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, No Diário da Tarde, últimamente, dois comentaris-
tas aparecem na mesma 'divulgação: um entra com o no-:

.me e outro com o resto.

to de 0.2 para dar, a alguns, um aumento que" em média,

I
mo justificará êsse enorme aumento? Ou será que S.

não chega a5%!, �xa:, nas suas afirmações.of.iciais" usa e abusa da dema-

Acresce que, para fazer esse ridículo ébulo, nós, de gogra e do argumento falso? �

fato, temos a fórnlUla que dispensa o aumento de tribu- E' claro que, desse jeito, ampliando dia a dia o qua

los. Temos até duas receitas! A primeira está no orça- dro de servldores, não há dinheiro que chegue! Nem di

mento, cujo superavit, no próximo ano, cobrirá com so- nheiro, nem aumento de impostos!
bras largas e abundantes, a despesa com êsse aumento Os meios para pagamento desse irrisório aumento

sub-mínimo. E' que a receita para 1953 está escandalo- do salário família não exige aumento _de nenhum impos
samente subestimada. Impostos' há que, pela revisão es- 1:0. O excesso de arrecadação do exercício de 1953 por

corchante por que passaram. como o territoriaJ, tem, pa- mais pessimista que o façam, dá e sobra, à vista .da re

ra 1!)53, prCfisão igual a de 1951, embora em 1952 ha- ceita mínima orçada.
jam- rendido quase o dôbro!!! O que quer a situação é aplicar o aumento em ou-

Se essa fórmula não agradar, há a segunda. Na sua tras obras reprodutivas, como o Palácio da Agronômica.
Mensagem de 15 de abrfl 'de 1951, � sr. Governador, ii O orçamento dest-e ano consignou, para essa .re�lizaçã()
página 8, afirmou que teve de dispensar muitos funcio- social, a verba de 1 milhão; o orçamento de 1953 previu
nárjos por isso que ° Estado não 'está em condições de <: verba de quinhentos mil. A obra deveria ficar pronta
mantê-los, como não estava quando os admitiu. este ano; mas será finalizada no próximo. O custo real

Depois disso, S. Exa. niíf só preencheu - com par- dela é superior a cinco milhões! Só aí, pois, estão Ialtan

tídários seus, naturalmente - os lugares vagos, com as do tres milhões e meio! Essa dinheirama, evidentemente,
dispensas e demissões, como ainda nomeou mais de 2.000 tem que sair de alguma fonte nova.

(dois mil)? segundo estatísticas da'Conferência de Blu- E é por isso que o pobre Barnabé entra com o motí-

menau! tívo do aumento de imposto. Entra só com o motivo, por.
Se o Estado não podia manter os funcionários que o que na gaita não to�a ... E' apenas um pretexto ...

sr. Irineu Bornhausen encontrou, ao assumir o cargo, 'Co-". RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Foi neles que lemos, ante-ontem" tremenda crítica
à S. Exa., o sr, Governador do Estado. Querem eles que

sejamos depositários do segrêdo de aumentar os venci
liJ'lt'_utos do funcionalismo sem aumentar impostos. Não!
Alto lá. Quenl conhece êsse segredo é S� Exa. o sr. Go
vernador Irineu Bornhausen. Nos' vários discursos da
sua campanha eleitoral, S. Exa. foi áspero e rude no

eendenar todo e qualquer aumento trfbutárío, Aumento
de imposto, no seu govêrno, seria fruto proibido. Por sô
hre isso, declarou solenemente, que não necessitava desse
aumente, porque do pouco saberia fazer muito, bastando
-empregar os .dinheiros públicos em obras reprodutivas.
O prometido milagreiro é, pois, S. Exa. Quanto ao fun
donalismo, sabemos todos, tYecebeu nestes últimos oito
_<l.D08 dois aumentos, de 40% cada um. Para isso os srs.

TIdo Deeke e Aderbal R. da Silva obtiveram aumentos"do
'lendas e consignações de 2>�6' para �,4 e de 2,4 para 2,8 ou
-seja, com um aumento de (1,8 deram aos servidores públi-
eos um ele 80%.

