVEL O AUMEN"
públicos, apresentou o se-

I
sacrif icio do orçamento fa- TO

guint� importante projeto 11' ilIilial'.. ,'. Nestas condições, enten-
deTei : Art. 4'') - 'Iodo estabele- do que será preferível dar-Institue' o auxílio - ma- cimento hospitalar, man tí-

se o aumento prometido pe-
.ternídade.

'

do por pessoa física ou ju- po Gqvêrno ao funeíonalis-
Art. 10'- Completando a ridica de direito privado ou mo sem a feição de abano

assistência federal imposta pelos municípios, terá di- constante do projeto. E' se
pelo artigo 164 da Consti- reito a receber o auxílio- a opção por essa' última
tuição Federal, enquanto a- maternidade, cumprindo- fórmula decorreu do propô
quela não abranger tôdas lhe procurar vincular as sito

-

de não beneficiar a-'
as categorias de trabalha- suas atividades aos servi- quêles servidores, referidos
dores, urbanos e rurais, o ços assistenciais do Estado, no art. 11, que desfrutam
Estado de' Santa Catarina e de qualquer instituição situações privilegiadas, no
põe sOQ sua direta assistên- idonea - _votada a defesa, serviço público, por percebe.ia os serviços - pré-natais e a proteção da gestante e

i rem, além do vencimento,
e de maternidade; em todo da creança.

. I

gratificações, percentagens
i) território estadual, nos Art. 5° - Todo o hospi- . ou outras vantagens pecu-, . ,

têrmos do artigo da Consti- tal que se queira enquadrar

j níárías suplementares a
tuição do Estado, nos, beneficios desta lei de- providência a adotar talvez
Art. 2° - E' instituido o. vera manter uma enferma- fôsse deixá-los expressa

auxilio-maternldade, pagnn- ria para e.xclusiyo serviço mente à margem do aumen
do à razão de Cr$ 300,00

.

da maternidade. to, mediante um dispositivo
por nascimento, em estabe- : Art. 6° - O pagamento especial, no qual se man-
1.ecimento hospitalar

c

f isca- do auxílio-matemidade será dasse deduzir dos novos
lizado que, nos, têrrnos feito semestralmente pela vencimentos, até a. reestru
desta lei, der assistência coletoria estadual local, me- tu ração geral, a importân
'iospitalar eficiente à par- diante apresentação, pelo e ia do aumento concedido.
turiente e ao recém-nascido. hospital se presente, de re- De referência a outros
Parágrafo único - Goza- lação discriminada, seguida dispositivos do projeto, re

tão dos benefícios desta lei GO selo oficial padronizado, sumidos no n, 4 destas 110-
'\3 funcionárias, as esposas dos nascimentoS' havidos, tas, ainda haveria algumas
dos funcionários públicos enquadrados ,11:sta lei, vi-I restrições e sugestões a
�;() Kit;1flo e C0S Municípios, ;;ado�. pelo medlco-chefe do, formular. Mas, não sendo
cujos salários sejam iufe- D. S.. i matéria de apreciação, ur�de r;ores a 2.000 cruzeiros, Art. 7° - Dentro de 60 t gente, poderá ser examina-
bem assim, aB esposas dos dias da promulgação o Po- I

da ao ensejo da tramitação
Dl'DçaS de pré da 'Policia Mi- der Executivo regulamenta0. : parlamentar da proposição.
fitar e dos operários de 0- rá a prest'nte lei. I De logo" ,,poI:éin,,' quero
bl!a�) � públicas' -' computados Art. 8° - Esta l€i ·enfià-

•

üisa; quê, dentre tais t1�;$-
pelo ·Estado.

.

'rá em vigor na data da sua positivos, merecem l'efe-
Art. 39 - Não fazem jús }.1l'omulgação, revogadas as rência .especial, pela proce-

a esta lei as partul'lentes II di3posiçõcs em contrário. dência das medidas nele
que têm direito à mesma asO. , S. S., em 29 de outubro de previstas, 08 que estão fc
sistência através de autar- 11952. calizados 110 n. 4 de Men
..........................�.....�.e...�.

.... _/ � ..
Dêsse modo, não há como

exclu ir tais servidores 'dos'
beneficios do projeto. As
adicionais não foram dadas
com o caráter de aumento.

l;lagem presidencial, notada
mente os -atinentes ao "pes�
.soaI de obras", diaristas e

servidores admitidos por
dotações globais, -cuja si
tuação começa a ser devi
damente considerada.

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO !,):A FONSECA
Especialista do Hospital

Receita de OCUI08 - Exame de l"undo de Olho pan

;l&�gificação da Pressão Arterial.
Moderna ApareLha,em.
Cumniltório - Visconde de Ouro Preto, Z. SALARIO FAMILIA

QUENO
PE-

DO ZE.;MUTRETA • • •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. Florianópolis, Quinta-feira;' 30 de'·Outubro de 1952. o ESTADO

Boje à Tarde o Jog-o Atlético I Bocaiuva
Será na tarde de hoje e não à noite o ernbate Atlético .X 80 ..

caluva, pelo certame de Profissionais, transferido de domin-

g·o devido às chuvas. Manoel Tounnha será o dirigente•
............................................................���I .

"O �Estado Esportivo
� .,.",....�� y..v - _��.� _w

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

•
..w

-
- -...;#1

pleno estádio do Pacaem-

bú. iJ,
Prova de Vela Santos -

ruo - Terminou, domingo,
a regata oceânica "Santos
- Rio de Janeiro", concor
rendo treze barcos bem tri

pulados, dos quais oito lo�

graram completar o percur
so das 200 milhas em mar

aberto.
O iate "Ondina" conse

guiu nova vitória na díf'íeü
e àrr-iscada prova" demons-

'

trando . perícia na m:inob�·
o comandante Joaquim Be:
lem, auxiliado por MâriQ
Simões, Jorge Carneiro e

Hilário Corralis. O iite
"Cairll", comandado p<l!'
Jorge Geyer, foi o 20 cola
c,ado.

. Recordes Mundiais - Na

Tiro ao ·Alvo - Na ses- VM·�ll�dromo ..1YtigoreRlli,. el�', J 1 ao, o ClC IS a egm3 ti

3ão de abertura do Congre::;-
Harris, bateu se� próprb

FEDERAÇÃO ATLÉTIC� CATARINENSE 1"0 Bra�ileiro de TirQ· ao
tecqrd mundial do quile-

N ta Of··aI 29 52 Alvo, ao qual compareceu o
metro partida parada, comO leI D. -

presidente da Fed�ração
do Conselho rente, Quarta-feira, n 2a. Catarinênse de Caça e Ti- 1,08 e 6/10.

R d d d "T·
. O recorde anterior era de

(} a a o ornelO Aber- ro, sr. Jaime Arruda Ra- .

to da Primavera", :!ujos jê- mos estabeleceu-se que a
1.09 e 8/10.

- . O australiano Paterso!l
gos serao os segU!�ttes: séde do próximo Campeon::t- bateu o recorde do mund6

19,30hs. - 4tlétie0 "A" to Brasileiro de Tiro ao AI..
do quilômetro lançado eom

x Atlético "BOI \'0, em 1953, será o vizinho
1,03 e "9/10. O anterior era

20,30bs. -:- A. A. B Yer. Estado do Par�ná. . de 1'04 e 3/5 e pertencia aO

de x Clube 12 de Ago�to No ano segumte, ?u se}:'! italiario Battesini.

Consequentemente, a t��;. J
1954, _o certame tera lugar Ezzard Charles vitorioSO

(3) Rodada restante reaJi. em Sao Paulo.
_ Ezzard Charles, que per·

30 lugar - Postel] Telf- zar-se-ilo nos dias II). fi 0 t' Morreu de emoção - De deu o título de campeã!)
'f' 8 de Novembro próxÍm:). São' Paulo infor\nam que mundial de box de tod&s ,()�

gYfI J.co,
40 lugar - Iris, 14 Sábado, Quinta-feira ,�ao presenciar a derrota dn pesos em favor de Joe Wal-
50 lugar - Flam€.j'g'n. 1ft! Sábado, respectivaml:'nt�. Corintians, clube de sua eott, em �ma tentativa pará
Co' lugar - BaIl�ú, 18 Florianópolis, 27 \li! (h_:- [Jll,lXaO, domingo último, recuperação do título 01'1\

70 lugar - Aml�l'lea, 19. tubro de 1%2 frente à Portuguesa de De:>- em poder de Rocky Marcia-
, 'n la ;- f'· 1 (' N'· d \ d l' POl·tos o sr'. Abl'll'O LOlll'en- no, derrotou sábado poré:_].( n,LO 01 Il1'v:eHl.'1 a aa.) IVIO e.' tl ral e, "

d�tta para a realiZH';à::l (10 _ �ecretário ·'u, de 51 an'ôs, foi acometi- f,ontos o argentino Ceqa:."

r.ova pugna entre lLen�jJio· Visto: (�a.) Osmar. Cunha (�.o de mal sábito vindo 3·1 Bl'ion, após inflingir-lhil
Ll'Z e Treze de Ma;'). - Presidente. falecer instantes depois em duro castigo. 7'

CONTINUA VENCENHO O COLEGIAL

Notas de Paulo da Costa Ramos

Com o estádio da F. C. F. receber de Paulinho vi 12

e111 péssimas condições, de
vido à chuva, preliaram sá
,bado passado, as equipes
du Bangú x Colegial.

sspetacularmente pau) mar

,a'.' o 20 ponto do Colegial.
Aos 18m., Paulini...1, :lE"

l'V'S de receber de Na-Io,
f ral iza muito bem, para

l° tempo m.-: cal' o 30 ponto do Cule-

O prélío começou precisa- g. ti 1,
mente às 13h e 53 m. Aos 20m. Cuca perde 111U1

Saída do Bangú. No pri- bôa oportunidade, c hutan

rneiro minuto de luta, José do para fora.
recebe falta de Cuca. Bate Aos 29m. Colegial 1 x 2

José, mas sem efeito. Bangú, Reviravolta sen sa-

Aos 4 m. depois de rece- cional da partida. Paulinho
bel' de Cuca, Barata dá à foi o autor do 40 gol do

