
Depois de amanhã estará exgotado o prazõ .para o

'(trcamento de 1953 ser devolvido. ao Executivo. Essa lei,
'e()�lO sabemos, não foi e não mais poderá ser votada;
em virtude da fuga de vinte deputados da U.1>. N., do

P.T.B. do r. R. P. e-do P. S. P. _-.:. os quais embora cons

tituindo. a maiorta do Legislatdvo, negaram número às

B�ssões da' Assembléia. ,

..• "
EsSe" fât.o� ,inédito n�'mundo, de uma {Ol'ça parla

�entai rilajorit�tia intimidar-se dó adversárto em mino
'via e e§gueirar-se ao, cumprimento do dever, ficará na

ltisÚiria da �os8a pqbre' e infeliz terra corno um borrão
e um sinal, dOR tempos.

' '

E� t6frtô ido assuntu êabeitl aqui algumas conside

rações, Pat.a ·4ue ils .Jegíslédcres de amanhã, quando o

Estado 'vêrlé'ei"essA crise Jjioral .que o castiga é angustia,
alertados pela' melancêlica experiência dos dias atuais,
jlllSSam retirar Santa Catarina de tristes e tarjadas evi

. dências e abrigá-la, outra vez, sob o manto luminoso e

límpido d�s suas tradições de, civismo e cultura.
'

Os últimos constituintes barrigas-verdes quando
f"lZeram texto censtítueional .

a adoção da proposta orça
Jl:lentária do executivo como lei, no caso de, por'qual
quer motivo, o legislativo deixar' de votá-Ia em prazo
determinado - parfíam do pressuposto da respeitabilt
dade, do decôro, da compostura, como !l0rmR de ação

... /o __,, ........._� ----------------....---�---

'. .'., �{ Chegou, ontem, o
.C?maIS antfgoD!a .. "

sr Rockefeller
rio de $. Catarina � •

" RIO, 12 (V. A) - o sr,

� Nelson Rockfeller chegou
.. hoje pelo cl ipper "Presiden

�. te", procedente de Nova

� York.

< O sr. Rockfell er desde a

.-""-'..............._..,..,.......""""-....,................"""" vitória do ga1. Eisenhower
._;".._ �-__---------------------- vem sendo citado, em va-

Ediçio de hoje - 8 pa�a. Florianópolis, Quinta-feira, 13 de Novembro de 1952 ",(I Cf4�NTAVOS

em todos aqueles que fossem chamados à chefia do exe

cutivo e ao conjunto legislativo das maiorias.

Enquanto a Constituicão Federal e as de outros Es

tados estabelecem que" se � legislafi�o não votar a lei de

meios, valerá' a do exercicio anterior, a Carta catar i
nense determina que valha a proposta governamental.

.A preferência desse dispositívo, por parte dos nos

sos constituintes, explicava-se no intúito de o Estado
éóntar sempre 'com um orçamento atualizado, que lhe
refl�ti8."é real e f'iélmente o progresso.

O legislador; .assim, foi sincero e honesto. Não foi,
entretanto, previdente. Não contou com o golpismo do
exeeúttvo e a súbsei;viência do legislativo.

.

Não àleanço�, corno não 'poderia fazê-lo, quando
estabeleceu que por qualquer motivo a não apro

,

vação do orçamento pelo legislativo i m p o r t a r i a em

transformar 'em lei a proposta governamental - que
mesmo os motivos imorais levavam' a êsse desfêcho.

Sómente. agora, quando o fato indecoroso está con

sumado, é que percebemos a necessidade jurídica' de

,quando o poder legislativo não puder, por qualquer mo

tivo, aprovar a lei orçamentárfa, valer o orçamento an

terior. E' que vemos agora que, em nossa terra, uma vez

que obtenha o críminoss concurso da maioria legislati
va, a má fé do governador consegue esta monstruosída-
de jurídíca: o governador legislar .para o governador ..

Essa subversão do regime evidencla u porque da

Constituição Fedeeal e de outras constiuuições, ao de

terminarem, na hipótese, a adoção do orçamento ante

rior: êste é sempre uma lei do legit\lativo.
Como se vê, destas'apressadas considerações" a

maioria coligada, entre nós, não mediu as consequências'
da, sua passiva obediência ao chefe do govêrno esta.

dual, permitindo, com isso, que êle assumisse funções le ..

gislativas e. o que é pior, legislasse em causa própr-ia. .

.

As constituições, disse-o Mírkíne, são cartas imor-'

tais, mas não imutáveis.

Deixemos, pois, que passe êsse tufão de irresponsa
bilidade que varre' Santa Catarina e aguardemos que

para a maíoria do nosso Iegfslatívo venham homens de·

prol, para ttrarmos da ri.ossa Constituição alguns precei
tos que nela foram. postos (,10m superior intenção e de

votado amôr ao.Estado, mas que, corno aconteceu, têm
a =per igosa força de abrir oportunidades à subversão

juridica, quando â seu modo usados pelos rastaqueras
guindados ao poder e. obedecidos, nos seus, obscuros ca

prichos, por maiorias .íncolores e servis:
Confiemos em Deus por dias melhores, em que pos

samos crêr na lei e confiar nos homens públicos e des

culpar-lhes, mesmo). os involuntários erros, sem atraiçoar
mos o mandato oposicionista, que o povo nos confiou.

RUBENS DE ARHUnA RAMOS

I
DIRETOR

.

RuLens de
Arruda Ramos

� GERENTE

J Domingos F.
( , de, Aquino
\ .

• ,1iI r.........-_-_·.-:.
.._-...'.·.-_,--.....

Ano XXXIX

N. 11.544

rias fontes, corno o candida
to rio cargo de secretário de

Eisenhow-er Convidará 'Rockefellér Para POI.str da senhora ��,����o�Llel��::.�::�:��ret�:'(��
o Departamento de Estado

.' AI�lra VarO,as :�:�ntos latinos america-

O 2 (U Hoje mesmo s. 8. jantou
WASHINGT N, 1 . de Edward G. Miller do I' O príncipe recordou que, fe das Fôrças. Holandesas RIO, 12 IV. A.) - A sra,

-

" no restaurante do MinÍdté-
, P.) � Continuaram os boa- posto de assistente "para os i durante a última guerra sob o comando do agora pre- Alzira Vargas do Amaral

ho i d N 1 t' t
.

I"
'rio' da Fazenda e amanhã

tos, oje, e que o- sr, e - a�sun 'os m er-amertcano
.

mundial, serviu nà quali- siderrte eleito dos· Estados Peixoto, designada para su-
1... c r irá a S. Paulo.

son Rockfeller (lesempenIla- Mil�e de�erá retornar à vida Idade de -comandante em-che- Unid0�;' _

. '. . bstituü; o professor ',Jo�lIé _ ,

rá o cargo de secretário de privada no dia-fH de dezem- � ..,.N _ __ '

•••.�p· .,..,.-- -.,..-. de Castro 'na' presidencia Fu-oArals' do oro,s'.Estado adjunto para assun- bro, efetiva da Comissão Na- U ti
tos latino-americanos no SATISFEITO COM A cional do Bem Esta, Social, do Israelgovêrno do presidente elei- ELEIÇÃO DE EISENHO- deverá assumir as funçôes (j I ,

to-Dwight �isenhower., WER do cargo'na presente soma- TEL AVIV, 12 (Un ited)
Rockfeller atuou nesse QUITO, 12 (U. P.) � O na.

- Tiveram lugar, hoje á

-eargo anteriormente no go- prillcípe Bernard, da, Hoh�.n- tarde, pel�ante uma multi-
-vêrno do' presidente Roose- da, hospede do govêrno ·e- No mês em curso, a sra. dão numerosa e recolhida,
'Velt e foi mesmo o primei- quatoriano, numa entrevista Alzira Vargas submeterá à os funerais do pr�sidente

�!��};iLf�:;iz:t��� �EF��;:f:t:!,:'��:�� fm1iiii'ãf'õrçiiõeitiJ ���!I:���;�;���!�:'!i� ;�f:;::g:�::� g;�
.renunCiará, de _a c ô r d o ções '��s"Estados Unidos.

-

Continuamos, hoje, a pu'blicação das emendas apre- obra, bem como o auxíJio corpo diplomático e digna
;com o pedido que fez ao "Alegro-me infinitamente s-eiltadas ao orçamento de 1953. ProibidDS, pelo gover- rlo norte eío país, (itingidr. tárloS de todas as comis

i).l·esidente Truman. Thomas - disse ele - pelo fato de nadoI', de volar essas emenda's, QS deputados coligados DP]O,' flagelos da sêca. r, no Estado' de IS1'ae1.

:M�,. ajudante do secretá- um amigo pessoal meu ter - exceção do sr. Oswaldo Cabl'8J. - fugiràm do plená- •••••••••••••••••••••••••c•••••••••••••••••
riQ, adjunto e funcionário sido ,eleito ·por,s�u .povo pa'- rio; apesar de serem maioria. ,,! O ;s,p;,::'Nerêu Ramos visi'o·u-de cal'l'eira do serviço di- ra assumir a presidênçia EMENDA N.Q 4 (

plomatico estará provisol'-ia- dos Estados Unidos". Emenda N. 4 ao Projeto de Lei que orça a Receita e O Conselho Nacional de Economia
mente encarre·gaq.o da Divi- Fixa a Despesa do Estado_ para o exerc.ício d� 1�53. RIO 12 (V.A.) _ O sr i amparo à pecuaria, Agl'ade-
são Latino-americano do _.....�'.-....__..oMh.....� Detsaque-se da Dotaçao 48-4-13 a lmportanClU ·de

N
� R' 'd' I cendo a homenagem o sr

Departamento de Estádo'a-
I C'� 200000 .; 1 t 1 �t d t

.

I _

el'eu amos, preSl ente', '
,

.

O Brlgade f. C81 I<tP... ,00, �om � pIoe u o � el:l e es aque mc uam : da Camara dos Deputados, Nereu Ramos ressaltou os
tê ,o dia vinte de janeiro,

,

.

., se as segumtes dotaçoes:
.

.

'I· 't· h· d' relevantes servicos empre-quando Eisenhower será

I
.

68 3 c9. P
.,.

d· t;- d H 't I d VISl ou, em �ompan la e. '

eM.8Ie. 0011'
,- -u� - ara lllICIO a 'cons ruçao o OSPl a e

1 t. . . C Ih endidos por aquele' órgão
em1'\fl.sEado desígnando, en-'

'

.' L·" t\.l- I·V·l "
"

1 It
.

') C SI 150000 par amen ales, o ons·e o
"

, ,

r."
.

, .' ,
. UIZ - ves." 1 a. no mUnlCrpl0 (e· aJfI,l, .11'.. • ,00

N
.

1 dE'
'.

� prometendo ao mesmo uma
tão, uma p_essôa -para o Cil-l'- &8(1)'.-'0 39-4-6 � Para a.uxílio ao Asilio Dom Bosco, da cidade d' aCllo.na �'dcon07Ia, se� cooperação mai' intima ..e
,gú. de !taJ'a(Cr"" 30 000

.

I o a 1 rece 1 o pe o .presI- < :> '

,
,

'

',' '" " ,00.
d

.

t P' h' F'lh efetiva 1)01- parte da Gama-
I<intre os entendidos em' RIO 12 (V li) C f· -&8363 P

.,.

d t
_

d 'do d
en e. SI' In elro 1 o e "

" .•.
� on· 11'-

't' 'd -',-' 'd� daraA mlC:o _

a cc:� Sl'Uf��O o pre lCoh
es-

demais conselheiros. Sau- ra FederaL
'

.assuntos latino-americanos ma-Se.ell1 toda a linha a in- ma o a se e a SSOCIaçao �ne lClente dos auf-
1 d' f.1 t C 't I R kf 11

'

.

b
. .

f d' I ., C �
., ., .

dando o 10menagea o o sr. . .

"

'

ues a ,capl a , oc e' e!' e formação de que o l'Igadel- eurs, e taJal 1''11' 20.000,00. ..' I _.............._........- ......_...� ...._---

'Considerado ° mais capaz, i:o Eduardo Gomes esteve Soma � Ci'$ 200.000,00 João P.m�ell'o enalteceu.�a lO RISO lJACIUADK, .•
ao posto, e poucos nomes fo-I no eafeie sabado último em' Sala das Sessões, 24 de outubro de 1952. ,. col�bolaçao d? �OderLegll;-1:ram mencionados para a va- f conferencia com o sr. Ge- (a.) José Bahia Spinola Bittencourt latl\To nos maIS Importantes. rr-7 = ""

-ga. O sr. Nelson conhece i tulio Vargas. O ex-candida- EMENDA N� 5' assuntos eco�omi�os do país 1-\ '. ' ! [J'P-" 1
d�ta!hadamente os idiomas! to da UDN não recebeu

.

Emenda n. 5 ao Projeto de Lei que Orça a
entJ'.e

os" quaI.s �,ahen,
tou que j I

\,
I

�---Q
�I 't��rI I

:;" >, latin��-,americanos e g�za, lq.u�lgue.r, çon�ite, do sr G�- .Receita e fixa a Bespesa do Estado para ° -exercício de trata do reaJustamento e·1 \) � �, ��1�rt�e: h!�i��:�i�� pr��tl-I �u!��:�:�!ti�o ���=�:s�:��' �e:��que-se daVerba .17-4-26 a quantia de Cr$, 10.000,00 ôiiliíãiõ'-IÍ,áii fll '-f\ ��t ,

RENUNCIOU WILJ...ARD, Gel;aLdas,FG-l'ç'as.-;..�:mad3B. :l)es-tattUe-:se da.. V�rba13-<4-1&a·(tu.afi.tiádeCI'�" 10.000,00 "I I ;t:
.' ;. \ ):;&1 (1\-- ·1'f·_�ll'rUORPE !" :el1to•. ,enfretãnto;,-que se' netsaque�ge-, da· Vero& 454-9 a.qúan�ía de-Cr$ 30.000,00 nl ala erra. : �]j-)i�I,',)��;r. :�i��JWASliINGTON, 12 (u..} coglf.a d�"assunto.&0· &1'-Ar- De�lte-"S:e da-NerQa-,i53�Z-7, a,-;, qmmtIa de €1'$." 5O.00(),oO- . LONDRES, 12 .(Ulllted), -·'L�I'l,.�,LIT �,,�.