-

Ago.ra () .miJagro"o sr. Governador, quer um aumen-

,

.

.

/

._ -.:r ,.... _ _ ", ...

VITóRIA, 19 (V. A.)
Encerrou-se, ontem, a reu

úião ,dos presidentes de as

sembléias legislativas, rea

\i��!l �é'sta: capital, a _con�
vi te do presidente do Le
gislativo capixaba, deputa
do Jeferson Aguiar, a fim

de debatel' a possibilidade
da elaboração de um regi
mento interno único para
tÔdas as assembléias legis-

.
� Construiu um' ao

, �mais antigoD!á- � lolbóvel por 16
rio de s, Catarina � _I

•

Ano XXXIX' � mB':::LcOrUZ8IrOS
�

� HORIZONTE, 18

(V. A.) - A imprensa di-

�" N_a__ 1_1__.S__5_O .

:vuIga :f!l)tografias de um

.
_ _

carro fabricado pelo eletri-
.....,...,.........,.....nrm or.�OF.,.� _... cista João Magalhães, que

aproveitou o motor de uma

80 CENTAVOS velha motocicleta.
"-

.

O carro foi fabricado em

,

\Emeu'd'a's ao Orçamento' �:�ô�!tro: P:l:s:�i::,l�:n��
custado apenas 16 mil cru-
zeiros.

Continuamos, hoje, a publicação das emendas apre-
, O eletricista levou três a-

sentadas ao orçamento de 1953. Proibidos, pelo gover-
1· d nos preparando' sua obra e

nador, de votar essas emendas, os deputados co 19a os
. , já recebeu uma oferta de

- exceção do sr. 'Oswaldo Cabral - fugiram do plena-
odora dos Comuns, represen- ' 45.000 cruzeiros pelo seu

rio, apesar de serem maioria.
taria quase que certamente .

EMENDA N9 42 ',' veículo: lrlíputiano .

a d€mi�são· do govêrno, O A) Destaque-se da dotaçã0"'54�2-.Íl a)tnpbrtância de
trabalhista- James Calla,&:"'" C .� c200 000

'
.... ....

'

11
r-

d' b.
},II' . ,oo_e�. -

I '.

am,
.

encerran 0.0 de ate B) Com essa ímportãnciá, iftclüarn::Sé as s·éguintes
pela oposição, preveniu no-'

dotações:
vamente que 0$ trabalhistas 1) Para auxílio à Conferência Vicentina
voltarão a nacionalizar as de Lajes ','

, . , . . . 40.000,00
indústrias, quando retorná- 2) Para auxílio à Associação Beneficente ..

rem ao poder. .

Santa Isabel, de Lajes ., , .. , ..

3) Para auxílio 'à Sociedade Lajeana de

Auxílio aos Necessitados , .

4) Para auxílio à Associação Espirita BER

ÇO DE JESUS, de Lajes .,., ... , ...

5) Para auxílio à Sociedade �spirita 'I'i-

ago de Castro, de Lajes'., .

6) Para auxílio à União Catarinense de

Estudantes, de Florianópolis ..... , ..

7) Para auxílio ao Grêmio Cultural "Padre
Schrader", do Ginásio Catarinense desta

Capital '

'.' .. , , < .

Para auxílio à Sociedade Hospital Bôa

Esperança, de Piratuba .. ,.......... 10.000,00
Sala das Sessões em 27 de outubro de 1952,

(aa.) Wilmax Dias, Estívalet Pires, Elpídio Barbosa

EMENDA N° 43

'Detsaque-se da dotação 04-4-11, a importância de

Cr$ 50.000,00. Com essa importânéia inclua-se a seguin
te dotaciio:
Auxílio' para 0- Hospital Santã Cr'tlz de Ca-

noinhas : .

Sala' das Sessões, 27-10-52.

(a.) Fernando Osvaldo de Oliveira
EMENDA N° 44

a) Detsaque-se da dotação 68�2-50 a quantia .,de Cr$
500.000,00 / '

b) Aumente-se a dota,ção 68�2-51 para ; .