]':ado que não tem dif'icul- "onze estudante",
(';ade em marcar o gol: I) Aos 38m. 50 gol dOJ Cele

pJ 'oiro adversário cochilou gial. Paulinho foi ) !'l811 au

Ln lance, deixando passar toro Depois de um ótimo
w:! autentico "frango". passe de ZÓ, Paulinho en-

O goleiro do Bangú nã 1 cerra a contagem. O utra
é �t�guro, e sai do gol sem "penosa" do goleiro adver
r.ecesaidade. sáÍ-io. Sem mais novidades,
)'08 18m. gol do Bangú l termina o jogo, com a van

j osé! Depois de uma con- tagem do Colegial por i) x 2.

f:.são, José marca o 10 pon-. No vencedor destaenram-
tn do Barigú, empatando, se: Cuca, q.ue é. a mola PI'('

ai.sm, a partida. pulsora do "onze cstudan-
Aos �8m. Foi b.atido um; te". Anibal, que 110 �() tem

e·,·c::mtelO, e depois de umu
:

po não apareceu, mas no

g rande confusão, Baião jo- --el'" ?sor -tuaq odW<31 0(',
gu. o couro contra suas pró- cante jogou muito foi o me

pdas redes. Portanto 2 x 1" lho!' jogador no ;:;ramu(b.
Iara o Bangú, No vencido: Waldir com

. Devemos elogiar a atua- boas defesas e José 'o me

ção do árbitro nêste 10 tem- lhor atacante.
.� o. S. s. está apih'fld0 CO!!'

t ..nta precisão como ne

I!;'l,m outro ..juiz· fp.-Io:'"
o juiz

O juiz foi o sr, Waldir
Vidal Fonseca,· anr.igo ,�o
gador avaiano, teve ótima

atUação. ,. ,

2',)'f.empo
Depois do descanaj jJ(.;

yoitido, voltam. as rlUh,;; c

m.ipes ao. gramado.
Lego aos 4m. O Ct)!('g;al

",mpat.a,
.

por. intermc;d�/J r.c

-Santiago, que,� df�P();d. (!\.

Renda
A renda foi de Cr$ 19<::N'.

. O jogo; entre H,�!'cí1if)
Luz x América, foi yencülo
pelo Hercílio por ;3 :oi: 2.

ANULADO () PRÉLIO TREZE D.E MAIO X
HERCILIO LUZ

Com· a decisão··do 'T. J. D. subiram os trezistas
para a liderança ao lado do Colegial

o Tribunal de ,1 llstiça I se pela, anulação do cotejo,
Desportiva, em uma de suas aliás muito acertadamente.
últimas reuniões aprcciotl Ao que sabemos, i) julga
o recurso do Treze de Maio mento do árbih·,) Aeary
que solicitou a amtlaçü" de Margarida ficou para dat.a
iõ'ua partida com o Hel:cílio que será oportunamente
Luz, no primfliro turno dQ marcada. E' certa cl suu cli··
certame amador da cidade, minação, porque rebaixado
éi.legando que o árbi+,r-) Ac8.- não pode ser, visto pel'tee·
ry Mal'garida inco!Te'l em cer á categoria inferiCl".
i,TaVe erro, pois den por Dois líderes
-encerrado o jogo q'tancto Em face da anulnção do
;linda faltavam 7 miautoR, encontro Treze de Maio x·

fato por nós preseneiado f HercíUo Luz, subin o qu?,
< pontado em 110SS<, reporta· dro grená da vice-liclel an
}Iem sôbre o prélio que teve- �a para a liderança ao :ado
como vencedor o H31'eíJi.o ela Associação Desportiva
I,Llz pejo escore de -1 il 2. Colegial.
Debatendo o caso, a jm:- !.i;' a se'guinte. a situação

tiça esportiva .pronunciol:- cios concorrentes a:) títu10

TRIUNFO SIGNIFICATIVO

"

Não há dúvida que os desportistas catari
nenses rejubllaram-se com o sucesso de nossas

representantes sêbre as cearenses, no VO Cam

peonato Brasileiro de Voleibol, em realização
em Pôrto Alegre. Sem contarmos com todos

nosso podgrío, em virtude das dificuldades que
cercearam a presença das brusquenses em nos

so selecionado, sentiram-se contentes os aficio
nados por esta vitória das joinvilenses sôbre
o sexteto feminino da terra de Iracema.

Nessa- participação neste certame decor
re da nossa linha de conduta de sempre compe

tir.
Não improvisámos nossa comparência,

realizámos campeonatos regionais e estaduais,
Apesar de serem poucos os centros desportivos
onde se prática o voleibol, o interêsse garante
futuramente um desenvolvimento que recompen
sa todos os saortfícios de ôntem e de hoje. Es
tamos em caminho seguro de organização e va

mos vencendo precalços de tôda ordem, entre os

quais avulta o da ausência de recursos finan
ceiros. Ainda novos, diante de centros que pos
suem, não só meios oriundos da fortuna parti
cular, e social, influenciados, pelo potencial eco
nômico da comunidade, mas, um grande número
de assocíações e atlétas praticantes, já osten
tamos técnica apreciável, j ustificando-se o pra
zer que significam os êxitos destas jornadas na

capital sulina.
Sejam quais forem as despesas da partici

pação em campeonatos 'nacíonais, elas
.

se dí-:

.: Iuem diante da significação que tem para todo
.

atléta barriga-verde a possibilidade de um dia
defenderseu torrão, � talvez, mais tarde ser re

quisitado para defender"o nome desportivo de
nossa Pátria, como motivação ·final e nobre de
suas atividades.

.

Muitas vezes desânimo injustificável se

apodera de dirigentes, e desportistas, por não
verem seus -seleclonados conquistarem retum
bantes r�S:uJ���i)s. Os motives invocados estão
longe de ser verdadeiros. Nossos progressos
não Impedem que os ;outros progridam. E esta
.mos longe de possuirmos voleibol difundido por
todo esta�o. Não há ainda condições que possi
bilitem a existência de homens especializados
para o ensino e treinamento do voleibOl..Lá che
garemos e então poderemos yegmiIJarmo-nos,
não com as derrotas·q� infrigirmos;·mas comll -

ampliação por todos oS rincões do estado de uma

.
mentaiidat,le deSportiva, capaz de compeUr e

portar-,se olimpicamente.
.

Resoluções
Técnieo:

.

Marcar, devido ao mau

tempo, para o dia 29 1'10 cor

,....".;.,.._v..W....W...........4....�

de campeão amador .ia c:
r.:: ['€ ,por pontos pel'(:idc!':
lú lugar - Colegí::J e

Treze de Maio, 4
20 lugar - HerdHo Luz,
7

BRILHARAM AS REPRESENTANTES DE'

SANTA CATARINA NA RODADA INAU..

GURAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO
DE VOLEIBOL

Vencido o "six" feminino do Ceará por 2 a O

tantes do nosso E:,tnd,) te

ve a mais agradável reper
cussão em todo o pais, teu
do o povo gaúcho ovaciona
do delirantemente:. nossa.

seleção que assim obteve

seu primeiro triunfo dt"

envergadura.

Foram irriciadas, segun

da-feira última, em Pôrto

Alegre, as prel ímínares 10

Campeonato Brasilelro de

Voleibol Masculino e Femi

nino.
Na rodada inaugura]

que constou da peleja entre

as seleções femin inas de

Santa Catarina e Ceará,
colheram magnífica vitóiia

as moças barrigarverdes,
sobrepujando as garotas da

terra de Iracema, pelo er

core de 2 a O.

O triunfo das represen-

",O ESTADO ES?(JR"'I...

VO" cumprimenta as valo
rosas componentes ,'10 "8Íx'"

da Federação Atlética Ca

tarinense, felicitando-as li>

animando-as a novas e es

petaculares vitórias!

Noticias Diversas
. . Brilham dois eatarinen

ses - Teve desenro1ar dos

mais renhidos e emodoilan
tes a gigantesca prova ci

clistica denominada "Her

mes Macedo", realizada do

mingo entre Cur'itiba e Pon

ta Grossa, numa distância
a€ 280 quilômetros, em �

::tapas participando da pro

'Ta ciclistas de Santa Cata

rina, Paraná e São Paulo.

O paranaepse Adir de Li-.
ma foi o vencedor, com bri

lliante atuação.
'Os' catarinenses Irine!1

da Silva e Domingos Co::

réa classificaram-oo 1'e3-

')ectivamente em 30 e 40 lu

�ar�s .na la .etapll .� �m 6;;

e �o lugar na segunda eta-
, ,pa •
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Convite e Comunicação ao Públi�o
/ Independente do natural interêsse comercial de aumentar o seu já considerável movimento de vendas, as casas A MODELAR convidam, prazeiresameate, at

('::'físUllta população local e das cidades visinhas para o fim especial de apreciarem a belesa e variedade dos artigos recém-chegados como também os preços excepcíeaal
r·lmenLe baratos com que foram marcados.

Compreendendo com perfeita claresa os problemas e as dificuldades decorrentes da atual situação inflacionária, cujos sintomas mais se fazem sentir nos meios de
'recursos econômicos modestos, como o nosso, delfberou a direção desses estabelecimentos enfrentar e combater, dentro dos limites das suas possibilidades e esfera de
�"lçáo, 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

(ilreços do IUCl'O dos intermediários, além de outras medi LIas de caráter e influência decisivas.
.

'"

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

Ul\IA REDUÇÃO IMEDIATA E ,-TOTAL DE -10��
tffias suas tabelas, (que já eram as mais reduzidas na praça) nas seguintes mercadorias do estabelecimento sito à rua Trajano n, 33:

TAPETE::\ - CONGOLEUNS - PASSADEIRAS -,_ 'rECmOS PARA ESTOFAMENTOS E CORTINAS - FAQUEiROS DE METAL
'·C'OLCHõES DIVINO E PROHELL - l\fOBILIÁRIOS - etc. etc.