P.) - A Casa Branca anun- mando, F�;lção, dutl'iMa ,do ,Soma.rldo ". : ; ..
'

C1'$ 100:000;00 -' P€l'g,untado, na Câmara ____j

-ciou hoje qU� a renuncia há· PSD�' interpelará," "'��hã·I-.· , "Co�:: o produ�o d�stes destaques inclua-se a seguin.. dos Comuns, R. A, Butlel', Você não' acha,. Ude-

;nuito eS'per�da de Willard posslvelmentey (I. lIde'!' da te dotaçao: ' '·'·0' ,'. _' chanceler do Tesouro (car- nilila, que aquele arti-
4. Thol'pe do cargo de Es- UDN- na Camara, pára ver" 68-3-63 � Para constrnção de um Pôrto d-e Saúde \gO eq.l�ilavente 3" mhlistro .�·go"_aa. Verdade, com, o

i:do. para os aSS1,mtos .eco-' se real.mente o hrigadeiro na Vila de Lebom Regis, séde do distrito do mesmo no- da Fazenda)1 respondeu por . título Alguem iúio tem
llomICOs será aceita a partir Eduardo Gomes será desig- me, do município de Curitibanos Cr$ 100.000,00. escrito que o Brasil deve vergonha, está errado?
�?dia 15 do cOl're!Ite.. -I_nado para octipar o cargo Sala das SesSões, 25, ele optubl:O de 1952 , à" Inglaterra entre 45 a 50 - E' claro que está!
A? mesmo tempo, foi tam-' até l1á bem pouco exercido (a.) Walter Ten(}rio Cavalcanti milhões de libars estC{'linas, ---' Eu também acho! .sãoil.etn �mmc;aJa. a renuncia pel.o general Gois l\lonteiro; ,(Continúa na ·6:1 pág.) 'em contas comerciais. os dois, não é?'

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-feira, 13, de Novembro de 1952
2

o ESTADO

ORA. WLADYSLAVA W. '&IUSSl
-E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
MMleoe

Cjttlr�ia-Cltnica Geral-Parto.

s., ..l�- completo e uJ!6cialindo daa DO.NÇA� Da S:lNHI}.

DR. JOSÉ'TAVARES lRACEMÂ
ESPECIALISTA

MOLÉSTIAS NERVOSAS Jo� l\fENTAIS. CLINICA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulató

rio de Higieíl�, Me�tul �1Il Florianópolis. Psi qu iâtra- 'do Hospital
Colônia Santa'Ana.

Convulsoterapia pe lo eJetrochoque e cardiazoi. lnsulinoterapü-
S.,S, 0001, modexno. método. de .diaan6It{eo" e trat.m.nto. de Sakel. l\Ilalarioterapia. Psicoterapia .

•Ul..t>OSCOPl4 - BJSTERO _. SALPINGOGRAFlA _ .JlTABO-

IJlS1l0 BASAL

ltaOlot.npla por ond�. eurta.·llatroeoaC!llaçlo Ital0" Ultra

.''''au,' Infra V.rmelho.

Co.saltério: Rua T1'IIjanv, a. 1, 1· .nda, .: Id11tcto 40 .0.'

. .-.�

"5a-
,

"looór.rt�D•• t la 12 hor.. - Dr. _llIil.
,.

Da. 15 à. 18 hOra. - Dr•. _uIll1.

a.lidl.cla Avenida 'fromlowlk1. I,t

DR. A. SANTAELA
,.,fJ1••40 pala Faculd.de NaciQ"al d••ediei.. •• V.lv.ral

..,,,,; 40' 8r4I1H).

;'

M.DICO

a.. 11 d. Maio, II - I&aSaf
PU••ICULTVRA - P.DIATRlA - CLINICA GaBAL

c.u.lUrt•• R.I.ênel. -r- Ru. Bálelo Vi.n. 11 • ., (Larro 11
,

í.. "'0) - WIoriau6poil•.
....irI.: • i. 11 'ora. - Dilrlalllent..

OLll98 - OUVIDOS - NARIZ. GARGANTA

DR. GUERREffiO DA FONSECA
.I.peel.U.ta d. lloe»ltal

•cHluna Aparelh.,em.
Umpada d. renda - Refrawr - Tertom.tro .te. Bato .1.. (ra·

-..wta. da C.beca) - Retirad•.d., Corpo. �nlIos do Palma.

• JhofAfO·
.

:a.e.ita' par., a.� d. Oculo.. {, � r' ,
'

'

c.uulUrlo - V;i.�o,nd. d. Ouro Pr�to •. �. - (Ált.c.s 'a C...

� ·_riM··l· -

.....bd. - reupe Schmidt, 101. - TIl. lHe.
"�,

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
/ CIRURGIA TR.1JIIA.TOL04il1A

,OrtQHt.
�1l••1t6riol 1010 Pinto, 18.

O.. II l. 1'7 dl1rlame.te.
, ••no. �í S'b.do..

..... Bocaiun 111. 1'0De _. 'U._

Consultório Provtaor iamente á:' ,Rua General Bi tteneou rt, 86

(esquine Ile Anita Garfbaldí ).
I

Horário : Das 111 àí\ 17,30 horas
Residência: Rua Bocaiuva, 139.

DR. L LOBATO F�HO

o ESTADO
ADMINISTRAÇAO

....�o e Oficina•• à rll. Con.elhelro ....f'...

T.L 1022 - ex. PoetaI, llt.

Diretor: RUBIlNS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. ,Da AQUlNO.

,llepre.entantee:
a.pre.entaçõea A. S. Lar., Ltdo,

&11. Senador Danta., 40 - 6° .od.r.

Tel.: 21-692' - Rio de ,Janeiro.
Repr!!;or LtdÁ.

lua F.Bpa d� Oiiveira. n. 21 - 6° OD'.,_'
T.t, 1!,�871 - São Paulo. .

ASSINATUIlA8
Na Capital,'

a ••
,

, ,.... Cr$ 11••••

,_......,,. , . . . . . . . .. Cr$·. �'.e.

No Interior

..... .

'

......•. Cr' ZOiÚ'
..... tr. .. . . . . . . . . . . .. Cr$ JIO."

Alloneio. meManté. contrito.
O. orieioài•.

'

mesmo 0'0 J::úbllt',.d"":"'I!j,�
.e.oh·ldol.

v
,

A direçao não fe resporaahi Ih" 1181.,. ....�.�'""""'"

VOLTA /
: , �'ôe SANTOS

.

12jNovelllbro 13jNo-vernoro
. 17/Novembro l�/No\'embro '24/Novembro 25/Novembro
SO;Novembro 27Dezembro 7(Dezembro, S/Dezembro
12/Dezembro 14/Dezembro_ 19/Dezembro 20/Dezembro
O horã.tio de F10rianÓpólÍs será às 24· boras das daias indicadas:

, Para mais infpnnaçl5e!\, dirijam-se 'à '

, ,

EMPReSA NACIONAL DE NAVEGAÇÁO HOEPCKi!:
_
Rua Deodoro - Caixa P'oatal n.,92,- Telefone: 1.212.

ADVOGADOS
DR. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo 1'yln.w-

..dat, aal Federal e Tribunal, Federal de Recursos.

ESCRITóRIOS

'orr... ..de pela Faculdade Nacional de Medicina. Ti.lololliua •

Tiaiocirurgião do Hospital Nerêu ••mG•
CurlO d. elpeciaiização peja S N. T. Ex·interno , ax·...I.'-II.'- ••

•••!ieo po' conCUTlO da A..i.tlnd. a Pllicop.ta. &o Di.triM
Cirurgia do Prof. -UgOl Pínheiro Guimarie. (J.tG).

,r.04.ral. Conaultbrio: RUII Felipe Scbmidt n. IS .

•lli-lntuno dI) Bo,pttal P.iQul'trico ••anlelDllo ,..1eitn. d. , Diàriameute, da. l� .. 18 :'or8•.
"-pital ".der.l.' l

&-1-�nter",o da Sal;lt. C... d••"erle61'41a do at. t. 1·1l�·1 DR. R:�;�a:�o�;e���VALHOCl1nlca IIMica - Doença:t N.no•••.
COJUlultórlo: .di!teio Améli. Neto - S.la t. I Doença. de, Crl.llra'
.....f.et.: Blla Bocaia-va. lU.
<'_lIIlta.: Da. 11 l. 18 )aoraa, '

Conllllltóriol Rua Trajano s/u. Jl:dif. Sio Jore. - l'

, I Salaa 1 .. e 16.
Teleton.: (;;o1l.oit6rio: 1,U8. &e.idlnela: 1.181, '

R dA
'-

- i ui ",neia: Rua BrigadeIro Silva Paea, '/D. - ,- andn. (cll'-

DR. JOSÉ BAIllA S. BITTENCOURT
eara do Ibpanha). Atende diàrtamente da. 14 ba. em diante

r-
I
I
í

lloençae do apareU.o re.piratórlo
TUBERCULOSE

lt.,\mOGRAFIA E RADIOSCOP1A DOS PUL_O.,

Ciruritill do Tor.ll

.DR. M. S. CAVALCANTI
CUntea exclualvamente de erf••ça.

I.ua Saldanha Marinbo. l�. - Telefpne (JI.) 718,

DR, JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica lI-tédlea ...; Doença� de erlanç••

(Tr�t!lmento de Bronquites em adulto. e criança.}.
ConanltórJo: Vitor Meireles. 18 --' l° andar

B4>rárlo: Da. 10.30 às 11.30 e das 2,30 às 1,10 boraa

batdê'ncla: A.eoida Rio Branco. 16! - 'Fo'le U140,

Florianópolis - Edifício São Jorge,
12 - 10 andar - sala 1

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

rua Traja.D�'

DR. GALLETTJCLARNO .'G.
- ADVOGADO_-

Ilua Vitor lIelrellea. 60. - Fone 1.468. - Flori.Bó�"

Advocacia e Contabilidade
DR. ESTEVAM FREGAPANI

- Advogado -
ACACIO GARIBALDI S. l'HIAGO,

- Contabilista -
Edifieió "IPASE" - 50 andar.

, ,

DR. JOSÉ MEDElnOS VIEIRA,"
l"

- A�VOGAD� -
'

c.b:e\���1 150 .,.. ltaj.i - Sula C.tarllÍa

�I···. Lavando com Sabão .

\i>irgem· Especialidade
da Cla. ilTZEL .fNDUSTRIAL-Jo.inville. (marca registrada)

.

economiza-se tempo e dinlleiro

DR. NEWTON D�AVU,A
Clrqrcia ..era I - Doença. 'de Senhora. - Proctolo..l •

Eletricidade Médica 1

ConlQitórlu: Rua 'fitor Mltireles n. 18 - Teluone \.607.

Consult.. : As 11,30 horas e à tarde das 16 horas .� di.nt••

< '1 Re8ide�cl.: R��Jidal Uam�8,. -" Te!efo�e t.422.
"

,

:;.�::::�-::::::J:h*Fr·����.......��!- �.-

_

- ;r

\
... , l'

"
.. .

, . ADVOCACIA

RCBERTO W S H\-iIDT
HEITOR, STEINER

SOLICITADORES

Advogacia Comercial, Civil e 'Trabalhista
ESCRITÓRIO:

Felipe Schmidt - 42-A' 10 andar sala 1.

_. --�---:_ .. --- ._-_'--

,Instituto_·de .. Beleza «Marabá»
On'dulações, permanentes, manicuri, pedicuri, li1n

p'eza de pele e tintura para cápelo.
TÉCNICA CQM 13 ANOS DE pnATICA' APERFEi

ÇOADA EM SÃO PAULO.

I Mme. AUGUSTA - Rúa Fernando Machado, 2S.�

DR. ALFREDO CHEREM
.

Curlo Naclollal .e .oellÇ" m••taI.
, .-x·diretor do' Bo.pital Co]&ni'- S.nt'Ana.
Do.no••

'

.enola _ Dleatai..

I�pot••eia SeIa.l.

&U:.TlRd.Dt.. D. I.

CoP.11l1taa da•. 11 l. lt 1I0r...
rON.: •. 798.

.... : Bu. SaDto� Sar.iva. " - "tr.ito.
'

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

Navio-motor "Carl H_oe�cten
RAPIDEZ � CONFORTO - SEGURANÇA

Viagel18 entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediArias, em Itajai e Santos, sendo neste, último apenaI!

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

DR. l'fARlO WENDHAUSEN
CUDlea mldfea ti.'•••11... • at.aras

c....IUrl. -;_ Rve loio PiDto, 1. - TaL' ii. 'lU. ,

c.u.ltu: Da. 40 .Iloru.
."••'.ela: .Eua ••ta ",J61ifor, 4'. Tel '11..

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSiS
,

MOICO"
.,.. '.rYi�oe ti. Clhllea lRf4lltll d. Anl.dada ....dlNl. • ...

,

pltaJ ele.Carlc1a41.
,

CLINICA ••DICA D. CBIANÇAS • ADULTO'
- Alerll. -

'

.

C....lt6de: Au. Nan•• Bachado, ., - éo••alta. 'a. li .. II
',4&.111.17 br...