Cr$. 1.000.000,00.
I

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 1952.

(a.) Wilmar Dias
(Continúa na 6&· pág.)
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Ofereceram a Einstein
Presidência de Israel

DIRETOR
Rubens de

Arruda Ramos
QERENTE

Domingos F.

�. de Aquinó �
f>iIl .,._.....T...T_

..

."".-..._-_-.......�.....J'4

Elorfanópolís, Quinta�feira, 20 de Novembro de 1952

Vitória de ChurchHI
T

na
Câmara dos Comuns

LONDRES, 19, (U.P,) Itnesmo tempo descentralrza
__ o O govêrno do primeiro i as estradas de ferro,a fim

.

ministro Winston Churchill! de introduzir a concorren

conseguiu, �sta noftp,.a a-I da 11() sistema de transpor
ln'ovação .pela Gâmara .

dos teso
Comuns, de seu projeto de A derrota em qualquer
lei, desnacionalizando' da das etapas por que seguirá
indústria de transportes em o projeto de lei, embora isto
camínhões, por 308 votos seja quase impossivel, em

contra 282 da oposição tra- virtude da maioria conserva
balhista.
A segunda leitura da me

zíída para desnaconalizar os

"transportas à longa dstânca
-a primeira das medidas de

despaconalização de Chur
chll - venceu a encarn iça
'da oposição trabalhista e a

moção subsequente que re

yelia o projeto de lei.
,Agora, a medida deverá
triunfar ante as desespera-

. das tentativas dos traba
Ihistas, por invalidá-la,'me
-diante a introdução de e-

mendas e, depois, prosperar
igualmente nas últimas eta-
:Pas para a aprovacão defi-
'llitiva, o que Churchili espe-
ra esteja. ultimada até a pri
mavera.

O projeto de lei apl'ovado
estabeleceu que os cami
'llhões de transporte, a longa
distância, que o governo tra
balhista nacionalizou, em

1947, serão vendidos a em

presas pal·ticulares, e ao

40.000,00

Morto «o Lam
peão Paulista))
s. PAULO, 19 (V. A.)

(). delegado Regional de A

raçatuba
.

comunicou ao Se
cretário- de Segurança Pú
blica que o bandoleiro e la- .

drão de cavalos, Armelindo
Nunes da Silva, vulgo "Lino
Catarina", ou "Lampeão
Paulista", foi morto, na ma

drugada de ôntem, na Fa
zenda Bandeirantes, naquele
município.
Acrescenta a inf'ormacão

que "Lino Catarina",' após
uma de suas costumeiras
discussões, desfechou um ti
ro de' revolver em Máximo
Fernandes; levrador da re

gião, que, mesmo ferido, in
vestiu de faca. em punho,
contra o desordeiro, elimi�
nando-o com 20 profúndos
golpes.

.

30.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000,QO

10.000,00

,.•....•...•........_ _ .

lativas estaduais.

50.000,00

oRISOnACIDADE.. 41
'Conforme prevíamos, o

esbôço apresentado pelo re

ferido presidente foi trans�
formado em anteprojeto,
que será ·enviaào a tôdas as

assembléias pa,ra posterio
Ores estudos e deliberações.I sr. ·Oswalu Iralba II Catele

RIO, 19 (V. A.) - "Vou
�penas deixar os· meus car

tões de. d-espédida" .:_' de':'
clárou-l\os ontem o sr.' Os
waldo Aranha referind�-s�
à 'sua anunciada ida ao' Ca
tete para uma possível eon
ferência com ° sr. Getúlio
'Vargas. E acrescentou:
"Tudo o mais é fantãsia.