Quaut.o ao estabelecimento de modas sito à rua Trajano u. "7 e' que acaba de -r·eceber o mais

OS AFAliADOS

COMPLETO E MARAVILf'OSO SORTIMENTO DE VERAO

SENHORAS - CAVALHEIROS E CRIANÇAS
(

Também as suas mercador'ias sofreram unta gl'ande redução de preços como consequência das novas normas e dos novos métodos postos em ação, normas de ime
·diat.as e poslrívas consequências, como se poderá concluir clara e perfeitamente nos preços abaixo:

PARA SENHORAS:
::tUma belíssima variedade de vestidos de al-

godão, seda e linho desde Cr$ 48,00
:Blusas desde - - .. - -

, Cr$ 33,00
=S<lÍas de algodão desde . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$. 55,00
-Camisolas desde ..................•...... Cr$ 29,00
'·Combinações de seda desde .... . . . . . . . . . .. Cr$ 39,00
-SQutiens -(\e algodão desde .. . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 10,00

" outiens de seda desde _ " Cl'$ 16,00
- ETC. ETC!

p a r a:

Vestidinhos de algodão desde .. , � ..

Blusinhas desde . , , _ .

Camisinhas de algodão, sedas desde .

Calcinhas desde , .

Terninhos de brim para rapazes.desde

Cr$ 25,00
Cr$ 20,00
Cr$ 22,00
Cr$ 23,00
Cr$ 80,00

PARA HOMENS:
Ternos meia lã a ...................•.... Cr$ 225,00
Camisas boas a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 48,00
Calças de brim bom a "..... Cr$ 55,.00
Brim tipo linho a Cr$ 22,00
Linho puro a

.

. _ . . . . . . . . . . .. Cr$ 43,00
Pijamas a .........•.................... _. Cr$ 11)5,$6

BLUSõES - CONJUNTOS SARAGQSSI

- ETC. ETC.-

PARA CRIANÇA�:

- ETC. ETC;-

ACABAM DE CHEGAR:

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

Capas para crianças.

Varíadíssimos artigos para enxovais.
VESTIDOS MODELOS �ACCQUES FATH -. EM ALGODÃO BANGÚ.

Da Competência do Município à Regulamen.
taçãe do Serviço de Trânsito Local

P. ALEGRE, 28 (V. A.)
"

Transportes Rodoviários pa- letivos em veículos àutomo
--- Os transportes coletivos ra debater o assunto, tendo tores.
orla cidade, embora prestan- antes elaborado um temá- TEMARIO DA REUNIÃO
do serviços relevantes, com rio para ser discutido. 1) - A nova lei da Cã-
nibus, camionetes e auto- A referida reunião foi mara Municipal, conceden-

.lotações, muito aquem do levada a efeito no gabinete do o prazo de 90 dias para
ue seria de desejar nota- do eng. Fiscal da Municipa- as empresas se enquadra

-damente no que diz respei- lidade, que estabeleceu as rem nas leis vigentes.
""to a organização e eficiên- relações a serem mantidas 2) _ As irregulartdades
-cia. entre os concessionários e atuais a corrigir. Trafego e

Postos em circula ç ã o a Municipalidade. velocidade, Freios e portas
.num momento crítico para Foi estudada a questão abertas. Super-lotações. :1\
.a nossa cidade que contava dos tipos de transportes, ção dos motoristas e cobra
unicamente com 'os bondes, tendo em vista a topografia dores. Horários e itinerá
.não obedeceu a uma regu- <la cídáde, as condições e rios. Pintura e limpeza' dos�., lamentação capaz de repri-; larguras das ruas do itine- veículos, Tarifas e Seções.
"mir certos abusos, ta!s . co- : rário e a densidade popula- Uso do fumo. Fardamento.
.mo e�?es�o de :�taç�o,. de- i cional das diversas atendi-

-

3) - Proposição ao sr,
sobediência de ítínerárro. I das. O transporte coletivo. Prefeito, proibindo defíniti- "

Essas foram as razões I foi dividido em três t.iPOS: vamente o aproveitamento
.por que o atual títular da Camionetes até o máximo de agora em diante de chas
Tnspetõria dos Serviços PÚ- d� 15 lugares sentados; mi- sís de carga, permitindo 80-
b,ieos Concedidos reuniu em cro-onibus, até o máximo de mente o uso dos de onibus,
-S€U gabiente, na tarde. de 20 lugares sentados e com, cujas características de
-cntem, os proprietários des- previsão de 60% para· nas- construção são apropriadas
ses veículos, para lhes dar sageiros em pé; onibus do para o transporte coletivo.
ciência de haver o prefeito tipo "trânsito", de 28 luga- 4) - Distinção entre os 1Tldo Merieghetti sancionado res até os tipos mais mo- tipos de transportes. Zona
uma Lei, orhmda do poder dern os de "coach" e "super- segundoa topografia da cí
Legislativo a qual dá ao po- coach", construção urbana dade e a largura de- ruas,
der Executivo as perrroga- � sub-urbana. Carros mais rapidos e de
-1ivR"; necessárias, para uma Para esse tipo de trans- menor lotação. Rapidez na

··reorganização geral uos ser- portes H Inspetoria dos Ser- lotação e tarifas. Proibição
'viços de transportes á cida- viços Públicos Concedidos dos baucos suplementares:
'<de. \,)ossui os desenhos e todas Camionetas: até o máxi-
A REUNIAO DE ONTEM '1S indicações, sendo que mo de 15 lugares sentados

O dr. Germano Petersen não será permitida a entra- c tarifa de Cr$ 2,00.
"Filho, titular da Inspetor-ia da em tráfego de nenhum :r"ncro"onibus: até o má
<dos Serviços Públicos Con- veículo que não preencha '{imo de 20 lugares senta
cedidos, conyocou; os pro- as condições estipuladas pe- dos e até 60% de pé - ta-
prietários de ônibus e de la JSPC. 'f C � 15·,

n o: r. , �

Camionetas, o diretor do Os atuais concesaioná- Onibus: a partir do tipo
Iiepartamento Autouomo de rios tem o prazo de 90 dias "transito" de 28 lugares
Tl'ansportes Coletivos da para se colocarem dentro .até os tipos mais modernos
Munic,ipalidade, e diretor I das novas diretrizes ,e nor- de "coach" e "super-oach",'(!a Diretori-a Estadual de I mas estabelecidas nara o, construçã-o urbana e inte
-·'TnJ.I1:,ito e -o éririgmlte de t

,;erviços de transp�rtes_co- rurbana, confonuo destina-

•

II N G L E S A
'[!J ;11:1;1 tIl]
TONICA·APER1TIVI

NAS CONVALESCENÇAS

Ilals II -la,ID
ID8t,olelr� pa,.

ie Brasil
HAIA, 28, (U.P.) o

"Minas Gerais", navíe-pe-:
troleiro .construído, nos ea

taleiroa
' navais "Nederlan

dsche' Dok en Scheepbeuw
:MW', foi entregue hoje, ofi.
cíalmente à organização bra
sileira, "Frota Nacional .de

petroleiros" •

O "Minas Gerais", qUG
tem 2().570 toneladas, pos
sui mais os s,fguintes cara

cterísticos: comprimento 17,.,
metros e- 24; largura 23 me
tros e 9; profundidade.cH
metros e %; possui 21 eis-

• teraas, que podem ser car

regadas em média por qua
tro bombas com a cadência.
de 1.600 toneladas -por ho
ra : motor duplo com 7 cilín-
<dros;;- da categoria Diesel
Stork., ,

O novo navio-tanque é
ídentico ao petroleiro Goiás,
-nt.regue a 14 de julho últi
mo e que fez sua primeira
viagem de Amsterdam ao

Rio de Janeiro, passando pe
lo Golfo Pérsico e Buenos

,

ALIVIO IMEmATO
- pará dores
de lumbago!

Com Emplastro Sabiá o alivio é rápido em

dores reumá�iClail. contusões, nevral,ia, �r.ce

duras. Traz calor para a parte afetada e sua

viza os centros nervosos.

EMPLASTRO

SA.BIK

ção ou zona, tarifa mínima

fAI _

de
_

Cr$ 1,00 ou conforme usa.se-seçao de percursas.
.

_,.

5) - .A Inspetoria possui Uma. �a.sa de materla.l à

desenhos dos tipos de ca- rua Curttibanos, 31. (TICO"
mionetas e micro-onibus a- Tic-o). 'fratar na mesma.

provados, só permitindo a

entrada de novos veículos

no sistema, desde que este"

jam de acôrdo com o estabe

lecido.
G) - Alvará de licença,

vístoría obrigatória. Impos
tos 'e concessões.
7) - Trafego e- Trans

porte no mesmo objetivo, ii.
coletividade.
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Ecos da visita do 'Praf. P. Calmon

um contrato com ela para a

aquisição de'70 aviões a ja
to para sua Fôrça Aérea.
ao cushu:1e :.5.000.000 d(di
bras esterlinas.
'61) aviões a jato "Mete

ors" - inelusive S caças de
1'0. àtaql,le terre�tre - e lQ

O ""brilho na cátedra vos .'

"Meteors" de instrução

se-I<,.,aleri a honra do professo·, rão enviados ao Brasil por A<V ISO::ado emérito da Faculdade via maritíma e montados alí ...'.

àe Filosofía da '\,ossa terra
por técnicos da "Gloster". Por nosso intermério. ao

natal e o de vária(l univer- Diretoria do Clube Recrea-
'!idades estrangeira!'), ilém' {Is p"'l'mel'ros apaI'elho'< ." .

• - tivo "6 de Jane11'O aVI&&.
do Reitorado da nossa Uni- c'h'.egara-o na pro'xI'ma �<>m.a.-"""

aos seus associados que"'lersidade - Padrão e da. na, e os demais, -dentro. de .