'
"

1teaI.I.Cl.: Ru•••r,ehal Guilh.rme.. � "�D.t "II.

p.r� \')' movimento �e pa88a.reiros.
PRóXIMAS SAmAS:

t
'de ITAJAf do RIO

.,.*"-

..,---------�---

lrarmacias
de Plantão

Míl:S DE. NOVEMBRO
io Sábado - Far.máci:s.

Esperança - Rua Conse-'
lheiro Mafra .

2 Domingo - Farmácia.
Esperança - Rua Conse
lheiro Ma�ra.
',8 Sábado - Farmácia da.,
Fé - Rua Felipe Schmidt.

9 Domingo - Farmácia
da Fé - Rua Felipe Sch
midt.

15 Sábado - Farmácia.
Modema - Rua João Pio:
to:

16 Domingo - Farmáci&
Moderria - Rua' J;;ão" P1n�

. "

to. ..

_
22 Sábado - Fa�áéia

Santo Antônio - Rua João
Pirito.

• ...1'

I

I
I
f

.i dé FPm.l�

f I '

Sf>.SÃ�ylRCt4f
.. '.

"

[SPECIJ\UI')! '1f
/�""')?\l1"\:�,���=·� ..�

.. ·...:-:��'�.�L

�----------------.--
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(I .ffAlil; F'Ierianôpulis, quinta-feira, 13 de Novembro de ).952
-,:>

,
3 ,'�,

- -o, __ ,

, -- ,----

os PRÉÇOS ABAIXO SÃÓ ATUAIS SAO DE AGORA l\tIESMO

'$Ga-
DE- TÃO BARATOS MAIS

PAREÇ�ii:tãRAZ
OU SEJA, DE

, "

PREÇOS DA,' MODELAR,
, Artigos PARA SENHORAS ' Adigós de CAMA E MESA, Linho para ternos de 43,QO até-195,oQ o metro

':",,",,11, ]'11',Q'1'avi1llOsD sort imento de vestidos etail- te' -

d h' bc
,

31,00 'I'emos de tropical.
'

, -
'

TUtu:l1lçoes e c a, ,oas'� " .. " ,." .. - .

20 ETC. ETC.leurs de ve "ão.
I Guardanapos avulsos dÚZIa , . . . . . . . ,00

\'btidos, deseje
,

',' . . . . .. 48,00, i Mittétlâ pl,ástica para toaihas metro ;....... 33,00
(até Cr$ 2.000,00) lFiníssimas guarnições estampadas .,l'k,;Uc'urs de seda

390,Oo,'''Idantl'em'' em belos desenhos a' .

(até Cr$ 2.000,00) Panos de mesa 'de veludo a "

c;3'U''<LS de SUEDINI a 33,00 Colchas Nubia a _ ; ,.r .,T�iuE,as ele 'cambraia bordada : . . . 39,00 Colehas Sevilha a: _ .............••.

;._p,,�uBas de iseda a
,.. 48,00· Colchas brancas de solteiro a _- ..

{'amisala,,, estampadas a ,......... 29,00 F'in iss imos jogos 'de cretone, bordados casal,
{\,:misúlas bordadas a ;............... 49,00' bem grandes a , : _ ..

:f·t:tills bonitas desde � ',' :. . . . . . . . 55,00 r"incs Edreli.!?nlS de seda duplos a ......•..
(até Cr$ 600,00) ETC. ETC.

-

Soutiens desde ·,c······ " ; . . . 16,00 Artigos PARA HOMENS;Meías Nylon a 30,00 '

1· Ios desde ,f'i,iam::t's bens a :' '

-li(,AP.�S nos mais indos .mode os desde. . . . . . 39Q,oo Cuecas a " .. , ; . ','
'ETC. ETC. ...,. b l

Artigos PARA MENINAS �:��I�:Sme7�11l/�:� qc'o�f���i�l��d��' �. ::::::
,A MOD.ELAR possue o mais completo sorti- CId t

.

1
-

- � � ças � l'OplCa a _ ......•..

rnento de artigos infantís!!! Calças de casimira ii ...•....•.. :-•.••.. _ .•

"'V.esUdinhos de algodão desde ..•.....•. ,.... 25,00
I
Camisas esporte em Jersei, seda ou algodêe.

Lindas blusinhas desde - , . , ..• , 20,00 j Conjuntos Saragossi
,,Cápás para chuva a ..................• ',' 210,00 I Calções

de banho a .

Avçtltais lindíssimos ,a " '," ·68,00. Capas em tôdas as qualidades. �

.;.Bo!sinhas a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 'Capas de gabardine e chantung a ......•..

Para N O I V A s
artigos em Lingerie - Cama e Mesa e Enxovais Completos!

.- �_ �·_#n1!.-t ���).,_- j;-;i.�-���i�··:· ----��::�.��:.:
I :

(Trajano 3'3) acabou de receber os últimos tipos -em mobiliários
CONGOLEUMS PASSADE�S -- Tecidos para, 'estofa-

, I
-

..POR INCRIVEL QUE PAREÇA

1\ maIS, seleta e magnifica variedade' de

,}\TENÇÃO: Também- a casa de mobiliários A MODELAR
�e quarto, salas de- jantar e visita, copas, hools. TAPETES
"m�ntos e costuras. COLCHÕES DE MOL ,L\ DIVINO,

DtSTE VERÃO DE

98,00
212,00
188,00
175,00
50,00

135,00
'

385,00
118,00
100,00

Artigos PARA MENINOS

Um belíssimo sortimento de mais de 3.000 ea-

mísínhas esporte desde 20,00 a .

Camisas furadínhas a •.......... _ � . __ .

Camisinhas de brim â
'

....•.••...••.... _ • _ •

Terninhos de brim a. �. _ ••..•... _ . - . _ - . _ .•

Calções de banho a ; - .

Capinhas colegiais a _ ' ..•... � _

Mais de 500 terninhos de Tropical
Brim e Casimira!!!

ArtigoS DE BANHO
Toalhas de rosto a '. ; .

Toalhas de banho a "

'

.. _ _ ..

Roupões .de banho a :' .

MAILLOTS _." o maior, 6 mais lindo dos sor
-

timentos jámais reeebldo l l !
Maillots de lã a , .. _ •. _ .

Maillots de elastex desde , ..•.•. , _ .. , ..•.

60,00 Maillots .para crianças 'pura lã desde .

""'�'" ,Çalças "de",praia" a ,':', ".�' , _ ..

'

_

455,00 ,
,'ETC. ETC.

__."•.."ti!: :t�t�;�·, _"�,c

145,00

'75,00
3{),oo
23,00
54,00
50,00
121,00,&%,00

105,00
1 '1,00
45,00
225,00
118,00
118,00

10,00
"

-

31,00
235,00

Reunião' do,•.
'

Pres.' ide.nte.
- (1.-- ',1' ',in Sociall Mioislerio da -Mariaha

I hl L I Comaudo 'do 5· Dbtrlto Nalal
,De j, 5 AaS,Ste7111deo'8cSorreenUt'eS allVaSE Saate ����g�ri�:!���!�.

-

\ De ��!��IEx�� ,,_�!!�or!!!�!�!O à
",

'

.

'

,
no. ,- IuBva b

rac.e:na rug-
Contra-Almirante, Coman-! rua Nunes Machado pará e-

gemann ar osa.

I
"

- . 1 -

d .J'
•

'

b .,

S J d S S dante chamo a a,tenção dos' xecuçao e arversas o las
- r. orge e ouza 0- , -

.

."
.

�inscritos para q reunião de
br h

. interessados para o edital po Estado do RIQ Grande do
id t d A' iblêí '1111 O.

•

D'
.

Ofí 1 S 1presi en es e ssem elas
_ Sta. Hilda Silv«, publicado no iarro ICUl, ui,

Legislativas estaduais, os d di' 2021 e 22 de Outu ISta. Haydée Mambrí- os as -

.'
-

, _dos seguintes Estados: bro passado respectívarnen- ..
Estado de Santa Catarina,

.

Goiáts, Piauí, Paraná;
ni.

S Zoê de Mesquita te às folhas 8,3 e 8 e em Florianópolis, em 12 de No-
Sergipe, Amazonas, Mara-

Rocha.
ra.

"A Gb-ZE'l'A',: nos, dias aci-, .vembro . d�" 195��_"J(.A.ss_)nhão, Ceará, Pará" Estado
S Ed" "'A',,', nt '" ',:. ma'sita�-:{·réf'erêiIte's"àeorl-. CláudHf'Vitleilte'Fér.réira"""",'

- t. "'ar' l"ilD es. '"",!,
'.' •

'do .. Rio� Santa Catarina,' P d R d If 1\1 h corrência Pública que se EngenheIro Classe K, F1S-
PRESIDENTES JA' INS. Pernambuco.

-

.
a re o o o ac a-

rea1izará às 14 horas dia cal das Obras do 50 Distrito
CRITOS A'

. -

d d
. do, pároco de Biguil.çu.

�4 do,
.

sede do 'Na.va,l.mscrrçao os, emalS
_ Sr. Alvaro Francis�o'::: corrente na

Vitória, 12 (V. A.) :.._ Se- Estados é aguardada por '

'da Luz.nZ�Q ,.§�""J}�tíçi�, acham-se ésses .. dias:

iih'ü'�õõvliejlr1iliõ'ãô
-Brig�deiro, Eduardo. Gomes
RIO, 1::: (V.A.). - Colheu foi, entretan to, dirigido ao

1 reportagem nó Palacio do Brigadeiro . para ocupar a

Catete informações que con-
'

chefia elo Estado Maior das
firmam -

que' o brigadeiro Forças Armada� ou qua!
Eduardo Gomes manteve de- quer outro 'posto - assegu.
morada 'conferencia, cerca l'am as mesmas fontes.

..

Ide hora e meia, com o presi- Por outro laclo, os circu-'
Jente da Republica, sabado dos udenistas nenhumri in-l eMA 1Ü8cWJri..i ....
:,tltimo, sobre temas gerais: formação pORsuem sobre o' -'.1'.1'.'. u. &ii.
principalmente de natureza encontro, em. t0l'l10 cio .qual \I'lnor, Vt.lftlá.. DI ...
militar. Nenhum cónvite ,(' nroc(.!1:·a g'uardar reserva. � à•• 0....1111•.,.. JIafn.

VITÓRIA, 12 (V. A.)
'u presidente da Assembléia
Legislativa, Dr. Jefeí'son
de Aguiár, acaba ,de forne-
,{'E.]' o-temârio que será obe
decido durante a reunião,
de todos os presidentes de
2.ilsembléias legislativas do

vento da Penha e Praia da
Costa; visíta a Guarapart e'
-essão plenária ;-,Dia -17 -

sessão. plenár-ia e encena

mento e banquete' ofereci
.do aos presidentes presen
tes.

• ,lliiio preparatória, sessão

�
,solene, instalação, debates
lO; recepção dan�ante,.' no
'Clube Saldanha da Gama'
Dia 16 - Visita ao Con:

DO

O temário é .o seguinte:
E1atlOração das leis e Regi
:me.nto único; ,Disposições
�or,...'ltituciónais ,Iatinentes '

"aos Estados e Municípios e
itO Poder Legislativo.
Outrossim, o g�'ande con

clave, que se realizará n�s
ta capital, nos diàs 15, 16 e

17, obedecerá ao seguinte
J;:rograma: Dia 15 - - Reu�

·iravemenle "fu
{ferma a 8I-rai
juba da.ltélla

.

MONTPELLIER, França,
12 (Ul1ited) - Acha-se gra

,í,'t't1.1ente enferma. a ex-rài
J1�a. italiana Eelella viúva'
Ue Victor E:nanuel in. ,

SeU.'filho ex-rei Humber-
.. to, e o.lItros membros da fa
bilia estão á cabeC,eira do
�".ito da ex-rainha, qU,e '�(m-
1.:1, atualmente 79 -a110S -de
,:idade. E' seu médi�o o dr." ' .. "

'.t:au"i lYhrqne, iesp�éi�1ista
,e� can,c.!'!J'.

Clu". 11 d. Agosto
DIA 15 DE NOVEMBRO - SÁBADO - A::i 21 HORAS

Soirée oferecida aos remadores participantes da

grandiosa competição em.!disputa do Campeonato Ca
tar.inense e entrega de medalhas aos venced()l'es _
As danças serão animadas pela orquestra dl)" Lira

_
Tenis Clube '_ Mesas Cr$, 30,,00 - Reservas no Em
!lório ROSA.'
- a�·""·-·-··

_�&L�'"-�'"

CURITIBA.

.�

!'
1"0."1;s: � . .tn '4�Z" c.••• r."aI. se =-.. • .,._!!:. •

r.r.u:CR.tIl .. ;ROSESRAS "ARAM ._

�

COMP�AS
�

\lENOAS

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

ZE ..MUTRETA � ....
-

L

-', \COMP�AS ,

�

UFIVOAS

, COMPRAS
f'

V€NMS

,11(1
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/�f.

Ante-vépera da maior çom,peti�ão remistica
Assista depois de amanhã, na baia sul, á maior parad j nau.

tlca -de todos os tempos, em disputa do Carnp, E."!-'!.'?��............................................................�� .

REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO DE �

REMO DO DIA� 15

Todas a" Comissões de ruia limitado por linhas pa

i uizes devem esta r prcsen- ralelas, ligando balisas do:
.es à Direção meia hora an- mesmo n úmero.

.es do início da regata, a-

.