.Antes de embarcar, proc'u-
1'0 meus amigo.:; pa'ra' anre-

sentar despedidas e entre A' idéia do presidente Jf1-
êJ.es se encontra o p-residen- feyson foi plenamente vito
te da Repúblic'a:: A < ge�'te ,riosa;, t�ndo" merecido unâ
não 'tem nem o dÜ;éito de

I
nimes:aphusos ·dos presen-

ficar doente.' ...",
.

teso _

Dessa forma, pal'-ece pou- .. Resolveu, ainda, a reunião
-có provàveI qualquei· mis- marcar a segtillda ·conferên
são oficial, ou mesmo ofi- cia· dos presidentes dOe as

ciosa, do sr. Oswaldo Ara- sembléias, pal"a dezemHro
ilha nos 3sta.dos Unidos. Q 'de 1953, eIP Cuyitiba" uma

'�erto é que êle vai em tra- terceira, em Recife, em de.
�amento de saúde. zembl'o de }954.

JESUSALÉM, Ui (U. P.)
- O cientista Albert Eins
tein foi insistemente .cónvi
dado por altas personalida-

a resposta de Einstein está

sendo aguardada.
Os nomes dos eandidatos

à substituição do finado dr.
Chain Weizmann terão que
ser apresentados até 28 do,
.corrente. ° Knesset (Parla
mento) elegerá o novo presi-

.

dente em 8'de dezembi:o.

des israelitas, para que a

ceite Stla ,candidatura à pre
sidência de Israel. $egul1 do
revelaram fontes oficiais,

- Os pessedistas não 1)(1-

r;nn ao baile do Palá
, cio!
- Fizeram eleição secre'"

ta para a certeza dis
so?
Não! Era pefigoso!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\?irgen1 Especialidade�s�e-Ã?Y'-RCtAtda Cia. WBTZEL "INDUSTRIAL-Joioville. (marca registrada) ESPEci.'�,�ml f)f
ecoDomiza�se tempo e dinbeiro . .,-k

DR. JOSÉ TAVARES 'IRACEMA
ESPECIALISTA

MOLÉSTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças' Mentais. Chefe do Ambulató

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

Convulsoterapia pelo eletrochoque e' cardiazoI. Insultnoterapía
de Sakel. Malarioterapia. Paicoterapta.

Consultório I)r.oviaoriaménte á: Rua Oeneral Bittencourt. 81í

(eequina de Anita Garibaldi) .

Horário: Das 111 às :17.30 hora.

Reeidência: Rua Boeaiuva, 139:,.
---_.�_.- �._; .. _ .. " "._.. ,._�----------

,

o ESTADO
ADHINI8TKAÇ.lO

1 &e4.�o • Ofl�IUI., à rua" Cou.eLhelle ....,.. lo ..

Tel. nu - ·Cx. POItal. lU. .

Dirator: RUBENS A. RAMOS.

Guente: DOMINGOS F. DB AQUINO.
Kepre.eDtantea :

.,prllentaçõe. A. S. Lara. Ltda.

aua Senador Danta•• ,0 _'.0 linda,.

Tel.1 21-1192' - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.

au. "eJipe de Oliveira, n. 11 - II" .D.....

1'al.1 11-987' - São Paulo.

A.SSINATU&AI Na C.pital
A.. .. ,. o • • • • • • • Cr$ 17t,t'

.....tra , .. .. .. . . . . . . . Cr$ ","
No Interior

A••••.....•....... , "0 Cr$ I't.'.

......r. . :,. . . . Ctt UI."

rua Traja.�,

Ao*nciol m.diant... contráto.

DR. CLARNO
- ADVOGADO-

toa Vitor MeireUu, 60. - Fone 1.468. - FlorlllllólllU"

O. orlarinaie. me.mo não publlcadoe, ........

'..olvido•.

A direçlo Dio •• rt!spof'.abiliaa ,aloa ..........

.mltido. Doa arttrol ... in.do•.

Florianópolis - Edifício São Jorge,
12 - l0 andar - sala 1

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

"ADVOGADOS

Avenid....

G. GALLETTl

Advocacia e Conlôbilidade
DR. ESTEVAM FREGAPANl

-
. Advogad� -

ACACIO GARlBALDI S. 'fHI.AGO
,- Centabilista'

_Edifleio "IPASE" -:' 60 andar.
----�-

ADVOCACIA

ROBERTO'W '5 'H ·:fiDT
HEITOR STE,NE�

SOLICITADORES

Felipe Schmidt

Advogacia Comercial, Civil e Trabalhista
ESGRITÓRIO:
42-A lb andar sala 1.