Pasta Mhiisterial .da Eâu- tendo adquirIdo, recente-
um ano. mente, UIP magnífico to�"\-,
O administrador da, "Glos- discoS; está realizando, to�
fér''.;, P. G. Grabb, disse que das as quintas-feiras, �mi
"êstes "meteors" serão OF' mados Rádio-BaiHes, com

primeiros aviões a jato dD início às 10 horas.
Brasil e constituirão a es,

pinhá dorsal da Fôrç.a Aé- _

rea Brasileira., '

Os "metoers" conduzi- ftllllllll
'ram-se :tão bem na Coréia,
true não somente o Brasil,
"üas tambmn outros países
>;uJ-amer:icanos estão viva-
1?1l te in terest'ados em ad
u'irir ê",[<8S aparelhos 13ri-

Pói: h6'j�: ê;'tê�}déiiJõs a mão à 'pal!natoria, 'li riqueza, () vigor, o encan

Antes assim. tamento e a harmonia do
, '.:' Preferimos nos ter equivocado a ter de ficar com a vosso' fulgenteverbo.
surpresa, ou melhor, o espanto daquela declaração, es- Mas, Excelentisaimo e

pánto tanto mais chocante quanto menos preparados es- Magnífico
.

Reitor, vós pai-
tavarnos para esperá-lo, tais tão alto nos céus da
..

"

O parecer Pontes de Miranda eloquência e da cultura que
O deputado Wilmar Dias fez a leitura do parecer esta Casa, compreendendo

�'tlntes de Miranda sôb.l'e a �ortal'ia 968-52 do !n�t�tuto \ ser maneira mais fácil de

"". A1;001 e A_çucal', pOIS ��slm o docun:el:to serra �Ian:;- i reverenciar a luz o antepor
crito nos anais da Casa, ja que o plenário se haVIa,. na 'lhe a treva, foi recrutar o

E�8São :a."Ilte.rior, pronunciado contra a: referida

tra11SCri-l' �.';:U
componente mais hu-

çao. ':_
.
milde para a tarefa. honro-

AÚlda o orçamento ':<a tanto quanto grata, de
Na ordem do dia] foi novamente apreciada a propos- \'08 saudar.

ta orçamentár-ia de 53. Dir-se-á, Eminente Rei-
O ôcput��(1g _IPstivalet Pires, l ider do Partido Social 0[' Magnífico, ser nada

Democrático, continuou nas criticas com que já na ses- .nais que a paradoxal apli
sà« anterior coméntara aquele diploma; no qual se fu- ..�<lçiío, às regras da hospí
gill estranhamente às imposições da técnica, nas normas .al idade e da f idalguía, de
.f.raçadas para a r.é.�eita. rriucipios dos contrários,

Nesses comentários vieram à baila os serviços in- ie rnaterialist.ico e UlUl:XÍS-
dustriais do beneficiarãento do leite. O deputado. Cá3Sio' b!CO sa. 01'. , •

1Iedeiros pergunta aó 'o'ra.d.or· .como pqderia explica r (',
. Tão marcado é c vosso mente, por concur=o. tJ car

deficit. nrevisto nessa dependência admin istrat iva.. O �es.taqtie e 'tão fulr.urante o t:ü de terceiro oh:i��l,; do
deputado EsÚvalet Pires �e�clal'e:.ee,'":. ql.. ':e,,/.as questões .de

'10SS0 brilho no D.,".tl'e.lado 1\T 'j:.Y· tó N' 1� "
1 �,' ,[lLuSeu .'us Ol'WO • aeluna"

despezas serão examinadas por' l.iin outro colega de ,sua '

d 1 l' d- 1
'

t::eu os nossos va ores cu· a aseen e1', pe o meeena·()
Lancada, Entretanto,. o delJutado Osvaldo Cabral acen- .

t-
,

t" t- -le p
" "

.

r t:.11'a1S, ao proJe a;la e ao "'. lospero" e lll •. ülen e;:
tua que o deficit da Uzina de Leite é a prov;i d:ajnc,a:pa. 'obusta � personahdade aparentados, a albu; sine
(, ;úade admhlistratíva do Estado nesse setor de ·slias·:l'e.s", ..

,ossa na' pai;;;agern iütelec:. CllTas na administt,t�ão pú,
l)onsabiliaade.s. A solução seria entregar aqueles se.h"i�' ..

"1 d"
.

"hl1'C
-

f"
"

- clla'
.

o, paIS, que 2e'�'la l11U- .J a, n1'.O
.

LH a Unlea ma,

ços industriais à livre exploração dos leiteiros, ficando jl,:,pl�onitsticoe enfadol1h'u c\festa"Í!o do VOS!iO i;lteJec
ú Estado apenas com a responsabilidade de fiscalizar o :ep'êt'ir; a'esta alhwJ e nes-

i
to apurado e exigenb.

fornecimelito do precioso alimento, O deputado Cássio t 1 t d

I
. " êe momen o, quan(.o o os

B' I
' d' -t f�je Medeiros tambem acha que os serviços devem ser en- I t

-' ac 18.1'e1 em 11'81.0, 01"
. Yla con emos

.

a ans:,::,. e. o
n',aa'.o e',n. 192,1... "OR v;nt'e fTl'egues à exploração particular, porque se trata de ser· dI" ,

i)razer e ouvn·-v.0->, aq UI o I' ., '. 1 or " '.
.

,

t
.

d'd m h stl'd d o' odem dar lu ! d(ns anos ]a em _O�I) C;o-ViÇOH que a en· 1 os co one a e s p <
-

lue representa a vossa COl1-;. ,_;�
"

I t., � ; .'d'eras sátisfatórios: ., . - ,

lt 'b '1' 1 treavc.s nas e la" "Ull 1 ..

.
' :rlOmeao a cu Ul'it. 1'�iS1 61-

I 'O D' 't d' P
.

Há, 'ainda, diversos apartes sôbre a matéria, até que ra.

.

cas, com � IreI () � 1'0·

ú deputado Estivalet Pires, sintetizando suas obs.el'va- T
.

P' E'
! pl'ieda-de" e, atraído rara a

odavla, � ro:..eS301' me-,
d

'

Ac,:ões, declara inciRiv,amente que o Govêrn.o do Estado,' 1 b polítlca, depu ta o a • _�sem-
-

- oto, urge em rae, eomo
com sua proposta· orçamentária em apreço, cuja receita I' bléia L'.;gislativa da Bahia,justificativa, as nossas ]-

de 1927 a 193Ó e rleputadoe.�t:i estimada muito abaixo da realidade apenas procura ;rações e os nossos deveres
t

. -

l't' E" E t' federal de 1935 a 37 abor-.e1' em suas maos uma arma po 1 lea. que o xecu IVO
para com a posterida:1e, a-

I· ô' 1 a" 1 o� 1'1' t m d l' çamen"'o' qu le qtle dáveis, em 1.929, etn ,'A 'Re-.

,L,U··· )1". P amen e co o s 01' � s. a e
. través os arquivos desta

t.. t b' d forma Constitucicin,d dacons a da. propos a e o que so revem com o excesso e Cas'a, que devem registrar,
'::l1'1'ecadação, "do q'ual p9derá lançar mão a seu bel pta- palidamente embom, a ra- Bahia", o atrael1te· e mági-
201', {le 'acgl'do.:_ com suas 'conveniencias políticas, e' isto ziio .de ser das no,;;:;a;:; llD- co campo do Direito Públi-

1 t· .. d 1 't'
. t' d co, no Q.ual v@shaveríeisde'em (e Tlmen"o, os egl lIDOS 111 eresses o povo. menagens e, mi:ds qJj� tudo,

N '� ;b d t· d T
,.

Ca I t "firmar, como todos hOJ'ea, 'ri. una o elJU a o enono va can e cs méritos dos nOS�50S home- - . ,

O deputado Valter Tenório Cavalcante, i1\do ao mi- tão jubilo:-\os, o reccnhece-
:lagea!los.

(:rofoll.e, _ tambem pronuneiou notável discurso de criti- No caso do homGl1ê1.geado mos, profes;,lor eméi'ü<), com
_
cas à proposta orçame.ntária, corroborando as palavras 'à' pllblic'àçao de "iaterven-

.'
- -

- de hoje, - com que I;mo<:ã.o ,
.

oco, deputad() Estivalet Pires sôbre as segundas intenções o afirmo _ sôbre sea'm ;11- çãG Federal" (1936); "Cur-
'. d,o governo em enviar à Assembléia uma propos"� or�a- ,.. so de Direito ConstitndonaJ"'" .,. tos todos, são incol1tavels os
nlentál'ia com réceita_ muito inferior às possibilidades fi- "

' Brasileiro" (1937); "Cur-
meritos.

l"i:lnceÍl:as do Estado.. Essas segundas intenções incluem 80 de Dil'eit<-> Público"

logic;l.mente o proP9sito de não dar e nem permitir o au- Baiano de naschnento, de (HJ38); "O Estado e o Di-
mento ;lOS fÚllcionários públkos. Com efeito, ficam des- linhagem e de �ormação in- reito n'Os L u s í a das"
mascaradas as afirmações ..do situacionismo quai1do in- t.electual, encarnais; ao ru- (1945); "Curso de Direito
voca falta 4e recurso& pata dar o referido aumento. oro,

"
o milagre da <.:Iarida- 'Constitucional' (1947), re-

Esses recursos existem e existem de sobra. Eles po- de e eôr da terra natal' ,co- velando,' em toda a vossa

deriam ter sido encontrados na proposta orçamentária; mo" admiravelmente, vos obra de jurista, aquele mes

se eata tivesse' sido calcada na realida<!e. :'€produziu GUSÜt'iO Bar- mo balanceado equílíbrio de
O deputado Clodorico :Moreira, que na �{l�são de,on- roso· ao receber�'i03, para a, �pesquizador universitár i.o·

tem se mostrou surpreendentement\' loquaz, perguntou :mortalidade, l!a Aca.demia que encontrámos no histo·
20 orador donde partia pal�a suas conclusões, e o deputa- Brasileira de Letras. riador, partindo do quadro
ctn Cavalcanté respondeu de pronto que isto estava evi- De polimórfica atividade, local par.a o nacional e dês
dente no mareante cuidado com que o Executivo elaho- {{ue bem l"ev.ela o pulimen- te para o geral.
rara â' proposta orçamentária fora dils' bases técnicas e co universitári�·'dé·'-dm"à:,cl;l.l:",. Professo!, exercestes a

das poas praxes contabeis. tura·
.. :cientificamen�e balan- cátedrá no Museu Históri-.