As águas de uma embar

fim de assumirem os seus cacão ficam a boreste da

oostos ; os quais não pode- -sua balisa, devendo portan
rão abandonar senão por to à chegada ter a bombor
. .'

d D'
.

do a balisa correspondente.motivo justo, a JUIZO a 1-

recão,
A hora fixada no pro

grama, para cada páreo, as
A Federação de Vela e va a entidade que obtiver I desta: Capital, nos dias 14. Nacional e coquete1 'ofe-

embarcações concurrentes
}ilotor de Sal�ta Catarina no três vitórias consecutivas 15 e 16 do corrente, convida recido ás autoridades -a.ern-

devem achar-se junto às
.interêsse de um maior inter- ou cinco alternadas. a V. S. para aSsisÚr ás so- baixadas presentes. balsas de saída que lhes
-càmbio esportivo com outros Entrará em disputa pela Ienídades de abertura da Cordiais saudações. Fe-

couberem por sorte.
'Estados resolveu organizar primeira vez no próximo referida reunião, -ás 14 ho- deração de Vela e, Motor de

N o caso de não compare-
-este ano, 'com o apoio ·da domingo. ras do' dia 14, na séde do 3anta Catarina. (a.) Jorge cimento da representação de
Confederação Brasileira de Taça "Santa Catarina" Veleiros da- Ilha.. com o Barbato, Comodoro. (a.)

uma sociedade inscrita à
\LeIa e Motor, sensacionais Sua ,institúição data de hasteamento -da Bandeira Tramuias, Secretário," raia, as demais deverão u- Já foram nomeados pelo,'regatas veleiras nos dias 1944 pelo dr. Mariano

_

J.
-.I'I..ww-.-.-......-_,..._........,._.....__._ .........w................__..,.._... proximar-se da b:ÜSH, que presidente da F. C. F., S-1'.'14, 15. e 16 do corrente, M. Ferraz.

se achar mais próxima da Osni Mello, os novos mem-
.. ,}J,eBta Capital, competindo E' disputada entre as Fe- COLEGIAL 2 X TREZE DE MAIO 2 ·I)�ta, preenchendo os ela- bros do Tribunal' de Justi-

' .

�on� as ontidades dê 'vela de derações de Vela de Santa ' -
,

10"; abertos. ca Desportiva da entidadeSilo Paulo, Rio Grande- do Catarina e São Paulo, em Nótas de: Paulo da Costa Ramos A numeracão das balsas �ontroladora do futebol. 'em�ul e Distrito Federal, em barcos do tipo sharpie. Com o' estádio "Dr. Ac1O':- cti;plltado' com fibra, ,de {; contada da diretiajiara i, .Sant, Catarina. Sã6 êles :-disputas das ricas taças Duas regatas já foram fo Konder' repleto visto a n odo e ardor pelos do is ji- esquerda do observador que, Lu'iz Eugenio Beirão, Ar"Anita", "Santa Catarina" disputadas, em 1944 e 19'15, zraudc envergadura c1;) pré- t igantes. A, igualdade do na linhá de saída, estiver noldo Suárez Cúneo, Helio>
€ "Jurerêmirim", e do' bron- em ambas triunfando os Iío, jogaram Colegial' x la

I
marcador•.•expr-ime bem o voltado para a de chegada. Saciloti de Oliveira, Cláu-

ze "�Amizide"., velejadores _bande-igantes. de l\hlo. '1,:( foi o jogo nestes 40 mi- Uma vez alinhadas as dio Horn, Frederico Che-Serão .espetâculo jamais O programa 10 tempo mitos iniciais. respectivas embarcações', e
rem. Os suplentes são Car-'"i�tos em �âgu�s catarinen- 14 de Novembro' (sexta- Saída d-o 'Treze. 130la de 20 tempo que os patrões tenham se- los Loureiro da Luz, Dinar-.ses as ..manobras dos mais feira ) - Na séde do Ve- Guedes para Cabelo e este �<,ída do Colegial. Dá !pl'adas as .boças, um dos· te Jacinto Borba, -João Ba-'consumados timoneiros 11a- leiros da Ilha - '!4 .horas : da para a frente, tendo o' Santiago a Paulinho que a- juizes de ,s-àída, chamará à tista Luft, Hamilton Alvescionais em arrancadas ful- Hasteamento . do pavilhão 'zagueiro Baião demancha- traE'a,a Cuca, que arma um atenção às guarnições e, 3;- e Plínio Moreira.minantes em busca do tão Nacional; Coquetel ofereci- do ii combinação. bom ataque que -foi nentra pós uma pequena pausa, da- Hoje às 20 horas dar-se-á '

ambicionadõ triunfo.'. do por "Bebidas Meriuo S.
'

Aos 3 minutos perigosc Iizado por Plínio. rá um tiro de revolver" que, .a pose dos novos membros
. .. Bronge·."Amizade" S.; 14,15 horas - la rega-. ataque -do Colegial, tendo 'Aos 11 m. falta perigosa confirmará a saída. do orgão disciplinar, estan-" A -disputa do .bronze "A- ta Bronze .Amizade, 16,30 Nado perdido bôa oportuní- centra o Treze. Batida por Verifianc1o-se que uma do sendo convidadas 'altasmizade", entre': scharpies horas �2a regata Bronge dade para 'marcar. Cue a, a' bola vai fora, ten- das guarnições concorrentes autoridades para ass{stir· agnu{!hos e eatarinenses terá Amizade. Aos 10 m. falta perigosa do Amaury, repetido o mes- saiu antes do tiro conf ir- solenidade.lugar na 'tarde dê amanhã, 15 de Novembro (sába- cOlfüa o Treze. Cuca chu,!a, mo lance do lo tempo, que mativo, ojuiz anulal"á a sai-
em duas :empolgantes pro· do) -- Séde do Coqueil'ós e. depois de uma COtlfu%o, a nosso ver é ilicito, mas o da dando DOIS tiros de' rc�
vas, ás 14,15 � .16,3� horas, Praia Clube - 9 horas: la Amnul'Y nHvia o perigo. el", .Juiz que até agora não "'olver.f_·espectlvamente. ': I regata Taça Anita; 12. ho- Fato interessa_nte é que �omprometeu, nada apita.

.

A Kl,1a:rnição que desaten.
O \-i<0o troféu foi insti- ras � Chul'raséada ofere·ci- Amam;y em todos os outros A�'s '17; m. góál do Cole- der à éhàm�dâ· dos juizestuido em 1943 para ser dis-

. da pelo Conselho ·R�gional jogos, joga de meia-direj- gial! Paulinho, após rece- será logo desclassificada.
pütàcI"án9 Rio Guaiba e em �.c1e Desprios; 14 horas - 2a ta, está jogando de centro, bel' dê Barata marca em As embarj::ações que não

, Florianópolis. .
- ," Iregata Taça Anita; 16,30, médio. f. belo estiló o tento do de- se alinharem na devida. for-

Eis os vencedores: 1944 ho:t;as - 3a regata Taça Aos 15 m. o bandeiri· sempa� ma, Ot� derem 'mais' de umã
- Em Fp�lis. - catl!-l'i-I Anita. '

'

�,,' nha, ülfrigindo as leis es- Portarito, Colegial 2
-

x saída falsa, ou que seus,ne�lses'; '1945, - No Rió 16 de Novembrq {Domin- portivàs, deixa a bandeira Treze' L componentes de!!,respeitaremC,uaiba Gauchos; 1948 go) '':_ Séde do Iate Clube para brigar com um torce- Aos 20m. outra falta des- os juizes, com palavras ou
Üev.ereiro) - No Rio Guai- - 9 horas la regata Taça dor. E' a F. Q. F. tomar as ta vez de Ildefonso em Pau-· ge'Stos- in'C'onv�nientes ..

se
ba ___: ,Gauchos; 1948( no· -urerêmirim; - 11 horas providências, para que, em linho. rão ,excluidas da prova, a-
vembi'o) _:_ Em Florianópo- - 2a regata Taça Jurerê- vez de brigões em campo Todos viram a clamorosa lém das penas de suspensãolis- Catal'inenses; 1949 - mirim; 12,30 hOl'as -A lmo� haja bandeirinhas.. falta, porem o juiz não viu. por uma· ou mais regatas,
Em Florianõp'ólis- Catad- �o oferecido pelo Iate Clu· Aos 18 m. depois de uma

.

Aos 36 m. Treze 2 x 2 que em· incorrerão os res.
nenses;

.

1950 _, No Rio be; 14 horas - la l'egata grande confusão na área I Colegial! Hélio após rece� pectivos remadores.
,Guaiba - Gauchos. Taça Santa Catarina; 16,30 do Colegial, AdIton toca bel' de Guedes de calcllr- 'O sinal de saída de cada

. Taça "Anita" horas - 2a r�gata Taça a mão na bola, tendo o nhal.", marca, espetaêlilar- pá:teo dado à hora marcada
Instituida

.

em 1944 �elo Santa Catarina; 20 �o.ras juiz, apitado penalty. I
.

mente o 20 tento para 1),-; no programa, com. Q.ualquer,{Ir. Aderbal Ramos da SIlva, -- Jantar de. confraternIza-
. Batido por De Osni, que, seus. nú:r,nero de embarcações con-

para ser disputada entre ção oferecido pelo Coguei: aliás bateu muito mal, foi Os melhores. -em campo. coi'rentes não se atendendo
paulistas, g�uchos e Catari- 1'OS Praia Clube, sendo na cOTIyel'tido 'no lo goal do No gramado, indiscutível. aos retardatários.
11enses, em barcos do tipo ocasião procedida a entrega Treze.

•

mente os melhores :foram: A saída poderá ser dada
,,schul'pie. �os prêmios aos vencedo- Aos 24 m. filta de Nata-I A rilton e Plínio. -..,_ "1l1t�s da hora marcada no

Somente sábado entrará reti das competições. tino em S�l1tjago. Bate Ouco:; 'I O 10 "amarrou" completa, programa, uma vez que se
-em' disputa pela. prImeira Convite a "O ESTADO" e Amaury, dad'o o apito ·pa- mente Guedes ,e o 20, deu encontrem presentes todaE
vez. Tomará posse do helo Da F.V.M.S.C. recebe- ra cobrança da falta, saiu um "nó" no artilheiro de a8 embarcações eoncorren.
troféu a entidade que con- mos o seguinte honroso da barreira,. indo chocar-se certame que é Nado.

I
tes ao páreo.

-quista três vitórias conse- convite que penhorados <01- ,com a bola atrapalhando Cuca no Colegtal 'que a- Durante a disputa de um
�-cutivas ou cinco' àltel'11a- gl'adecemos: assim a cobrança da útlta. judava ora a defesa� ora I páreo as emharcações con-
das. "Develldo esta' entidade Aos 36 n1. _Santiago sem' o ataque, foi o cerebro do correntes deverão conservar

Taça. "Jurel'êmirim" realizar sob 03 auspicios orerensão nenhuma, chuta o Colegial. as SUa;il águâs, evitando per-
Foi instituída em 1�48 das Confederição Brasilei" ;01.1 \'0 alto, para confusão,! Renda tubar ou impedir a corri,pelo dr. Virgí'lio Gualberto, 1'a de Vela e Motor, uma O vento porÉm ajl':do,u o

I � renda foi de 526,00. O ela das demais conc:orren.
para ser disputado por bar- reuutão de vela que, cqn- ·,en�ro-avante· colegIalmo a )UlZ: tESo
'Cos das classes scharpie e tando com a participação <Uln'car o ·lá tento para os O.i uiz foi o sr. José:' S!1- Entende-se por águas dE
Lightining entre Cariocas � Idos velejedoil',eS 'cal'io-cas, ::evs. \'11 que prejudicou amba� lima embarcação o c?minho
'Catarinellses. paulistas, ganchos e catari- Sem l'!lais novidades ter- (;quipes, não que fôsse par- cJatural percorrido por est�
Ficará de posse definiti- nenses,' terá lugar em águas ,Yllf;:1 o lo tempo que foi I daI, mas porque é fra,co. .DO sentido longitudial da

Regata
Amanhã' e inicie com a disputa do Bronze

..entre gauchos· e ,catarinense-s.-Como
orgànizado o programa.

Interestadual �e· Vela
«Amízade»
está

Continua ná 5a pagina

TOMA POSSE HO
JE O NOVO TRIBU
NAL DE JUSTIÇA

DESPORTIVA

NAQIJ,l,.:. $�llMJ;f�"
·PALMEIRAS

Interessante e sensacional
ju�ta travarám,'domin.gQ,.�em "

Big1,}açu ,os·'conju�ltog;,"'dq
Nagib. Salum, local e da

Palme�ras, da Pedra Gran
de,
Venceu, após arduo c{)m

bate, � esquadrão local, pe
lo escore de 4 ii: 3,
Os quadros foram êstes:'

Nagib Salum - Camargo,
Ari (W ilm�U') , Anoraldo,
Altino, Nonô, Wa'ldir, Pedro,
Gonzaga, 'Pav'ão, Amorim e

FeUcio.
Palmeiras Xavier,

(João), Osni, Galego, Nil
ton (João II), Antônio, Tí
nho (Janga)� Nilton; CaH
mél'io, Zéca" Wilson e Didi.

CAl\IPEONATO ES
DUAL I DE

- ATLETIS·
MO

Em nossa edição de ama

nhã daremos amplos de

talhes sôbre a realizaçã()
do Campeonato Estadual de
Atletismo e Troféu BJume
nau, disputados domingo no

8stádio elo 14 B. C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:Twdos a ouvir os chamados' passa um pouco de 500 rrul
"

,:id(msores do povo ligar a ,IÚ'êll'es, Dessa importância i

:'p�d2.VI'a "tubarão" a 'líderes rie ficou apenas
'

com ::�,(:t
-da indúst.ria, do comércio e, n'il dólares, pois pagou 21:!
�'ne uma forma geral, a to, m I em impostos, conforme
'-'1.10S os que ganharam o di- l.dões que exibiu :10S jorn a
llheil'o fúra das .repartições [;51 r,>'.

0'3 instituições públicas. j,:iás,- a prática de p re s-

A,s vezes, ouvimos chamar la I' tontas ao pqvo não :;r

,de "tubarão" um modesto .irnita, nos Estados Unido,'.
-português, que aumenta um aos candidatos pl'e;id,;n
.f,;1.tZejl'ü no' preço da man- ·C;�ÚR.