Navio-Motor· "Carl· Hoepcke"
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA .

Viagens entre l<�LORIANÓPOLlS e RIO DE JANEIRO

f"

1
.. i

DR.. I. LOBATO" FJLHO
Doenç.. do aparelH rel)lfratóri.
TUBERCULOSa

RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIA OOS PUL.OU

DR. ALVARO DE CARVALHO
_

Doenç.. de Cri.llÇa&
Conault6r:io: Rua Trajano ./n. Edit. SAo Jorg. - 1· .lIdar.

I Sala. 14 a 16.' -

.

, ReaidAneia: Rua Brigadeiro Silva Pau. I/n. - •• an«.t. (e.'.

I':::
d.....

;�. :.'";. di�;;�L���
em �••�

I CIiDica exclu.lvameftt� de cri.DÇa&
.' tua Saldanha Marinbo, 19. - Telefone (I.) 11f1.

I DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUnie. Médica - Doençu de crian·ça.

(Tratamento de BronqUlites em adulto. e crianç.,).
Consultório: Vitor Meireles, 18 - l° andar.
Horário: Da. 10,30 às 11.30 e das 2,30 6a 1,10 hora •.

Kealdênela: Avenida Rio Branco, lf>! - FO!le 1.640.

- ADVOGADO-
Caln Patal 150 - Haja' - Banta Catarl••

Escalas intermediárias em It'âja1 e Santos. sendo neste último apenaI!

para o mQvimento de p�s8aareiros.
pnÓXIMAS SAmAS:

I V O-L � A
de ITAJAJ -do �IO de SANTOS

19/Novembro 24/Novembro 25/Novembro:
SO/Novembro 2/Dezembro 7/Dezembro 8/Dezembro
12./Dezembro" 14jDezembro

..

19/Dezembro 20/Dezembro
25/Dezembro 27jDezembro 10Janeiro 2/Janeiro
5/Janeiro 7/Janeiro 12/Janeiro I3/JaneirO"
.17jJaneiro 19/Janeiro 2tl/Janeiol' 25!Janeil'o

.

30/Jan-eiro l0j'Feváeiro 6/Fevereiro 7/Fevereiro .

l1/F'evereiro 13/Fe'\'·ereiro 18/Fhereiro 19/Fevereii�o' .:i�,:
23./Fevereiro 25/Fevel'eiro lO/Março 2/Março"
5/Março 7/Março 12/Màrço eI3/Março
17/Março 19/Março 24/Março

.

25/Março
31/Marçú- 2/Ab:fil 7/Abrii 81Abril
'. O borâlio de Florianópolis será às 24 1'!oras dás datas indieadai. -, '.'

do Rio d,e Janeiro, às 7" horas.
Para- mais inf'ormaçl5es· dirijam-se A

_..
,

EMPR&SA' NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKB
. nu. DeodoI:,o - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212.

I fi A

DR A SANTAELA Cirurgia do Toras:
-

•• ". "oI:lbadc pela Faculdade Nacionai de- Iedi,ciua, Ti.ioJo......
'OI'1I>a40 p.la :raculd.d. Naeio,..l d•••cllel•• '1 0.1.....-

Tiaioeirurgião do So.pitaI Nerb Jtamo•
....... .. Breet}). Cura0 d. eapecializaçáo pela S N. T.•x-interno • ax·...t...... le ------:'D-R-.-M-A-R-I-0--L-A-U�R-I'-N-D-O--�-::"��....1_ ·por "Dé1Irao lia ...I.tlnel. a p.i"pata... Df.trt.. C'· d P f U P' h' G'lrlll'lla o ro. IfO In erro ulmarie. (IUo) •
..........1. Conault6rio: Rua Felipe Schmidt a. 18. e

Ih-batemo do Bo.pltal p.lqal'trtee I ••nfelmto l.ileiirl.O •• Díàriamente, dai 16 àl 18 hora•.
�tal p....raL DR. CLAUDIO BORGES

Res.: Rua São Jorge.n. 80..
ADVOGADaS

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo Trlbl!Po
na) Federal e Tribunal' Federal de Recursos.