A felicidade e a acuidade com que o oi'ador al'gu- ceada, manejastes, desde co, extendendo, depois, as

menta em resposta ao deputado Clodorico Moreira, re- .!êdo, ainda 'nos b'àn.<;os es":' 'vossas lições simples e sá
cene espontâneo e decisivo apoio do, deputado Francisco {'olares,

.

à' , pena paralela- bias, à FaCilIdade de Direi
Mascarenhas que, lia predpitação de seu arrebatam�nt6 mente ao v�rbo, àlia�do, ne� to da Univêl'sida4e do Bra
pro-governador, perguntou ao orador porque não davá la e nele, em sublime é rara "il.' e à Fáculdade Católica
o aumento ao funcionár'io públko trazendo ao exame da hartnonía, B,' imaginação e a de Direito do Rio de Jane�,
Casa um projeto de aumento de impostos. fantasía, bases da estética,

Esse aparte foi um fulminante argumento "ad ho- com a precisão e o r;gQl' da
minem"! Sim, porque o deputado Tenõrio" Cavalcante pesquiza, a1icer.:�s da el-

. J

com a veemencia de suá brilhante 'pálavra, prova" que 'â
'exiguidade do orçamento, v·érdadeira demonstração de
pessimismo, outra cousa não teve em mira, senão forçar
a iniciativa da .alta' dos impostos, sonho há muito acari
ciado pela atual situa'ção.

Merece registo fi atitude desassombrada do deputa
do Cássio Medeiros que, dentro daquela sinceridade coti{
que costuma patuar sua atuação parlamentar, não, teve·
dúvidas em cond(mar os aberrantes defeitos da proposta ••�••S."•••••••••••••""."••M'•••••••••
orçamentária, Il'''i1uãl de fOl;ma a]guma corresponde, à're- nador,. na sua plataforma, onde amontoou promessas que
alidade.

.

agor� 'l:ecusa cumprir. "

O deputadm:'B.1l1cão, Viana, querendo afastar a. dis- No decorrer da discussão ,o. deputado Francisco Ne-
cilssão do probiema

>

do aumento ao funcionalismo, sobre- ves declarou: Cl'iciyrria' não precisa mais de cadeias, il1as
modo desagradáveLpara a situação, dada a, falta de cum- ,sim de postos de saúde, e postos de pu.ericulhtra,- Hospi-
:primento de J?rome.s�.as governamentais, considera o dis- tais e Sanatórios.

.

curso do deputado Tenór'io Cavalcante, uma explosão de
dêmagogia, mas �SSt1 afirmação não causa efeito porque,
() oradol' está conduzindo' seu discurso com Jyases em fa
to,'; irrefutá\"eis e htis fatos estão longe de ser demagó-
gia.

.

O deputado Gomes de"'�L\lfneida intervem com múita'
oportunidade] dizendo que dernagogia foi li do sr. Gover-

- • Á' ,....

enua com a ll1VCS ;lg,;tçaO c

; exame" e n,OB- déstes, em

uais de trinta volumes, O1'1i

.OUlO historiador jlUJ."O, ora

;0:110 romancista, mas sem

,:1'8 com aquela beleza
.

de
esti!o e aquela, precisão
�ie!ltífica de expoaiçâo que
revelam o incomum e o ra

'0 <!a vossa obra cultural,
um panorama fiél e ameno

da terra e da gente brasí
Ieira, seus usos e seus cos

tumes, seus ideais e seus

anseios, e Iacil itastes
.

aos isociólogos e outros cientis
'-g8 sociais a apre en s}i,o de
substracto cultural (�a so-

ciedade brasileira, .

Mas, este pendor J.'<tra' 8'"
Hstóría que revelastes des
d'" jóvem, pr�fer.inq() .. con
,wistar, mo(1\;sh' e digna-

ê��<ia. f

Confirmando Glutz, refe
rido por Barroso, que diz
ser úm fato universal 'pte�
ceder a lenda à história,
(;asastes, como beliltrista e

pistoriador, a tradição e a

, Entretanto os projetos apresentados a ess� respeito
1ão foram bem aeolhidos pelo goveí'no.

Tanto o discurso do deputado Estivalet Pires como

) do depntado Tenório Cavalcante causarani'"forte sen

'ação porque provaram a insinceridade com que o gove:r
,0 vem 'iludindo o povo e a honri'lda"ctasse dos fundo'·
lúrios.

. Aten�ãoJato· -Vende�se, 'uma mesa' de
.

Sl1oi)'cker e �IÍl sl'!Í'viçú' de

Alto-falantes, juntos '6U se

parados, ambos com seis,
meses de uso.

Tratar pessoalmente Oll,

por carta com DARIO SAN
TOS - São João Batista _.

Tijucas.

cação no govêrno do Gene

ral Dutra,
Talento real, .orgulho pá

crio, vemo-vos, agora, iun-'
díndo as 'vossas duas ine-T
vitâveis tendências de his-
toriador e de jurista, a nos

,ralardear, com a maestria
lo escritor refinado e pre
cioso e 'o equilíbrio do
tomem de cultura apurado
; metódico, essa magistral
'Üistória das Idéias Políti

.as", onde o professor" em

rma "integl"ativa excursão
rela história do ocidente,
»osqueja um peno rama ela

'9, pel'fBitame.nte delimita,
lo, da evolução e do com

)onatntl;;J 1;<.. das sociedades

:JOlíticas ocidentais e da
-rrdidura das suas idéias de'

·)o.s. .;

Poderia, 'M.agnifico Rei
.

01', prossegu ir na enumel'H

,;ão dos vossos altos m'éI'Í
':o� e na projeçno que {) vos

:0 nome deu à nossa cultuo
'u fóm das fnmteiras da

;Jó,tr'ia, E, então, desfi-aría
.mm lista intal'minave1 das
:oeiedades de cultura, na,

�ionaís . e estrangeiras, a

que p.ertenc€.is, b�m como

das honras e conde-cora,·

';0':'8 que rocehestes pelo
.'osso trabalho de homem

culto, cidadão do mundo.

Mas, por sôbl'e ferir-vos
a modé"stia, roubada a. esta

Ca.sa e aos, seus ilustres
con 'lidados o ime9iat{) pra·
:zer de ouvir a vossa pala
vra . mágica e encantadora .

Revet'el1'ciando o vosso

nome aureolado e exprimin
do, em nome desta Casa to

no de to4os os ,seus c-otnpó ...

nentes, a inusitada satisfa

ção e a COnf(H"Ü\dora honra
de hospedar-vos, apresen
to-vos os melhores votos de
permanência e convivência
com o povo de Santa Cata
t'ina, 'um povo um pouco di
verso do vosso povo baiano
em 'suas cambiantes étnicas
mas que, como já o verifi
castes pessoalmente, anos

atráz, em Blumenau, é, co

mo <> vosso, profun{la, me

dular e retintaIÍl�nte brasi
le:irp.

�viões a

'" _o "
;anwos .

o EST.U>O

tem-

30 DE OUTUBRO
A <!at� ,de h�je, recorda- .

f\OS que:
--em 1.647] ficou. teemina-

, da. a bateria de Santa Ante

aio Nóvo, na margem do Ca

nibei-ibe ú construida 'PCtl'"
determinácão de Vida de:

:'JegTeir'os e Fernandes Vi

eira, sendo guarnecida ('OUr

.

W' 'c�nhõt')s de bronze :HHlla
dos aos holan deses ;
- em 1.76::!, a praça da

Colouia do Sacramento (.,,

pitulou aos hespanhóis, que
a bloqueavam desde 6 de

Junho de 1761, sobo caman

do do General D.Pedro de
Ceballos,. com 2.700 homens

.

'de tropa regular e milicÍ;-ts.
e 1.2ÓÓ indios guaranls;
- em 1,814, nas Caldas

da Impel'lttriz (Cambi1:'e1<1-
Sm1!a Ca.tal'Ína) foi c(>lo(O��

da uma placa -com os (liz.e
res: - Á memória dos l!llH
eianos d' E.I-Reí de POl'ra

gal, aqui mortos pelos 8€'1-
vicolas em 30 de SetembrO'
de 1814, quando em gUltJ.>da.
a estas afamadas termvs";
- em 1.857,. chegou de

Hamburgo, c'om imigr::',ltes
alemães para a Colonia de

Blumenáu, o brigue dina

marqlJes "Courier";
- em 1.8.60, os selvieGhs

atacaram várias eaSê13 de

colonos, no municipio de

Blumenau, faz�mdo vária>!

vitimas;
- em 1.898, em Bl"l!1S�h

wig, Alemanha, fale::('u o

Dr, Hermann 'Bruno !i�tj}
E,umenau. fundador da, '-"'

(lade de Blumenau, ne>1te E&
tado. Nascera na me8�na ci
dade em 26 de dezembro de:-
18j9;
- em 1.86{), faleceu Tho-·

nwz Coehrna, Almirar.t,'!.
nascido em Anasfield, :":1:
l1.al'kshire, a 14 de dezemhl't},
dI:) I775 e tendo sido o l(}(f

Cúnqe de DUÍ1donald;
- esta efeméride é t��m€

morat.iva ao '�Dia do :F;mrtl"E:
gado no Comérció".

André Nilo Ta"asel.
.

----------....--------------
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Nos b!.tidor.s do mundo IrDl2m1aô tio S.
.