-teiga,.. F'requentemente, deput..-
Parece-me altamente in-, de" e senadores fazem ')

jUf'l; que se assestem bate- mr.smo.

Tia,-; contra a indústria e o E quando qualquer cÍ<L,
-comércio e nada se diga da- dá,' levanta uma dúvida !-,(
o ueles senhores que, não bre as fontes de renda .Ie

'r:oHsuindo fortuna 'pesso�J, um homem público, este nDr
,

Bê aboletaram em cargos pú- tRrc8 em dar explicações I
blicos. e passaram a viver O próprio Steven son o 1't,;'
'€F: nível muito superior ao com' relação ,a' uma verba i

.salário que recebem. que lhe havia sido outorgr-
'Estes funcionários públi-! da por elementos part ifl ,i

',(:;08, entronizados em qual- ! rios,
�ltler dos ramos do govêrno, j A mesma coisa fez, um

.são muitas vezes "tubarões" I pouco antes, o candidato 1"(:,

bem maiores, do que o por-
.

uu blicano à více-presidên-
-,

.Regul'amento,cuguês da venda, ',' c+a, o senador Richar'd M, '

Sem dúvida, eu parto do X:'xon. Será desclassificada a

,principio que estou f'alanI» Cm cidadão pa.rticulnr embarcação que contar a

-da minoria dos homens pú- tom todo o direito de guar- linha da chegada pela bali
:blicos. Estou seguro de que, dxr para si as próprias COE- �a' de uotra concorrente, e

) em sua maioria, eles não só tá.,;., '" bem assim a que transpor-
não se beneficiam econorni- em homem público, ,',)0- a chegada fora dos limites

,

camente com os car,gos que rÍ'1:1,' não tem o direito :ie da raia,
-ocupam como vão, mesmo, ao -ntgar-se a prestar contas ao Os páreos de Ganóe e -80 por uma o umais rega
€xtremó de fazerem sacrifí- povo que o elegeu e o paza. Skiff, bem como as demais tas,' por � determinàção do
cios financeiros pelo bem da Em certos países velho, e .embarcações sem patrãõ; Presidente -da FA8C" sem

, coieti�idade .. '.'
'

'decadentes, 'os cargos públi- respeitando, apenas os
.

li- prejuízo do recursc que lhe
Por 'tudo isso, seria um ('1)8 são apenas postos em mites da: raia. facilitar êste Código.

'motivo de orgulho, para, o, que um individuo pode enrt- .As embarcações qu� du- Uma guarnição sõmerite
povo 'braSIleiro si os nossos rtUí cer, rante a corrida, abordarem, serâ considerada 'vitoriosa
llOmens",seguiSsem o exem- Mas em 'paísés'l1ÓVDS' e vi- 'trancarem, cortarem a: prõa depois de ha�teadf)' o pavi
'P\O de Stevenson c Eisenho- �0]'OgOS como o nosso - ou cru impedirem o percurso lhão "d asocíedade a que
'wer e .prestassem contas de ,''': Estados Unidos - o (;al'� ,-egular das demais, conco·

,'Suas finanças.
'

I !1'l' público deve permane);c' nentes fi um páreo, serão
Steven,soD e Eisenhowel' .::úmo um posto não de ':í;- desélassificad.os, ime.diata�

'-sii,. como ttr sabes, os dois ('ros mas de sacrifícios, r.,1ente, além de fisar a so

um (lidatos à presidêJ1Ci.1, E quem não pode Oll não dedade a que a mesma per
itos· Estados Unidos. I çueJ: fazer sacrificios nfl') tencer, responsável pela a-

AdIai Stevenson é o C�t11- , l!"el'ece ser eleito ou nome�t- varia causada na outra.
'3idato �10 Par�ido Democ,l':iJ-j.in., .

'

.
_

Não é pe�mitido a qua.J
--tél. D,Ylght EIsenhower e (I 1\ melhor forma de ]ulgvl' ':}uer das sociedades filiadas
e[!!ldidato do Partido Rcpv- i

<:'8.',;e merecimeilto é a an;tll' "u 'a seus sócios, embora
':wcano. '

' ! 3.$ pública das finanças da, tripulando bal'<:os pal'ticu-
Ambos distribuiram aes' queies' que ocupam carg0,�. I lares ,acompanharem as de-

. :;(or�lRis relatórios completos públlcos. I mais. concol'rrentes dUl�ante
o pel�Cl1rSO de algum pareo,
dentro ou fóra dos limites
da raia.
PENALIDADE - Sus-

: pensão (l� um '?t dois R!10S.
OLHOS _ OUVIDOS _ NÁ{UZ .E ('jAflGANTA

I, deQu�;lD:���·r���i;�n������.�,Vende-se', DR. GÜERREIRO DA FONSECA,
rente que de!3obedecer b \ _ Especialista d� Hospital

,

,déterminações dos .i�izes ou I �,Ganoa � ,motor _

de po�a I t �e'�eit� �e Oeulos_- Exan;e de Fundo de Olho I)&ra

I da Dierção da Regflta, ou I J .1Oú�l)n b ;�, p" ve e trat<lr ClasslflCaç.ao da Pressao ArterIaL .

-reclamar iúc'ovm1Íf)ll,emente I
com o sr. José Tones, .á, Moderna Apare!hagem.

,

contra as suas cleccgões a
I
Rua 14 de .iulho 5�5. Estra- ! Consultório - Vise,onde de Ouro, Preto, 2,

�----------------

o SERAO

FATIGAM OLHOS'
Quando tiver cbselu
to necessidade de

, acabar um trabalho (Í
noite, lembre se de

-

'que êsse' esfôrço de
masiado exigido dos

seus olhos pede re

sultar em vermelhi·
dão e ordância. Ao

acabar a sua tarefa,
f

aplique, 00$ seus

olhos olgumas gotas
dê lAVOlHO.

N'1

Por AL NETO'
l,UXO E RENDA

- O luxo com que vivem al

,g':;ns 'dos IlOSBOS houiens pú
','blicos merece uma investi

';:::1c:ão popular.
1'u e eu' estamos acostu-

sôl.re onde e como a l'ri.tllJa:'1
dmheiro.
E indicaram que imposros

pa,<Tm.
Stevenson, por' exemplo,

«cclarou que renda teve no:"

últimos' 10 anos. 0_ torr.l

PREGUIÇA E FnAQUI�ZA'
VANAD.lOL

MOÇAS DESA:'\H!.\ DAS

UpM ENS SEM ENERGIA.
:',

"

�:lO é su� culpa:
-

11: a fraqueza que o deixa canUdo', p"li,lo,
,

"'>in moleza no ,�orpo e olhos �em brilho.
A fr9queza atrasa a vida )JIJrque, rou!;.

,;:, fÔI'ça� para o tranalhn.

VANADIOL
,,!j!llnenla (JS '!hhll\(\� sDnguineQs E' VITALIZA o sangut' en.
�i"::l(1Ill'dd() f' elf gosto delicioso (' pode g'er usado em t()rl�'

as Idades
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Envie à sua clientela
mTI presente Utíl, llanltn,
Delicioso e Original

o ):>resellte Be-Be-Be
IIAI� .. BI1J�DI� aBO,I�S

:�.=..:---'c-�
Provídencte desde já
evitando compras apres
sadas de fim de ano

Rico estoio para vi.agens ou uso doméstico, contendo
PRODUTOS BOLS, coquete/eira e copos dé cristal.

Pedidos' a:

ERVEN LUCAS' BO,LS
ilDa. �araibas, 492·510 Fone 51.3660 - São Paulo

BOLS * LICORES � GIN � GENEBnA'�� VERMOeTH", FAMOSOS DESDE 15('5 * BOLS
REPRESENTANTE � COMERCIO E INDUSTRIA GER MANO STEIX siA

CAIXA POSTAL, 80 - FLORIANóPOLIS

da Regata .••
jua:rnição substituto ao- re

mador os remadores incur
sos nesta penalidade, de
pois de ouvido o Presiden
te da FASC"

residen-

SAS
O LEVARA COM

r® MAIS CONfOIf.T$) @ A tratar CO� o propriebâ,
,@;, '''DOftMm1S'' �i�io Ed,u�l'do Nader, na mes-

(:�!;J��i�:rã
ItHtt A'RI'NES #'S,I'," Aluga-se uma à Praça 15,

1111!!IIII�i;;�:;;�;:::;::��;:::;tWM�;�' :l�'r :n::i:;e;:.àt�r cozn

O remador que incíder
no art. anteriorserá suspen-

mesma pertencer.
Não é permitido �'s guar

nições concorrentes a um

páreo, faz€rem qllaÍ3quer
sinais de vitória antes d{�

'Agência: Il.ua DeodoJ'o esouina da
Rua Tenente Silveira

- •

transporem as balisas d8
chegáda, sob pena de incór
rerem na, muita de Cr$ ...

25,00" aplicável a :ociedade
filiada a qüe a mesma per·
tencer,

Viagem com segurança
e rapidez. .'.

,sO NOS CONFORTAVEIS PdlCRO-ONIBUS DO

RIPIDO . (<&IJL�BR1SILEIBO)
.

Florianópolis - ltajaf � JoinviUe - puritiba'
T·)das as gu�rni\ôes con·

coi-rentes devem hpresen
tar-fe devidamente unifor
mizàdas, e completar�m o

percurso da raia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ra assembleia Legislativa-
-

Emendas-- ao 'Orçamental
Gazeia", sob o titulo "Dig- cão da Assembléia Legisla-

, \ '

nidade Política". tíva em 1951, lembrou o dis-
A seguir, esclarece que curso que pronunciou criti

era sua intenção requerer cando a vaia do povo ao pre
fosse aquele comentário sidente e, também, as criti
í.ranscrrto nos anais da Ca- cas que o deputado Osvaldo

sa, mas visto não haver quo- Cabral então fez ao deputa
rum, havia procedido à sua do Volney Col'laço de Oli-
'leit.ura pois desta forma se- veira.
r ía transcrito nos mesmos Agora compreende que o

anais. deputado Osvaldo Cabral f'a-
Passando-se à ordem do' zia suas criticas àquele co

dia, constatou-se falta ele !.íega porque bem lhe conhe
número, Foi asaim con side- ela o feitio e acha que ellam
rr.da ei'lcerrada a discussão mais do que justas.
de, diversos projetos de lei, Continuando, culpa o sr.

ode um veto e de outros pro-: Ir ineu Bornhausen, ou me

«essos. Os me"!lmos serão, lhor, o sr, Secretário da Fa

pois, submetidos, a votos, zenda pela inercia adminis

quando houver quorum, po- trativa que estamos vendo e
,

rém sem que possam sofrer que sstá culminando com a

discussão .ou emendas. ruga da maioria aos traba-
O deputado Siqueira Belo lhos desta Casa, impedindo

discorreu sôbre o projeto desta forma, que o Legisla
que regula a aposentadoria I

tivo d,ê ao Estado, a lei 01'

,(108 serventuários de Justi- çamentária.
'\,a, defendendo a inieiativa Fala, ainda, do veto go

Toi: ser justa, necessária e vernamental ao projeto por

"1'01' não criar qualquer onus de apresentado, no sentido
vara o Estado. Ie ser dada luz. elétrica ao

A seguir o sr. presidente município de Pôrto Bello,
'p',lcerrou a sessão. Esse veto, felizmente, foi re-

A Sessão da Tarde jeitado pelá Soberania da
Nova sessão realizou, 011'- Assembléia.

tem à tarde, a Assembléia O importante é que a lei

'Legielatfva, e novamente fi- entraria em vigor em 1953
xaram interrogutivamente quando a proposta orçamen
'vazias as bancadas da. U. tâi-ia incluiria a. verba ne

cD. N., do P.T.B., P.R.P. e

I
cessária.

P.S.P.· . Com esnanto de todos e

Reclama o município de Ca- 'desilusâo dos mais crentes;
pinzal o governador deixará de in-

'Quando Capinzal mandou CIuir a .referida verba, gol
p,.. ra a Assembléia o depu- peando, assim mais uma vez

t .... do Antônio' Go�es de AI- a legitima função da Casa.
,neida ,tinha certeza que Para sanar a incuria e a

<.:onfiaria o mandato a um Íllepcia governamental' a

homem digno, a um politico presentara emenda ao orça
�incero, a um cidadão inca- mento, mas apenas para dar
r,az de curvar a cerviz a pro- cumprimento a 'uma lei an
pósitos discricionários para tm'iol',- já promulgada. Eis,
trair os s·eus amigos e de p.ntretanto, que a maioria
.enganar o povo. foge do posto e a emenda

Ontem,' mais uma vez o não será aprovada. Mais
jovem e 'culto .parlamentai' uma vez, desta forma, o go
�oUbe mosil-ar que Capinzal vemo se Í11surge contra o

l.ão se enganara, porque a- povo. E um governo que as

qtiele municipio ;ão podia sim procede, não merece

deixar sem ,seu veemente ma.is b amparo eleitoral do
protesto a fuga da maioria mesmo' povo.
fuga que deixa sem os espe- Beneficios para Lajes
J'ados beneficios aquele po- O deputado Ribas Ramos,
vo trabalhador e ordeiro. o único dos três represen-

Depois de outras conside- tantes de Lajes que não es

l'ações, o ilustre parlamen- tá t:t�aindo o povo de sua ter
,

tar conclui lamentando o Ia e nem as esperanças do
trillte exemplo de desprezo j.}Jeitorado, encaminhou à
às instituições democráticas Casa; ontem, os seguintes

, I dado pelos-partidos da Coli- projetos de 'lei:
.

;gação. Cria Grupo Escolar.

Fala o representante de Art. 10 - Fica o Poder
Tijucas Executivo autorizado a loca-

Violento' foi o discurso do lizar um Gl'UPO� Escolar _no,
deputado Galotti Pelxofo. bairro' de Ponte Grande, na

O intemerato represen- ddade de Lajes;
tante de Tijucas usou .sem Art. 20 - Para a execu
piedade do bisturi tribuni- �ão desta lei o govêrno do
,do para combater essa mo- Estado solicitará .0 crédito
11?stia que ameaça.· de morte

I
necessário.

:a democracia e cujo virus, Art. 30 _. Esta lei entra
}Jor uma

-

�ber:ração c�ocan-. em vigor na data da sua pu
'te, é tral:smitido· à .maio:ia blicação, revogadas a� dis
pelo partIdo do BrigadeIro posições em contrário.
.Eduardo Gomes! Sala das Sessões, em 12 de

O orador fala da grande l"o)v;:.mbro de 1952.
,disposição de trabalhar que João Ribas Ramos
o trouxe a esta Casa, certo PROJETO DE LEI
'{lue poderia fazer álgum Autor2za' o Estado a
!bem par?, ,o povo de Tlju- -

afiançar em_préstimo.
.cas. Entretanto o s,eu ·esfor- Art. 10 - Fica o Poder
,ço tem sido vão; porque o Executivo autorizado a afi
Executivo se nega a cumprir a,Eçar um ,empréstimo de
a lei. três milhões e quinhentos
Respondendo a, um apar- mil cruzeiros .

tê do deputado Ylmar Cor- (Cr$ 3.500.000,00), que a
]'êa, o orador diz que o Povo �re:feitura Municipal de La
,de Tijucas conhece bem o je·s contrair eom a Caixa E
'Sr. dr. João Bayer Filho e conômica Federal ati àutro
'por isto--'jámais será êle e- qua]quer ef..tabelecimento de
ileitb por aquele municipio. crédito.

.

Reportando-8e à instala- .Art. 20 .- O empréstimo

Sala' das Sessões, 25 de outubro de í952.
(a.) Walter 'I'enôrio Cavalcanti.

EMENDA N0 7 RITZ - As 5, 7,45 horas
... O'DEON - As g horas"Ao projeto de 1€1 que f'ixn fi Despesa e orça a

16) Viveca LINFOnhSceita pata o exercício de 1953",
.

t
. Kent SHIMTH em:'Destaque-se das -dotações abaixo as. segum es Im-; ..

.AMBIÇÁO MORTALportâncias : I 13 DE NOVEMBRO
C 4l' ·r.:0000' 'No programa:.Cinelandia13-.(.'·14. r,� o.. ,00 A data de hoje recorda-

04-4-9 / ,. Cr$ 50.000,{)0. nos q.ue:
Jornal. Nac.

I Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
Cr$
,- em 1.615, foi fundada Imp.' até 14 anos.100,00�,.oo a Povoação de Cabo Frio, ROXY _ As 7,45 horasCom .a importância resultante dos destaques .acima -neto Governador ctN -Rio -de - ,

'" 1Ô)
.

Farley GRANGER -'ncluarrí-se as seguintes dotações onde couber:
I Janeiro, Constantino de Me- R b

.

Para ·auxílio ao Hospital São Vicente de Paulo de l nelau :
.

Ruth ROMAN o- ert

I WAKER em:Cr$ 30.000,00 .

t PACTO SINISTROPara auxílio à construção do Hospital de Caridade - em 1.711, a esquadra
-\

E d D Trou in 2°) Dennis. MORGANde .ltaiópolis Cr$ 30.000,00 ranceza e uguav-:
ti d R' d ., 1

• Patricia NEAL em:Para auxil io à Sociedade Protetora dos Operários parura o 10 e" a 1011'0;

ie Mafra Cr$ 20.000,00 - em 1.762, aportou ao ESCRAVA DA CUBIÇA
R· d J'

.

m No programa: F'ilme Jor-Para auxílio à Escola Santo Antônio de Mafra 10 e aneiro, em viage
C .. 20000· para o Pacifico, 'f célebre nal, Nac.r.1l' . ,00.

PC' 3 2S I 1 S
-

'>5 10 5'> Capitão James Ccok: reços : r� 5,00 e .zo,, a. as (as essoes, �
-

w.

(a.) Fernando .Oswaldo Oliveira, - em 1.776, fez-se de ve- Imp. até 18 anos.

EMENDA 'No 8 las, do porto de Cadiz, na IMPERIAL - As 7,45 horas
Ao projeto de lei que fixa a Despesa e orça a Recei- Espanha, urna grande expe- . Humphrey BOGART

dição comandada pelo Gene- Katrine HKPBURN em:ta para o .Exercicio de 1953.
. .. ral D. Pedro de Cavallos UMA AVENTURA NADestaque-se da dotação abaixo as seguintes Impor-

tâncias: Cortez y Calderon, tendo . AFRIC� ,

.

4 chegado a lll;à de S�mta Ca- No progl'am1'(: O Esporte:
- �;!-5a 'i�����iã��i'� ';�S'll'Ú����

.

d��' de�t�$ql���'���;:� tnrina, aportmldo et�1 Canas- na Tela. Nac. -....,

�nclua�se no projeto. de lei roçamentá-...:a as seguintes do- vieiras em 20 de Fevereiro

f
Preços; Cr$ 6,20 e 3,20. 'If

cações: de 1777, dando lugar a ver- Imp. até 14 anos.

Para o Hospital Santo Antônio e Maternidade Ze- gonhooa capitulação do che� IMPÉRpIO 1-'-
As 7E,415n hOl'/:1$fe pbrtuguês que aqui se eu- 1°) au HENR em:naide B.ert..'l.so (auxí'Jio) da cidade de Chapeéó ,

DEPRAVAD1:�Seontrava; :1.Cr$·60.000,00
20) Humphrey BOGARTPara Grup{) Escolal" particular e Grupo Normal RI:' - em 1.866, foi E'ntregu�

g'ional Bom Pastor da cidade de Ghapecó Cr$ 5()';{){)0,00 a Câmara Municipal, do Rio
c.e Janeiro, pela !'e;:pedivaS. S., 25-10752.

(a.+- Lenoir Vargas Ferreira Comissão, a estábn, ·eques-

EMENDA N0 9 tre do Imperador D. Pedro
lo que importou em .

�34:710$375;
- 'em 1.883, nasc�u o Ma-,

rechal João Batista Masca-
------------

EMENDA N° 6
Emenda n. 6 ao Projeto de Léi que orça a Receita e·

fixa a Despesa do Estado para o exercício de 1953;
Destaque-se da Verba 14-3-14 a quantia de Cr$ 15.000,00
Destaque-se da Verba 13-14-17 ti quantia de Cr$ 30.000,0\)
Dsetaque-se da Verba H 3-14 a quantia de Cr$ 15.000,00
Destaque-se da Verba 17-4-30 a quantia de Cr$ 5.000,00
Sornando : : , ., Cr$ 100.000,00

Com o produto dêstes, destaques inclua-se a seguin-
te dotação:

'

68-3-62 -- Para ampliação e aparelhamento do Hos
pita! da Sociedade Beneficcn te Frei Rogél'io, da cidade
de Cur itibanos Cr'$100�OOO,oo.

.1

AvisamQs aos nossos leitores que, a partir
desta data, gozarã� os novos -assinantes da boní
fkação que se lhes concederá, recebendo gratui
tamente O ESTADO nos meses de Novembro e

Dezembro dêste ano, para o ano de 1953.

eina-Diaril

Ao projeto de lei que fixa a Despesa e orça a Recei·
fa para o exercício de 1953.

Destaque-se da dotação a seguinte impCirtâncja: .

04�4-8 Cr$ 40.000,00
Com a importância resultante do destaque àcima,

incluam-se as seguintes dotações, onde couber:
.

Para o Hospital Sagrada Família de Itapirallga
Cr$ 30.000,00.-

Pára o Hospital Sagrado Coração de Jesús de São
Miguel d'Oeste Cr$ 10.000,00.

S. S., 25-10-52.

(a) Lenoir,yar�as, :F�r.re�_a�.
.... -

.;'

a que �7 refere o artigo pri�

I
merece urn grupo e.scolar

melro será aplicado na am- pelo número grande de cri
r:iação da rede de água' da 1!.11C:<1E em idade escolar.
ridade de LtLjes.' E,[!lienta, também, o cons-
Art. 3° - ':esta lei entra tante progresso de La:ies,

em 'ligar na data da sua pu- ciQn,le a necessida.de urgen
blicação, revogadas as dis- te c lhe ddr meios de am-
oosicões em contrário. p]ü,r a l'eôe de água.
S;la da-s Sessões, e� 12 Lajes ::nHece os dois me-

de novembto de 1'952. lhúramentos e a Assembléia
.

Jofw Ribas Ramos J .C:'gislativa saberá dar-lhe
.Tt,stificando da tribuna, a

3lUl. iniciativa, o deputado·
�ernmo mostra 'a justiça dê
�et:lamação do progressista
L'aIrro 'de Ponte Grande que·

;) cne ela espera.
�,�§() havendo ol;tros o1'a

dn :('s, nem número para ai'

,\)'·ações, o sr. presidénte
ell\:l?rrou a sessão.

em: "

UMA ,AVENTURA NA
AFRICA

No programa: Atualida
des em Revista. Nac .

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
Imp. até 14 anos.

renhas de Morais, fi quem
coube comandar a possa va

lorosa Fôrça Expedidonária
Brasileira durante a segun
da grat;lde guerra.

André Nilo Tadasco

nJUD.tA 1UI1JIU.fi8a.
•. ft&8D�

BUlir delogueir.
......................
.........'IIfU..

� l/Tt7dO-'Ó-tU l
. =T-�
nõ nO\;," BANeo AGRleOLA

A (?oope....,.tivô, de ef'i�;to n! 1, do BRASld
,

SEDE PROPRIA

�if�n�1b
fLORJlUfOPOllS - STR CRTRRIftR
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-

I·clara-se uma dúvida ln

�Alvarus de Oliveira)

I
e�il benefiCia.da pelo' n ovr.

;.' "Correio da Manhã" P')l'tO. E o "Correio da Ml\-I
vem fazendo campanha dê- r_h':" diz:':- "que o pôrro
n-tdlstrando a necessidaue :::i Itacuruçá não se acha

:impefiosa da construção 00 m�ü,� em face de exposiçãó
1,;,rto de Itacuruçá. E di:.:: de 'motivos, mas na de eXI'

oue a sua construção nãc �LI,>âo.:Em verdade. Em l.irr;

�ed obra que -demanda.rá 1!10, o capital investido .--

1;,1110 dinheiro que. a torne rriiritimos 50 milhões de dt

�llv;{.vél, sobretudo na épo- _D)"E', - mantido o preço Il·�

•:2. -das "vacas magras" q-,li'; Ui dólares por tonelada c1,'

:.;tr;_�vessamos. Mostra pon- -nin ér-io, estará amortisado
.

to:" vitais para a- nossa eco- )1M existe um .forte pon

'�f}:inja possibilitando _ o de- tf) enotrár!o ao .põrto de .

b-

8c;nbarque ri estocagem e a ;�r:-:;çá, a Superintendenc ia
_ll.ovimentação do carvão pa- tlo'-p6i'to -do Rio de Janeiro,
.ra Volta Redonda- e Centra l uens ando na sua renda era

do Brasil, além dos m.nc- to;',( com prejuízo para o

Ô03 para exportação. l Br.ss il. E diz o "Correio da
O prolongamento 'do Cai.� Ma!111ã": - "Não é P038!

ele lÚo não comportaria e.�S;l '.-d. porém, que só por Cl:1-

necessidade, pois o dess-n- -;H t:isso lima questão [un
V,h� imento normal do �c - damental para a vida ecouô,

nércio'e da indústria da (a- 1:1'C::1 do pais fique conde

pilaI acabaria por tornar nada ii indiife-rença do go
-!:::!Il.hém as áreas do Cajú 'i'�n;.o".

-!jüe· se .
tornarão insuficien- Interessante ê: que f�lhJ)-

te. Outro problema sa'i, co do pôrto de Itacurucá
d;?$ olhos, como aliás ro, (;_hE�'amvS -à conclusão, c:�

apontado pelo sr. Alencastro qie também o que está en

fimmarães: o
_

movimen '�o : avando o pôr to de Niterei
'eFl'\}viário de Jape_ri atê o ; H Administração do Pôr to
}{jo é cada vez mais in :;\01;· :ln Rio de Janeiro: .::_ Ná-)
-!�, e borígará a Central no ,_ cvruite concorrência, nfn
hl'abil a construir mais duas - dC!XR os outros viverem. Em

.állilas, obra custosa Pi:!;;,_'_ hor» viva entulhado de me-roo

-Gies.,pr.opl'iações necessáriaa. caóorias, embota não dê

repois, com o. intenso :l'i\.- conta, embora venha atva

iegl) da Central mais tarde r:111'and"lf o comércio e pren-,
voltaria a f'icar na mesma. den do às vezes navios ao

O pôrto de Itacuruçá corta- lal'�-o, aguardando vez para

�ia, em Japeri o movimento nesembarcar, o que lôgic-l
intells.o de carvão e minério. mel1te encarece. as utilicL.,
l�-f.i. outro pont.o que não de- ·ces.
ve ser esquecido: O do dl,- O interêsse de uma fr<1.<;:1:>
ilel.volvimento econômico da n50 deve se sobrepor a.os irJ�
y-.·""l13. z.ona que seria tôda tr! esses vitais do país!
...ü·_.O....()�)._.l).-.()...()....o._.(�)4IIÍIÍi-<�

C-On1unicação
O dr. Wilmaí' Dias,. adn)gado, comunica aos

seus clientes que, de 3 de novembro, p. vindouro.
reabrirá o seu es(�rítórjo de advocacia, Edifício
Montepio, sala 3, 40 andar, atendendo das lO à., 12
horas.