., ·

.

desls dos PasstS
R IdaVlarlU-3 HOSPITAL � CARIO�\Dt:

-Yündada em 1763
FINADOSPor AL Nh'lO I fi'ncionando como corres

ponde.
LAJES, Santa Catar;r;a· -

Mas 'o amor e o respc.to
O amor e o respeito) pela pela máquina' é l,lp8'1;'•...( um

:máquina é um dos preceitos r..specto do programa de ins
uue o Segundo Batalhão trução que o corone- Oryrn
:Rodoviário estacionado aqui nio de Sá Tavares vem 1'C3-
<i'm La.jes.:nsina ao POV? lizando à frente do S"rl.':(]0
desta regrao, no

de��mVi)l"'�-1 Batalhão Rodoviâri '\
mento da missão de prozres-
so que te' .desêreví nos meus 'Na gestão 'dô' coronel
4:.omentários anteriores. i que aqui se acha há pouco
A máquina - diz o coro- mais de um ano - ;J bata

lHol Olympio de Sá 'l avares, lhão já formou 22 operado
,wma'ngªnte do bat.. lhiill - r es de máquinas, quatro me

iJ o maior aliado dó exército cânicos de équipaíi{t>'e(J pe
�H' construção da defesa e sado, cinco telegrafistas,
Jo progresso nacionais. três rádio-operadoras, cinco
"Sem a máquina. fieal'ia· vulcauizadores, cinco solda

mos impotentes perante a dores, onze carpin+eiros, e

:u.at:u.reza..,-c.ol.Q.SSal-da... ..llQ�l.. ,uma. .Iegíão , ma.is��··-(.f>�}'-à_ ,

pátria. Cairíamos vítimas .. ios especializados, que V;I,)
�este gigante que, lougo de :::('.6de eletricistas até esse

,Jormir em berço espleudido, ,-,perário do estornago que' é
�e alça aos céus pelas nos- li ccainheíro,
-sas grandes montanhas e eu

l:ana 08 horizontes pela ex

tbnsão formidavel Je nessas

terras, numa afirmacão de

:pujança que é, ao mesmo

+empo, um desafio ao ]1,)
mem brasileiro".
Quero explicar-te, an:i!D

).(jtOl·, que o coronel Olvm ..

vio de Sá Tavares, tem urna

.·loquencia natural e (0:1, [1',,
ses como a que acaha �ú 1'2,

petil' com uma natTt'il�Ufldt>
.que o caracterizam �0mJ um

nomem afeito a IO�ig'<J�' e \'a-_
Tiadas leituras, com) un,. c;,·

iudioso de aspecto;:, llllm,;j'o
sos da cultura naeional.
Nós ainda não fahi(;amo.�

máquinas adequadg�,_ --- L <1-

t�flúa () coronel Olympit,' de
f-á Tayares. .

Podemos obte-ht6, 1'»1' c

i,xemplo, âos�noS'sv;; .�ni!go�·
JHn-te-americanos. JtH3 pre,
ll.:!i'lamos conservá-Ia'i, f}�zÊ'
las durar muito, t! ub;z:i.
:1ãS com a maior efi:iencia
possivel.
"P()risso tratam�,s df.; in·

·cutir nos nossos lW:.j. utas o

êlmor e ° respeito pêla má
. (}uina com que rab!llham, já
que sem ela não pi)demcs
�on-cluir nossa tarefa".
Eu compreendo bem.) que

1) coronel quer dizel' pC](jue
T&cQrdo uma cena qUi! ví em

,pequeno, na fazaIH�'t que
ycrteneia então a meuS·!l'
'Vós. Ali h�via'um trato/ qne
tra, creio, um dos' prhreiros'
�rQe chegaram ao ntàsÍ1.
Certo 'dia o trator eng-u:çel1,
� o ·gaúeho que o gui�1.vl.l Clh

�:F:�-'?7:�t:;��,:nii pAI' � cO -
��uradas' sôb�'e o raiOl·. dei- • ,$ III
::�����O����l. :�e wtttlruen-··

,

1/'
.'

f'ti
.

Sei também de caso·s. alo * 0UIIAIfTE TOIJII .....guns até recentes de !t)i;!-
- .,..

viduos perfeitam�ntG l,em / '- nos 11A'nç "'OS.intencionados que S8C'arnm 'I" ,

..ftK'- ti,
'

!�:�?u:'��:��::n�;;,�; sM,D�\'••�,:;'*:ruim. -;;" .... :!.

O descuido e a Lt1tn dt' ? �, �
cuida.do para com as n;�O�li:
j'as tO'rna-se páten"p. r!T.! aí:
l{uns lugares, inch;-iiv!5 €,1'i

<'ertas instituições ori �. i: ;;::;,'
cnde ,tais precios�(ui:k;J" L
-c�m expostas ao f.'r:1rt<) eo-,

lJril1do-se de ferrugt!m ., ::a-,
!hando na missão para ílliQ

peviam. serv'l'.
. ,

A maquillária ·{til iZ�1f!a

I
l)elü Segundo BatailJüo

RO.,urviário é mantida em cor,

ôições ótim.as. Não bá.l.wU
.t;ó máquina que nÃo (i;st:fja

o 2- Batalhão

I .

�-

..

De "ordem dó SlH; Irmão
Provedor convida os Irnsàos
e Irmãs, para, revestidos di: ií:STREITO CANTO - .. casas, sendo 2 residenciais.

suas insignias (balandra-ts 2 para comércie (ótimo ponto perto da Soberana)

e f�tas» assiatirem à santa RUA TENENTE SILVÊIRA - 6 quartos, s/visita; si
Missa que será rezada Pt- j a..I1 tal', Cl}pa, coeínaa, etc. . ..... '!' •..•..• , •••

,

las almas dos Irmãos b'e ES'TiiEITO RUA SANTOS SARAIVA - li quartos. s/

chios, no dia 3 de novem

bro, às 8: horas, na tg re] �

do Menino Deus ..
Após à Missa, a IrJlliln

dade fará a visitação ao Ce
mitério.
Consistório, 28 de outu-

bro de Ui52. ' jantar, cosínba, q,epósito, copa, terreno lOx30 mts,

Luiz S. Bezerra da Trin- RUA CONSELHEIM MAFRA � 4 quartos, s/visita,

dade .L Secretário.

CASAS A VENDA

jantar, s/visita, copa, quarto de banho, '�ataje', BO

tão, eituada em esquina ..•.. " .......•........

aú'A'B-Óc.i:tlrvA· - 4 quartos, I'/visita,· s/jantn,

copa, cosinha., dispença, entrada para automóvel

por dual! rtta! (situada em esquina, grande quin-
tal) ,

.

RUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, s/visrte, ..I

�OO.OOO,O(

tOO,ooo,oc

160.000,00

100..000,0(>

260,000,Ot

160.000,0<'

180.000,0(,

180.000,O(

160.000,0'

rss.ooo.e.

1liO.000,oo

110.000,of

100.OOO,O(

100.000,ol

100.000,0<

.1I0.000,1)'�'

90.000,01)

80.000,0&

80.000,O(

8li.000,ol

60.000,00.

fll).OOO,oo

46.000,90

!1).000,00

120.000,01

BO.f100.o,_

Ifi.aoo,o!'

!1S.OOO,ot'
1Z.000,o�

'lt10.000,OCi

'211.000,00
18.000,011

--o--

COMPRA DE TERRENOS, CASAS, CHACARAS E SITlOS
Temos sempre inte�essados em comprar casas, terrenos, eh':

aras e aitios.

� outras q1;e· por motivo de :fôrça maior não .�o, anuneiallaa, .

a.lgumas desta!! são sceita transferência pelQ! Instituto" Montepi<
!t Cai:á Econômica.

AV. MAURO RAMOS - Lote de 16x45 rots. (nego-
cio urgente). • .••.••...•..••..•...

'

..•.• , .....•

ESTREITO RUA SAJ."iTA LUZiA,.- Esq. com Ru.

São Pedro - 40:x26 mta. . __ .

COQUEIROS RUA S1.0 CRISTOVÃO - 22x55n, tendo

Vollou a Relíqaia
a Roma·
ROMA,2R (U.P.) - .\ 1'e

Iiquia do braço de São F'ran
cisco Xavier chegou à noite
de hoje, por via aérea, a, Rr;-.

• ma, após ter sido oferecida.
à veneração dos fiéis, n a

I
/

Espanha e JOl'tugal, duran-
te êstes três últimos meses,

por ocasião do quarto cente
nârio da morte do Santo.

O padre Jansen, preposto
Geral dos Jesuítas, e nume

rosos prelados, receberam
no aeroporto a reliquia, que
foi transportada provisória
mente paj'a a Igreja Roma
na de São Francisco Xavier,
antes de ser depositada de
novo na Igreja "Del Gesu".

Vende-se
Dois lotes de terreno no

Bairro Glória em Barreiros.
medindo ).2x27 cada um. In
formações nesta Redação, .

PRECISA-SE
Balconistas com prática

em Casas ele Modas
Precisa-se na A Mode-

I'DID. UUKA'rla••
• ru.cr.u aIrIWfi...

Elixir de�NogD8jra
..........u:IIIat .....

,......a..dft,
.

COBRADOR
Precisa-se de cobrador

na A Modelar exige-se fi

ança.

CASA
'Vende-se uma sita a

Avenida Rio Branco.
Tratar com Raul Che-

r·em. Rua Feli�e Schmidt,
na Casa· Mundial, Edifício
Amélia Neto.
A vista ou em dois pa

game,ntos.

PiÍrficipaçio
NICOLAU HAVIA
RAS E SENHORA

participam aos seus pa
rentes 'e pessôas de suas re

lações, o nascimento de sua.

filha IVONE, ocorrido dia
25 do corrente na Materni
dade "'Dr., Carlos Corrêia".

DR.

--o--

CHÁCARAS E FAZENDA A VEN·DA

'}A.NASVIEIRA& - �om 4.344,728' m2 e uma ótima
casa residencial de' 2 pavimentos ....<•••••••••

JAPOEIRAS - (no principio) - com 98x250 rota .•

caSIl . com 4. quartos, 3 8alsll, cosinha, b.anheiro.;

Vende-se
. Mobilia:

.

'I i saia de jan tal'
600.000,0"- buia, ,

,I
6 cadeiras·

.', '

I'
1 mesa elástica

ZIO.OOO,o�
,

., 1 l;>alcãO'

I nJPOTECAS
. Recebemos e· al'licamoB qualquer importâneia com garantia hi,

\)o-tecária_

li/jantar, copa, cosínha, situada em ellquina, ótimo.

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

ESTREITO RUA SÁO PEDRO - a quartos, ant-sala,
8ala· ct.- v-isitat ,copa,. coaãnha, instalação sanitRia

completa, com duas' pequenas casas nos fundo.

\V, MAURO RAMOS - a quartos, cosínha, sala J.sn
tar, e/visita, etc. (cssa isolada Mimo local) ...•

RUA DUARTE SCRUTEL - 2 casas. uma com 4 quar

tos. s/jantar, a/visita. cosinba, e tc.; outra com 21

quartos, sala, varanda, costnha, etc. . .