Balconistas de 1 a., Ordem
C6m prática de casa de modas.
Precisa-se na A ( MODELAR;.

Oficina de Bicicleta Hely
Acha-se apardhada paf& qualquer serviço em Bi.

i!l�letas e Bicicletas a motor - Ticiclo - Tico--Tico
Cal'rinho - Berço, etc. -

.

P�a.s e Acessórios Novos e Usados.
. Pinturas. Sóldagens e Parte Mecânica.
Serviços Rãpi!fos e G.rantido. Executados

1j.tJal especiaUzado.s.
- Rua Padre Roma, 50 - -

Parjicipatáo ACORDEON·
Waldyr de Óliveira Santos

-

HERING 48 BAIXOS;

Ao sentir dores nevrálgicas, dares reumáticas.
lumbago. ao sofrer- contusões. torceduras, eis 0-
alivie 'Instantâneo: - Emplastro Sabiá. Aquece
a parte _que dói, suaviza os centros nervosos e

afasta a dor.

EMPLASTRO

SABIX
.���

COMPRA'
VE NO/\ "f.
l'ASA�[ T[RRIIiO�

WIPOTtc�

AVALI�,i>{5
lt6AlI$AtOU t===�=!!=�=""""""';;;""=":=��:

cunstâncias 'semelhantes, o

mesmo se pede e esp�ra por
c·casião da procissão de
Santa Cat-árina, g!.)rio�a
Padroeira da ArquicÍiocese
e do Estado.

Florianõpólis,. 12 de No
vembro de 1952.

.,UA l1fODODO· Jl
Ç"DI'IIANdPOI.I� � 51U1TA C� rAOIHA·

CASAS A VENDA

€STREITO .CANTO - " casas, sendo 2 residenciais e

2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana)

RUA TENENTE SILVEIRA _ 6 quartolr, a/visita, s/

jantar, copa, cosinha, etc. .
.

i!:STREITO RUA SANTOS SARAIVA _ & quartos, ./

jantar, a/vistta, copa, quarto de banho, garaje, BO-

tão, situada em esquina .

aUA BOCAIUVA - 4 quartos,' s/visita, s/jalltar,

copa, cosmha, dispença, entrada para automóvel

par duas ruas (situada em esquina, grande quin-

tal) .•...............••................•.... e
.

RUA MONSENHOR TOPP _ 3 quartos. s/visita, s/

jantar, cosinha, depósito, copa, terreno 10x30 mts.

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 4 quartos, a/víslta,

s!janta.r, copa, cosinha, situada em esquina, ótimo

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

i!:S1'REITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, ant-sala,

sala de visita, copa, eostnha, instalação sanitária.
-

completa, com duas pequenas casas nos fundos

\ V. MAURO RAMOS - 8 quartos, costnha, saia jan

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

!l.UA DUARTE SCHUTEL - 2 caeasv.uma com 4, quar
tôs, s/jantar, a/víaita, cosinha, et.c.; outra com Z

quartos, sala. varanda. eosínha, etc. - '

�S'l'REITO RUA JOÃO CRUZ SILVA _ li quartos, si

visita, s/jantar, cosinha, banheiro, etc., terre-no

42m. :f:rente por 20Iundos (esquina), aceita-se

liOO% à vista e 60% à 1.200,oõ mensais .

I!:STRElTO AV. SANTA CATARINA _ 3 quartos, s/

visita, 8/ jantar, copa, eosinha, etc. terreno 20140

(cbácara) .•...•.......•......................

B;STREITO RUA SÃO PEDRO _ 3 quartos; s/jantar,
_copa, cosinha, varandão, dispensa etc. terreno

16x40 ...••••.•.•••...
-

.

sala, _varanda, casinha, sala para negócio .•...

BARREIROS _ 8 quartos, e/visita, s/jantar, cosinha

grande, terreno
\
•.. -. ! .

600.000,O4!-

169.000,q4!·

Edital de· Cónvocação
FESTIVIDADE. DE SAN- de Sta. Teresinha, Damas RUA BOCAIUVA _ 8 quartos, s/ para negócio, varan-

1'A CATARINA" A VIR- de Caridade, Apostolados, da, coaluha, ótimo ponto, perto. da Av. 'I'rom-

GEM PADROEIRA DA Ordem Terceira (Senhoras), powsky ..

ARQUIDIOCESE E DO Ação Católica, Abrigo de RUA RUI BARBOSA (defronte o Abrigo de Menores),

ESTADO Menores, Colégio Catarí- -_ 2 QU8I'tos, a/visita, s/jantar, cosinha, etc...

Dom Joaquim Domingues nense, Congregação Maria- AV. RIO BRANCO _ 2 quartos, sala, varanda, cosi

de Oliveira, por mercê de nas Masculinas, Irmandade nha, etc. . ••...........•.. , ... , ..... , .. ': .....

Deus; e- d�_ Santa Sé' Apos- do Monte Serrate, h'manda- RUA JOSE BOITEUX - 2 quartos, s/yisita, varanda,

tólica, Arcebispo Metropo- de de N. S. da Cónceição, cosinha - ......•.••.•.•••...................

litano. Irmandade de N. S. do Par- COQUEIROS - 8 quartos, sala, varanda, cosinha, ba-

Aos que o presente Edi- to, Irmandade _ de N. S. do nheirQ, ete. . - :. "-' - .

tal virem, saudação, paz _ e Rosurio, Irmandade/do Es- RUA JJSÉ B01TEUX - 2 �uartos, s/visita, varanda.,

benção em J í,)sus Cristo. pírito Santo,. Irmandade do cosin� -- . _ -...,. ' � ".

Fazemos saber que, de a- �sr. Bom Jesus dos Passos, :;ABEÇUDAS MUN. LAGUNA _ Beira·mn- com •

CÔl'do con a piaxe estabele- 'Irmandade do ..sS. Sacra- qúartos, s/negócio, s/visita. s/jantar, cosinha,
eLe. teneno 72138 rots., ótiroa _para veraneio ...

cida e piedade dos fiéis, ce- mento, Ordem
.

Terceira,
lebrar-se-á no dia 25 do (Homens..), Carr.o Triunfal

mA RUI BARBOSA _ 2 �uartos, sala visita. cosi-

�.orrente, -feriÇl.do, estadual de Santa Catarina, Revmo.
nha. et.c ..

·

�""""."""""""'''''' ..

-lERVIDAO FRAN�ONI _ S quartQ!, sala, varanda,
pelo decreto-lei de 12 de ju- Clei'o, Palio, Bandas de
[1 d 3

cosinha, etc.) terreno 9163 .rots. . .

10
.

e 19 8, a festividade Música e Povo.
-' i;STREI'1'O RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi-

de Santa Catarina, a Vir- Antes da supramenciona- síta, s/jantar. cosinha, despensa, etc. . ........•

gem e Martir. Padroeira da da hpra, as
.

referidas asso-
, '. RUA FRANCISCO ·TOLENTINO - 2 quartos, 8a18,

Ai'quidiocese e dQ Estado, ciações e entidades, se' reu-
_ varanda, eosinha, etc. ..•........•..•.•.. _ ..•

pelo modo seguinte: nirão dentro e no adro da
• �STREITO RUA TEREZA CRISTINA _ � quartol.

1°) Às 8,30hs. Solene Mis- Catedral, aguârdando cada
,a Pontifical, em que serão' uma o lugar que lhe fôr re
)rdenados ém Sacerdote 5 servado e competir no prés
Di'a.con03, filhos desta Ar- tito.

.

quidiocese; Cada associação deverá �•••e••••
=••••

2°) Ás 16 hs. Procissão apresental'�se com os respec-
:om a -PadOl'eira Sa11t.a Ca- Uvos estand-artes e distil1- cipreste Paiva, Praça Perei

tarina, 'para a qual .

ficam tivos. 1'a Oliveira (Lado do Ipa
�onvocl;!-das todas as entida- O préstito .desfilará con- se), Ruas Padre Migueli
des e instituições católicas tinua, lenta e initerrupta- nho, Anita Garibaldi, Av.

por pea· :lesta'Capital, e nela deve- J �ente, isto é, sem qualquer lIercílio Luz, Rua Fernando

eão tomar parte designada- precipitação-' ou parada, na Machado, Catedral.
mente pela seguinte forma marcha. Q Pálio será \ carregado
.3_ nela deverão tomar parte_ O_s fiéis e_ fllmílias que. pelas meretíssim�s Alltori

designadamente pela se- não puderem acompanhar a dades, especialmente convi- De CQl11issão espec:al d,e
-guinte_ ordem e nesta mesma procissão, ficarão nos pas- dadas. p'ara' a solene pro- Sua Excia. ;Revma. ,.0-, ..

e pouco uso, vende-se ordem: seios das ruas d.o trajeto císsão c.onvidam-se todos os Mons. Frederico Hobold:.
Zilá Mendon-ça Santos Cr$ -3.500,00 - Rua Alves Cruz processi.onal, Colé- para assistirem a passa- fiéis'e a população em ge- Vigário Geral
participam à seus paren- de Brito n. 44. �, gio Coração de Jesus, As.i- gemo raI,_ para o maior

_

brilhan- Jose Renato de S�:u�a.
'tes e pessoas de suas .rela- lo' de Orfãs Cruzadinhos O prestito obedecerá ao

j(
tismo do ato.

-

Provedor da Irmandade dt;)

ç?es, o nascimento de seu. "ASA1Il8� ..... Congregação' dOa Imaculad� seguinte itinerário: .Cate- Sendo costume, aliás mui- 88. Sacramento
fI.lho Paulo.Tadeu, ocorrid� I b1d._." UIIIt "U Conceição, Congregação da dral, Praça 15' (Lado do Pa- to louvável e piedoso,- ellfei- Heitor Dutra, _SecretariQ
-rl�a 7 do corrente, na lVIateI� Vlder. ViJYIlIu. 011.... -N. S. das Dores Associação lácio) Ruas Felipe Schmidt, tarem e ornamentarem os :da Irmandade do SS: Sacra�
1_!;Jrl�oP "D�. C!'Ir1M (!f)l'l'P<>" 1t•• 0....111......... _ de Santa Zita ..

'

A>Hlociad�f) '1'l'!'Iian.o. Vida} Ramos. Ar- fiéis, ruas e praças em ciro -mento.

l!60.000.o.

11I0.OOO,OIf

1160.000._

180.000,04

180.0�0,�

11l0.000.<Wt

166.000,<10

160.000,0.0

110.000,00

lOO.OOe,oe

100.000,00

100.000,00

90.000,0"

90.000,06

80.000,0.

80.000.04

110.000,_00

eo.ooo,oo

1Ii.000,oo

O·T I·-C·A
, I '

.

. -

_
> Lentes IZeiss e Ray-B_an'-

'-. AR�AÇOES MODERNA-S PARA CAVALHEIROS, ·SENHORAS.-·ARTIGOS
ULTIMl\-S NOV1DADES PARA PRES-ENTES 'IRUA FELIPE SCHMID'T - (E-difício Amélia Neto) ;
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:0 Povo
,

e Que Trcbolha...

--�------------------------------------------.�--------- ------

Cansados 'de esperar pela ação do Prefeito; os pesca.-�
dores da Lagôa abriram a respectiva barra,

fechada há mais doe, ano ...
QUANDO 08 homens, res- to ,Municipal, apezaf de ler

pensáveis pela administra- sjdo solicttadn.há muito pa

ç�o pública, falham nas ra essa providência, cruzou
'\-s 'ln-imeiras horas di) d�a de ontem, a sociedadeea·. , .

O. braços e se deixou ficar-,
.

..,. f t t" d f promessas e" o que e mais J � ,.

1aT.fnenS{! foi surpreeudida ('um a maus a no icia o a-
"

d t de gabinete, esquecendo os
" "

" _ '.� C
" grave am a, en ravam, por ,'"

h�to• .na Càsa de Sa�id� São Sebastião, nesta apr-
todos os meios possíveis, o compromisses do Poder Mu-

1.td. mlQe "e encontrava, . há UHlí:l, em tratamento; �a ex�a'l progresso da terra, o bem- nicipal para com os seus _,;
:J1J'a.. d A.lire ,r:a Costa Vaz, descendente de trad,lClonal

ta-
t d b Ih

' ,'.

A" LI'" • _ •

I
•.?"

�

� , es ar o povo ca e_. e, can- ntim!CIpe� ..., . I ISemV e� ..cIIS ativa.::nib'il �rnga-vcrde. ., A
'. sa� de esperar, tomar a si i\ao ha duvida (jue essa '

"

, A saudosa. dama, vlUva. do .nosso (�ont.errane:., sr, , a iniciativa e solucionar, de l>Tcvidência - abrir a bar-T: .� "" f,....::._ J' "�' :

,1'.9 V�z Sobrínho, nasceu .nad
cidade de �:!es,. on e, re- logo, os seus problemas.

.

ra com os próprios recursos, Do"m�"808'g'°DI' 'à m'ADJ:", r' la' do ,o. '1,-�A:::�mu 'vMros anos. Transferm o a sua resi encra para o
I unindo-se os pescadores pa- ti 11 U ii .8 \JU:o

��tríto do Estreito, d._Alice da C?�ta :�a�,.dama. d.e I �E,O caso da b�Ha �a La·
ra essa medida há tanto >Te· da Cosia Vaz Outros !:asonlos� virtudes de eoraçao e de espirtto, InICIOU atlv1-, goa, fechada ha mais de ciumada _ vale por atesta-, •

,

ua
� soc;iais. com objetivos n?br�s.e filan�r?pjcos. '

I ano. impossibilitando que dn de desconfiança.na admi- Na manhã de ontem, sob Concluindo requereu cons-

l».t--.êswente de honra do Diretório MUnICIpal do Paro, os pescadores daquela re-
aístração pública mUnICI- a presidencia do deputaco tasse em ata um voto de

� 'SBc;ial. D.emocrático, a su.a a_tuação. se,' .desta,cou, de,
j
dondeza da �lh,8, melhor sor- I v 1

-

h' Protógenes Vieira, realizou profundo' pczar, lamentandopa. a e, nao a negar, por
os1� .:p;restlgumdo'essa agrenuaçae parttdária, que a te- te tenham. AlI, o caso esta- manifestaçâo concreta de a Assembléia Legislativa, não estejam" presentes -

� �.oIRe um dos seus baluartes em menoráveis campa-I va criado entre o povo e o dt's<:J'ença nos homens que mais uma sessão extraordi- deputados da Coligação pa
::nftas .eleit.orais realizadas em Santa' Catas-ina. Prefeito Municipal. Alí, as

I{ov('rnam a coisa pública. náría. ra que esse voto de pezar-
Deixa a saudosa' extinta os seguintes filhos: sr, Jo- visitas do sr. Prefeito e ou-

.
.

Voto de pezar pelo Ialeci-, poudesse ser aprovado,Vnle, sem dúvida. por ex-
�_ Custa Vaz, funcionário da Contadoria Geral do Es- tras autoridades, apenas - mento de Da. Alice da Cos-. Homenagem llostuma ao

-

., ;Jl'essão sincera de que o go-
T

I

'd\ d I I� sra, Maria de Lourdes Vaz Sepetiba, espôsa do sr. constituiram razão para que vêrno municipal, que aí es-
ta ,�z I presi ente e. srae

.:J:'flg9 St'.petiba, sra, Alexandr'ina Vaz Lehmkuhl, espôsa I aquela brava gente não mais t' I 't" di di
I O deputado Ylrnar Cor-· O deputado Wilma r DJa�;

E
. a, Re (espres 19la Ia a la" �.

.

.'

'

" ..d... sr. Gustavo Lehmkuhl, funcionárfo.rlo Tesoure do s- confiasse na ação dos res- cabendo.lhe, agora, tão sôo rea, .depols de externar a fez.o necrologlO. do .dr. Cnal:L. �� s:ra. Nancy Vaz Rosa, espôsa do Sir. Artur Rosa Fi. !)on-sáveis. lllPl1te, receber o fato como surpresa dolorosa com que I
Welzmann,. pnmen'o preSl-

1sr� :fmicionál'jo da Secretaria da Segurança Pública, Mas, os pescadores resol· e'\o'ültute demonst';:'ação de recebeu a noticia do passa-
. dente do Estado de Israel,

.Bernardino da Costa Vaz, comerciário e a senhorinha veram, depois de tantos me· � . mento da Exma. S·ra. Da. A_I cientista de renome mundial'.,
. que o povo nao espera maIS

�:rn: da Costa Vaz, funcionária da Caixa

Econô�ica,' S(;8, prejudicados �O�lO esta· pejo cu�primento das pro.
lice' Costa Vaz, pôs em rele- e a quem a' civilização d�:,

J'W:er.d_ " vam, levar de vencIda
_

a o·
messas e muito menos pela vo as excelsas virtudes da nbo�sos di�s deve os mais no-,

'Várias as homena'gens prestadas à memória da Hus· bra, pelas própria;; mãos. É iniciativa oficial. .

extinta, alma inteiramente res serVIços.
:lre ,,;lama.. entre as quais a da Assembléia' Legislativa, I qtie a paciência tem os seus dedicada ao bem e a quem rrambém o dr. Wilmar.\)n caso, vale ainóa obser- ' ;te:«jIHleel'ologio foi feito, da tl'Íbuna, pelo sr. Dep. Ylmar limites e os honten�.;·do-mar a população pobre do Es- Dias 'lamenta a ausencia da.
<ik .Almeida Corrêa, sub· líder do Partido Social Democrá- não poderiam mais ficar à ".11', � eonduta da.s .bancadas tniito deve os mais assinala- maioria, o· que impede pos-,;.. d d da Camara MUnIC1IJal, que,,áic«, ,que 'exaltou as virtudes da saudosa correligionária. merce e promeSS3d o res- ,

d d' t- d dos beneficios. sa a Assembléia Legislativa
')' 'h'

'

, '!UI,eH en o a ques ao os peso-Os :seu funel'aIs se rea lzaram, ontem, as 17 oras, pons3vel, no caso.
t" Sa'lientou, ainda, o 'papel prestar tão justa homena-·

'íI" �t�' d 'd d d S- J
' ( .

d' f' t' d .

V cadores, lveram um so pon·]:I'@ ,-:eml, erlO a CI a e e ao ose,' saIn o o ere 'ro a Os sr:;. Hennqu� eras, I •

t
.

t't d de alta significação desem- gem ao gl'ande presidente.
'.

' tu-de-vls a uma 80 a I,U e
,ro.a V:tda.l Ramos, 30, 1l0tand6-se a presença, no sepulta. Crl!scenclO Pedro Nunes, I

' ,

I d penhado pela veneranda se- Dignidadé ,Política
__� iIe 'Várias personalidades da sociedade local O �

D
.�

01" E 'd' ,);[lla com os pesca( ores a
h l't' t' Voltando à tribuna .. o dep.,.,....._. '. I amJao IVClra c gl 10

!,agôa; colocando é.t solução n ora na po 1 'Ica ca armen-
'Partido Social Democrático foi representado pelos seus G(da. movimentaram 60 ho- se, figura de proa, que era, Wi'lmar Dias leu artigo 1'e-,

, . daquele problema k�cima das ,Sftl'etmos CeI. Antônio de Lara R·ibas, qr. Rubens de
'

mens, e abriralnr com ingen- do Partido Social Democrá- produzido pelo jornal "A. 7' m,1Íxi'ies político.p�rtidá1'Ías,.A:rruiIa Ramos e sr. ,Oswaldo Ramos, que depositaram tes Eacrificios, a Bíirra da .,

tico.
"I dando, assim, exeinl!lo dig-'-'.re fi tU.lU]O uma corôa de flôres naturais. Lilg-ôa! .

:6 ESTADO apresénta à .exma. família enlutada a Essa iniciativa êles a to.
nificante de princípios de-

�r.essão do seu pesar. mHarn lJorque o SI'. Pl'cfei- mocráticos que animam a-

fjuêIes que o povo ali colo·
Cml, para defender-lhe os in
terésses e os direitos.

l<1.orjanópolis, Quinta·feira, 13 de Novembro de 1952

D. ,All(� DA COSTA VAZ

RIO, 12 (V. A.) - Foi

l..

8 Dasp e a Fazenda examinarão
IS mOdificações do - projeto de abono

Jno� l2 (V.A.) - o depu- de abono ao funcionalismo. Aboi'dado pelos jornalistas,
� !Gustavo Capal1ema es- Na entrevista presidencial poudo depois' do encontro
�:untem no Ca�ete, a-fim o sr. Getúlio Vargas jnfor- com o presidente, o lider da
''k,]!lJIl.ferenciar com o presi- mou ao deputado Capanerna maioria prestou esclareci
��� Republica sobl;e o que determinará a remesa mentos em' torno da entre- notici�do que já ficara as

�tanu ire ,gn,gestões que foi das propostas à orientacão vista: sentado o aumento de doze
"�g,Im" na' Camarã, áo li- dos' orgãos técnicos do go_ - "Vim tratarcom o che� centavos no preço do litro
"��4Iá':m-àiú.1·ia. por parla- \<erno, para que' estes estu-, fe do governo dos estudos de gasolÍlla, em consêquên
�-es ue varios partidos dem as, razões que susten- relacionados com o 'abono cia da obriga'ção da mistu
��'ações no projeto tam as alterações sugeridas. aos servidores publicos. ra de cinco por cento de
g",.I.,.�.'- ......rl!.�.!'- , ....,••••• '3•.•.••••".......... O presidente mandou que alcool em litro combus-
,

As Elei"'ões 'DO ; Paraná, {) ministro da Fazenda e o' tivel. O engenheiro Plínio
Y DAS se pronunciou a res- Cantanhede, presidente do

an'e-on'em peito. Evidentemente é ne- Conselho Nacional de Pe
eessario que se conheça a trdleo, ouvido hoje a' propo-I PlD 11818U 2 Prefeitos "egurança técnica das mo- sito do assunto, declarou o

�1.iffiA, 12 (V. A.) :._

I R. venceu em Timbu, antes d;ficações pfopostas pela seguinte:
� XD'ft:1�a.Qol· do Paraná, colégio dos trabalhistas, fa. comissão de deputados. O - "Nada de positivo foi
� "Bento Munhoz da Ro- zendo o prefeito e cinco ve- Ministerio, por sua vez, dirá fixado até agora sobre as

d" -c.emlUÜCQU ao minsit,ro readores. sobre o vu'lto das desp.esas novas tarifas.
� ....;:..........;> .. t·... O PSD f� 2 P T decorrentes do aumento que A deliberação dependeàti. "'�....:- <;"a .'us IÇa que se . . . ez·, e o • •

...-.-=-",......_ lel'ç� 39 B PSP d POi; ventura se fizer". do plenário do Conselho e..��.............. € oe8' em . e . . ., um ca a.

'mn:nici,p;ips naquele Estado, No município de Astorga, O deputado Gustavo Ca- de varios estudos que s6
�o ,o '])]�ito cOrl'ido em desmembrado de Arapongas pan-ema acrescentou que a- poderão ser feitos depois de

�fta fOl'tiem.
,

também colégio do P. 'r. B., manhã o'u depois deverá o terto período, durante o

venceu o. P. R. aliado ao presidente ter em mãos, as qual veremos a repei'cussão
'as FRDtEIROS RESUL- P. S. D., fazend� ° prefeito conclusões daqüeles orgãos. da mistura no custo da ga-
'J"..JlJOS com 1.800 votos, contra '"

- "Naturalmente, con· solina e na econômia de aÍ-
, �, 12 (V. A.), ; 1.113 do P. T. B..

.·1
cluidos os estudos dest�s su� visas. E,mbora seja inevjtá-I

f) "Tribunal 'Ei�itol',a.I', e

.

a. Em Marialva,· venceu 'o ge�.tões - admitiu' o :p�er, vel uma alteração no preç'),
'

ey�i.É�, :1a:P�F�a.:., d�.lltribüi- .p. T. B .. 'cont '333 votos, :�on_' da }uaioria - o projeto de tudo vai depender das quart-
'.2ID ()Q!'Bunicaélos; "infor-, tra. P.'· R. e 'P. S. P. com' abono encontrará solução tidades q-ue forem diski-
=mn6fi .,que -as eleições _ de 235 e P.S. D. com 54, ';. rápida.,Sobre isso não .há o buidas pelo Instituto do fJ,.

ifiominge .último nos �ovos A U. D. N. saiu vencedo- que receiar:'. ,çucar e do AlcooI.
llI!ml'Ue:qmlS, tr..anscorreram ta no município de Cbnten- I

!Ilm' pên..eita urdem. da, obtendo 981 votos, con- �
..As ;gr.mdes chuvas no tra a coligação P. R., P.T.

J.R1rle do Est.a.do, fizel'am ar- B. P. S. B., P. S. p" que te
�Rr.us ânimos exaltados ve 698 votos.
�.�s �Iemento�, sem Em Ortig1.leira, venceu o

�ter.ar os· resultados

pre-I
candidato da coligação p,

-;.-.::.'-:tl.Is. / T. B., P. S. D" a.poiado 'pela
A'lgnns resultados já c.o- U. 'D. N., com 1.024' votos,

. ,�'íJ;:�",�,>s ü.dicam q'ue o P. contra o P. R., ('om 908.

SubirA o preGo ida
gasolina mistura·
da com o�alcool

N.,.s embaixadores da '808ZD81·a
8 da Bolivia no Brasil,'

RIO, 12 (V. A.) -

APre-,
da Venezuela, sr. Refael

sent�l'�mi hoje, su��, cre-' Medina e da Bolívia o sr.

dencHfls, ao sr. GetulIo Var� Nestor Tovar.
gas, os no'vos embaixadores "

Assim, a atitude daquêles
cidadãos, resolvendo situa

çâo angústiosa que os em

pobrecía, dia ,a dia, ficará
como prova inquesrionável

de que o povo ainda tem ar-·

mas para lutar centra os:'

que falham ÍlO cumpr imente.
do dever e nos cnmprümia-
sos assumidos.

• C(/ntinúa na 6" pág .

A Secretaria da Fazenda baixou nota, ontem,..
pelo Diário da Tarde.

Arquivamos a dita para oportuno comentário.
Em todo caso, se fôr de urgência, poderemos dar

alguns norr{es que receberam com o descontozinho
de 10% para fins construtivos.

xxx

Na c�nferência de São Vicente, o ilustre ex�pre
sidente da Assembléia andou ofere'Celldo teses a va

rêjo. para outros assinarem.
É claro que houve recusa, tanto' mais certa.'

quanto é certo que ditas teses eram da lavra do. fe
cundo Professor Medeiros.

,xxx'
E POI' falar nele, ouvimos ontem, de um percuci-·

ente ledor do Diário da'Tarde esta:
-- O Professor, antes, só usava o pseudonimo>

de Volnei Colaço de" Oliveira. Hoje já usa também
o de Mário Freyesleben!

_

-

x.xx

O órgão' que o seu proprietário não quer que de
fenda o Govêrno, vai, arranjar esêandalos, s-egund&
anunciou. -

Não" comp�'eendemos certas vocações
Vamo.s ter 'pa8san}�to, por afogamento ...

xxx

A càridade � um fim e não um meio ...

suicidas�

.:x' ,.;i:.
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