€STREJTO RUA JOÃO CRUZ 5ILVA - 5 Quartos, si

visita, s/jantar, coainba, banheiro, etc., terrene

4Zm. frente por 20 fundos (esquina), aceita-se

WO% à vista e r,W7r. à L�OO,oo mensais .'., .. "

';STREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, s/

visita. s/jantar. copa, oostnba, etc. terreno 20x40

(chácara) , , " .

';STREITO RDA SÃO PEIJRO -- 3 quartos, s/jantar,
copa, cosi nha, va rundão, dispensa etc. ter-reno

15x40

{UA BOCAIUVA - 3 quartos, s/ para negócio, varan·
da, cosinha, ótimo ponto, perto da Av. Trom·

/

powsky , .......•. , .

�UA RUI BARBOSA (defronte ° Abrigo de Menores)
- 2 quartos, e/visita, s/jantar, cosinha,_ etc. ..

\V. RIO BRANCO - 2 quartos, sala, varanda, cosi·
nha, etc. . , .

WA JOS}� BOITEUX - 2 quartos. s/visita, varanda,
cosinha . , .. , ....••....... , , ......•.........•

'OQUEIROS :_ 3 quartos" sala, varanda. cosinha,- ba-

nbeil'o, e�c. . .. , _ o

tUA J JSi: BOITEUX - 2 'quartos, s/visita, varandll,
cosinha

.:ABEÇUDAS M UNo LAGUNA - Beira-mar com

quartf)S, s/negócio, a/visita, s/jantar, cosinha,
etc. terrenQ 72x:la mts., ót�ma par!! veraneio , ..

{UA RUI BARBOSA - 2 quartos, sala visita, cosi-

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

:lERVIDÃO FRANZONI - 3 quartos, sala, varanda,
cosinha, etc.) terreno 9xS3 rota. . .. ' .........•

\l;STREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sàla vi

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

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

ESXBEITO RUA TEREZA CRISTINA - % quarto••
.

sala,' varanda,. casinha, aala para negócio :' •...
BARREIROS - S quar,tos, ./viaita, s/j:mtar, eosinha

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

--()--

�mas. p.e.q.uenas caBlUl .•••••.. � .

�STREITO RUA SANTA LUZIA - loté Co.m 10%40

:rota. • •..•••.•. � •••••••••.. , .•.... , •......•.•�

BARREIROS - lote de 12x50 mta. . .•.. , .....• , .

varanQão, etc.. • ••••.••••••••.••.•..•••.••••.••

, PRINDADE:"_ com 7S,60x600 mts.' e uma casa Cptn

li quartos, a/jantar, eopa, cosinha, ban�eiro. VA'
ra!!dão,

.

etc. • .••.••••....••..•••••....•..••••

SACO, DO$ LIMO� - com 2711.500 mte.' e uma casa

reSideneial .••.•••.•.•. '.0 ••••••••••••••••••••

�ACO DOS LIMôES - com 88x500 mb. . .• , .

\

de em-

1 c.ristaleira.
1 mesinha redonda envel".

niza·da•.
Rua Féliciano Nunes Pi.

res ,n. 12.

E tão boa fama jJ,;ss'Jcm
estes elementos treinados
pelo batalhão que muitas
companhias partrcutàres,
<luando precisam de especia
listas, escrevem, ao, enron e·1

Olympio pedindo ln> q<t€ in

.iique operários ou técnicos
entre. aqueles que pass aram

pelos cursos do batalhão .

c'

t.etol'llaram à vida civij,

Fraqueza. em ser.'
Vinbo ereol.lade

(Silveira)

--.--�------------------

PERDEU-SE
Um chaveiro, contendo dI

versas chaves, na Rua Con.
Mafra ou centrO' da cidade.
A qúern encontrar, }'o

ga-se entregar neEta Hed'a
ção.

tAgradecimento eMissa
Elias Paulo

A espõs:1, filhos e noras de Elias Paulo, sensibili·
:ado'l, agradecem as demonstrações de, pesar e solida
riedade com 5lu.e as pes'sôas amigas se asso�ial'!!m á S.lla
profun'(la 001", pêlo fáTeCiinento do seu inesquicível,- es
pôso, pai, sogro, convidando-os para a missa de 70 dia,
que será r�zada a 3Q do corrente (quinta-feira), às 7
horas, na Catedral Metropolitana, no altar d.o Sagrado
Coração de Jesus.

Antecipam os seus agl'adecimentos.
Florianópolis, 215 de OUtubl'O de 1%2

Participação
vvA. HILDA HAVIARAS KOSMOS APOSTOI,OS B

SUA illMA EVANGELIA
MIGUEL VASILAKISparticipa aos seus paren

tes e pess;óas de SUM· rela
çoos, o contrato de casamen�
to de seu filho WALTER,
com a senhorita Margaró
Evangêlo Mávros.

participam o noivado de
sua sobrinha senhorita Mar·,
garó Evangêlo Mavros. com

o jovem Walter Haviaras.

Flol'i�nópoIis, 25-10-19-52. Florianópolis, 25-10-1%2,

Oficina te,Bicicleta Nel,
Aeba-se apa,elhada para qualquer serviço em Bi

'icletas e Bicicletas a mO'tor - Ticiclo - Tico-Tico
jarrinho - Berço,- etc.

P�ça.s e Acessórios Novos e Usados.
Pinturas. Soldagens'e-Parte Mecânica.
Se.rviços Rápi(1.oB e Garantido, .Executad� por pel

')01 esp-eciallzados. _ ..

- Rua Padre Roma, 50

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Várias fBstivi�a�8s AssinalarãO
.

a Grata (f8IDéri�e
A laboriosa classe dos comerciários comeméra, nes- r Dia, 30 _, ÀS, 6;00 horas - Salva de 30: tiros em ti�-. Às 16,00 hO,rás':':_:' Cabo de guerra entre ,as, funcio-

ta data, o DIA DO EMPREGADO NO COMÉRCIO. 'menagem .a. Assembléia Legíslatíva e a Câmara dos

ve-In?'rias d� :F'ar�,�ci� Cat3(rinen�e e Casa América, cm,

As festividades, .assinalando essa efeméride, tive- rea:dores.,,·, '

" disputa do troféu Vereador MIguel Daux, .

ram início no dia 26 do corrente, desenvolvendo progra- As 7,00 horas _ Monumental Pic-Nic, com 25 oni- Às 17,00 horas - Regresso a Capital, com desfile-
ma que êste diário publicou em sua edição de 15 do cor- bus, a CANASVIEIRAS, em homenagem ao sr. dr. Ader- pelas principais ruas da cidade, com queima de fogos de-
rente.

' ,

bal Ramos da Silva. Partida Praça 15 de Novembro, artificioso
'

,

.

Para o dia de hoje, as comemorações, programadas TARDE ESPORTIVA EM CANASVIEIRAS, DEDICADA
serão as seguintes ;

'

AO EXMO. SR. DR. PAULO FONTES, DD. PREFEITO
DA CAPITAL

Às 14,30 horas - Corrida de saco.

As 15;OQ horas - Quebra-póte.

O ESTADO, associando-se a essas homenagens à;:_

classe, não circulará no dia de amanhã; proporcionando;
assim, aos seus empregados, folga neste dia dedicado a<!,

quantos laboram no comércio e na indústria.

Assembléia Legislativa
Hetifi('a� ão Temos entretanto' a 110880 favor, corno testemunhe-

Ao fní',ci'Iaos nossa cronica de segunda-feira, disse- da nossa sinceridade ao registrarmos o incidente, o f:}to,

em· :1103 que o deputado Olintho Campos havia afirmado que de diversas outras pessoas presentes ii sessão, i:.1mhém'

astívera 11'1 rel';ntc na votação- de um requerimento, terem sofrido do mesmo engano .acustico.

quando o ilustre j.arlamentar não havia, de fato, torna-lo 1 Ao deputado Olintho Campos, com as nossas, excu

iarte na mesma.
.

I sas, damos a certeza de que saberemos fazer-lhe jU::ltíça.,
Aquela IlO;;'::;P, afirmação não foi um� fuga à verdade I seja élogian�o-o quando' for o caso, seja criticando-o, se

)U qualquer oxpeIiente usado pejo cronista para meuos- a sua atuação a tanto 110S levar, ,

»reza r a pessoa por todos os títulos digna do represen- Continúa na 63 PlÍg.

.ante ademarieta. Assim afirmamos, pelo contrário, por. IV••• iI_ g...7a1<...._. w/h....._...._.&<..w............_..................._ .......&..�.

[ue nos pareceu ouvir de S. Excia., nitidamente, a decla- I'€)!-; Br.�I,
\

T.�,i4�' DI''O' ••ração mais ou menos como segue: "Devo declarar a Y. iJll "I I -', ,I

,� 'I )
' I

8xciu. (ao presidente) que na hora da votação mP. en-
' ---,'-' ,-",-. __'_. -, / _.'

.ontrava no recinto". b
·

f'
·

tEis que ontem fomos advertidos de ,ter havido equi- onllca novos 8,sSloan es
JOCO de nossa parte, porquanto o deputado Olintho de
Campos havia declarado justamente o contrário, isto é,
lue não estivera no recinto.

.

Sendo assim, apressamo-nos em retificar nossa cro

nica e tornar .nulas as ilações a que fomos conduaidcs
.ielo involuntário engano acustieo de nossa parte.

te����ar�:da�:iict: d�ut�:� �ífiãTaCu�ãiêTeõTríítiFveiltanâ-e
O Deputado Antônio Go- viduais, requereu, por in- 'BllaO soleoe para reeebel, 8 em.. '

Cada. vez que leio o jornal, uden ista de Lag'es.,
mes de Almeida deu conhe- termêdío da Mesa, fosse da-

D f Ô prometo a mim mesmo correr à biblioteca e a08-,

eimento à Casa, do inteiro do ciência do referido tele-
' ossar OS DOVOS pro ess res historiadores para sair do estado de dúvida.

teor de um telegrama que grama ao Sr. Secretário da No salão nobre da Fa- ção daquêle estabelecímen- ,E' que, de 'há muito, observo que aquele órgão;
recebeu do Sr. Arfstoclides Segurança Pública, afim de culdade de Direito de San- to de ensino superior leva- quando alude aos ominosos tempos dos nefastos.

Baratiéri, que relata uma que S. Exa. tomasse energi- ta Catarina, realizar-se-á, rá a efeito para receber e govêrnes passaij'os, que infelicitaram Santa Cata-

víolencía praticada pelo cas providencias em torno às 20 horas de hoje, a ses- empossar 05 novos docen- rína, com um período de ladroeiras e negociatas,
Sub-Delegado de Polícia do são solene que a Congrega- tes livres, que são os srs. faz questão de limitar a crítica aos últimos 1&·

distrito d-e Leão, no muni- do caso, -Dj sse mais' ainda
,.

'i - � .:�:,�� Professôrea
. Aujor Avila anos.

cipio de Campos Novos, con- que espera não ser mais __w.....-..-.--..__ da Luz, Joaquim Madeira '. Os outros jornais udsnístas, daqui da Capital
tra o sr. Ângelo Baratiéri, necessário voltar ao assun- Neves e Osvaldo Rodrigues e do interior, quando condenam e caluniam 'esses

'Depois de fazer conaide- to, porquanto, por certo, o Monsenhor Ber� Cabral, recentemente apro- mesmos tempos, espicham o período para 20 anos.

rações acêrca da atitude da- Sr. Secretário da Seguran- vades em concurso. O mal e as desgraças do Estado, para eles, começa-
quela autoridade policial, ça Pública irá tomar as pro- 'Dardo Pelera Ao gentil convite com que ' ram em 1930. A Região Serrana assegura, que ° co-

considerando-a ilegal e a- vidências que, o caso re- Por intermédio de S� Ex-
o Prof. Henrique Rupp JU-I meço foi em 1935.

frontosa aos direitos, indi- quer. níor, diretor daquela

FaCUI-1
Não compreendo essas versões diferen tes dos

da, Revma, o sr, Arcebis-
po, acaba a Santa Sé de

dade honrou a O ESTADO, que contam a História.

C
J., ' ...

P
.

1 'h
0:1 nossos agradecimentos. Gostaria de saber as razões pelas quais, o ór-

alar'a-O" I',dre no Mer-cado? �.(:v��r::Sti::I'�: ��!aP��:�
�._..,..._....._vvo �---h'l !:sOa 1:��:l��OÇãa:���1 f�ia;���anl�Scp���:;ldt:n��On;Jl�� _

. • tidade Monselhor Bernado
.-r. _«.& .....

O d fi I d O 'I gia, isto é, que os daquele jornal, entre os 20 anos

• e os sea I o epartallento! ��l���:, �!��'i�st:�o. Lauro Os Janaadldros' do curto período" andaram cortando um quínquê-

d S ád'
'

.

I nio salteadamente, excluindo do massacre udenis-
,

8 a 8 I
Monselhor Peters, que O sr. pI'of. José Martins

. C ta, por exemplo, os anos ,de 1937, 1939, 1941, 1942 e
, '. ç,om.pletou' 08 seus estudos, n�cebeu a seguinte cart�: 1950, :que f.oram de intensa opei'osidade governa-

. .' ,

')m Roma, para onde ,partiu "Fortaleza, 23 de Ou'tu-
Mais uma vez se verifica Porque os fIscaiS do De- 3m lll25, em companhia do bro de 1952

. mental. Por outro lado, já oUNí dizer que a exclusão-

grave ausencia dos fiscais partamento de Saúde - ' _da folha lageana é a, dos anos de 1930 a 1935. Acon-
. .' nao sr. Arcebispo, que para lá Caro, primo José

ri\> Departamento de Saúde examl�am o artIgo, todas as ,;;eguia �m Visita ad limina Saudações
tece, porém, que justamente dentro 'desse pra.zo�

Públiea, no nosso Mercado. manhas? _' está �ituada, a administração do honrado CeI. Aris-

E' que foi, ontem, expos- Não haverá mais respon-
nasceu em Sao' Ludgero, Sairá, esta semaila, aqui tiliano Ramos, ql1C, sabidamente, fói entre os da.

to à venda, nas bancas do sabilidade?
(lesta. Arquidioc.ese, aos 5' o nosso livrá' OS .JANGA- oligarqui� o mais' agredido, o mais 'caluniado" o-

peixe, camarão c�mpleta- ....�,__.T...._..._N,.-4.....
de setembro de 1902, orde- DEIROS. Nele, há uma pá- mais atacado sob todos, os pontos de vista e sob to-
1ando-se na Cidade Eterna, gina sôbre sua atuação, em

'

lIltllite estragado. IIDICIDOI
dos os ângulos. Estamos todos lembrados de que

Segundo consta" tal ea-
'

,

,�m 1927. De regresso à P(t- Florianópolis, quando da
os que. o ofendiam - e que são os mesmos que in-

!:ria, desempenhon aqui vá- passagem' dos nossos eon- •

marão faz parte de um gran- juriaràm os governos posteriores' - exorbitavam
,tios encargos, sendo o 'pri- t�l'l'âneos nessa cidade.

de l()t� �rigorifieado, que., d .,'-
,"'ii"

I
" do direito de critiea ao governante, para 'atingirem

V�Pl':séQ4o' y�uqído' há vá� 'er 8 8'� »are ,; :!��. �::r::�l;:;r�o :eeit��1 ex����a;:� �.�;!l;:erea��:� p�8soa�mente o adversário, através de doestas e mo-

rios dias; Mas' .tanto vai e
'

Estivel'a�, o n tem, em
. tejos, zombarias e' s�rcasmos cruéis e revoltantes.

tqnto }yem dO.. eam&_'rão fri- nossa redacão, os Jornalís-
rIa do. Seminario Menor locados, aí, �eçQ-lhe di�el'- Ess�s mesmos, contam hoje, remorseados, qu.e à

gOrlfiC6 que (" ai'tig'o : não,
" Metropolitano de Azamba- me com br,wIdade. O �lVl'O bIt,a d,e m,otivo pa'ra ,arrressõcs à administração, in-

�

,tas, Carlos A. F. Lopes e la, cujas funções exerceu conta a historia d(}s janga-
...

.agüenta. Marco Polo, que visitam veiltaram a história da palav!'a aboyred:ü,ento oi"i.... -

A
por vários anos, com inex- deiros da Assunção, R Pe-

pezar disso, não houve Florianópolis a 'serviço do ::edivel de<dieaçã:o. dro e de outras jangadas
cialmente grafada com dois bb!

f) menor escrupul0 em <>fe- Illdicad 1 V d A Se, para os ·udenistas, excetuados ·os ue Lag.es, ;.

:rece-Io ao consumo, capto se ,I(l, pr�:r�eda�: �ae Ol;::�: As honrarias 'a que acima beroicas. É interessante pa- não houve solução de c.ontinuidade entre ,08 _,m{tus ::
,

a saúde do povo p',ouries'se
nos referimos vêm nos mo- ra qUem

_
-

não .�.()nhece o',' ""ovêrno,s; nestes últimos 20 anos e "e, paI'a, 08 ude-
,'l; sação Rubens Sampaio, de mento i:

. N d t

l
'" ""

estar à mercê da ganância P t AI'
,

.
'.

OpOI uno, p01S que, or es e, porque o assunto, nistas lageanos, e..'Ccetuados os rest,antes do Esta-
dt7s exploradores.'· o�so ilu:Z: �olegas és- j ;;;�r:;::en�on:en��r dê�:� !iv�e�:ns:��ido por quem do, é perfeitamente defensável o mais agredido
Ain<la c)1�ianH)s a ,ver a tão colhendo, neste Esta- t

' • desse? 'govêrnos, num período de' 5 anos, a lógica
devolução de do,I's <lu',il"'" de d 1 t

ers os' seus 25, anos oti as Os livros l'odem ser en- manda
.

concluir que a ma.is cabal defesa dos 15'
-

"'" o, �.em'en os para a segun- 3uas Bodas de Prata de seu viados pelo Reembolso Pos-
.

camarão deteriorados, que, da edição desse interessan- Sacerdocio, a que, �mo es.. tal, ou como achar m�lhor. _'
anos restantes está na defesa dos 5 anoo"primeiros.

'no Merc&do Públieo, havia..... te e útl'l trah Ih E' que provado que o pior é bom, o bom só '1'0-U_'
, a o.

,

�,amos informados, e ainda O primo e amigosido, vendidos criminosa- Agradeeenilo-lhes' a visi-, 101' êsse fato, deseJ-a,l).aaA_ a'ss) Pe.' JoaquinÍ 'Maf'-'j
de ,se.J:.-ótitIlO- .

1n€-ntc a uns meninos. >� d· Ih �.

'

=v
,

" ,ese;ral'l1'QS- es eXlto. :iar-!:fe B Ar:qui-diocéSe. ,tins Doul'ado "
, •

l' .or ianoporis, Quinta-feira, 30 de Outubro de 1952

.........me .

Avisamos aos nossos leitores que, a partir
desta data, gozarão os novos assinantes da boni
ficação que se lhes concederá.' recebendo gratui
tamente O ESTADO nos meses de Novembro e

Dezembro dêste ano, para o ano de 1953.'

çonvenção Pessedista
Curitibanos

Curitibanos, 29 (Ü ES1'ADO) - Tenho o prazer de
"dar conhecimento a esse jornal, da realização, ontem,
nesta cidade, da convenção do nosso partido, tomando
parte todos os diretér-ios distritais, procedendo-se à no

va eleição', foram eleitos, por unanimidade, dos trinta e

três votantes, vinte e nove membros, ficando a mesa, as
'sim constituída: Presidente, Salomão Carneiro Almeida,
vice, Hilário Quadros Andrade, 10 secretário, Orfcimbo
Caetano Silva, 2° secretário, Sebastião Calomeno e te
soureiro, Carlos João Crippa. O conclave decorreu em

perfeita ordem presentes, em grande número correligio
nários e representação dos demais partidos e assistência
da população da cidade, realizando-se os tra-balhos no

Cine Teatro "Monte Castelo".
' I

-

.�.

GUILHERME .TAL _';.'-��;;'
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