ESCRITóRIOS

DR. NEWTON D',t\VILA
....rna Ap.�elhalflm. Clrtllva ..era I - Doenças de Senhou. - Proetolol'la

I.ImJlScia d. Penda - Refrator - Tenomatro ,te. Balo L (1'1' Êletrlcidad� Médica

_at\Ia. eI. Cab.ç.>. --Retirada d, Corpo. htrallllo. do P.Jmh COD,Qit6rlo: Rua Vitor Meireles n: 18 - Teletona 1.607.

•�. "".' CODsult.'i: As 11,30 horae e à ta'l"de da.' 15 horu em di.nt•.

....ita para 11.0 d. Oenlo..
. ,,:_ReBldênc:ia: Rua Vidal kamos. - 1'elefone 1."�2.

c-..lt6ri. - Vi.cond. d. Ouro Prato li, • - ("'Uo, '4. c••• ·
,.,·w......-_....�__.._�_�v·--......,..,_�_ ............_,��.

.......1· '11::.. DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
........ - ",Up. Sehmldt. 101." - '1'.1, lHI.

Irarmacias
. de Pla-ntã()
M'€s DE NOVEMBRO
9 Domingo - FarmáciA

da' Fé - Rua Felipe Seb-
midt.

•.

15 Sábado - Farmácia.
Moderna - Rua João Pin·
to_' ,

16 Domingo -:;- Farioáeia
Mod�rna - Rua João Pin
to .

22 Sábado - Farmácia
Santo AiÚônÍo _:_ R�a Joi&
Pinto,

' ,

.

'23 Doming·o - Fannáeia.
Santo Antônio - ·Rua JoãO'
Pinto .

25 1�erca-feira ._:_ Farmá
cia Catál;inense (Férlarlo)
- Rua' Trajano.

29 Sábado·._;_ FarmáCia.
Notm'mv...;:... ,Rua" 'I'l'ajano.

30 Domingo - Farmáda -

,,- ,:� l'f,ri\W'�.: 'J:�u:� Trafan�.
: " ;-:J :.' � ;';Ib'�i�##lÇ9;�hot�rp9" .'será
."

"

efetuado pélas Fiu-mácías
Santo Antônio, Modern� e

Noturna s�tuadas às
.

ruas
.Joiin Pi'1t() e 1'l'aia'J10 11' 1'7.

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"f_

nos mais lindos tecidos brasileiros

Que até Paris. conquistaram
"

I
'

A MO.DELAR
/" �.f.:

.. ",,�.r· _

apresenta nas linhas Jacques Fath - Diór - Jean Dessés '

(JS MAIS ENCANTADORES MODELOS DE VERÃO el
VESTIDOS SAIAS

:m.aís de 2.0{)() exemplares em algodáõ Bangú - Relevá
:sihIUé - Chintz DE 45;00 até 2.000,00..•

-

que constituem um sonho de elegância, graça e come-

-didade! :QE 55,00 até 750,00 ...

BLUSt\S, (milhares. .)
_--8 mais maravilhosa 'coleção de blusas jamais apresen

tada .em Florianópolis. DE 3'3,00 até 800,00 ...

''"'decotes pronunciados envolvidos por estolas ou origi.
eaais

.

bIús�
"*emrpetes ajustados.
*dl'1wrll natural e bem marcada,
4sa!as amplas.

",

Uma grande oferta deste verão: Puro linho para vesti.

elos e tailéur, metro 79,00.

'- -

'3:009 camisinhas de verão para meninosll MAILLOTS, uma belíssima variedade e preços que tentam., ..

aVIso IMPORTANTE:
Visando cooperar sinceramente com a sua presada e seleta freguesia para diminuição das dificuldades

oriundas do crescente aumento do custo da vida, concederá"
, <

(�A MODELAR) de MOVEIS ti' T'PE,�ARIAS, uma especial

Boníjícccâo de Festcs de Quinze' por' Cento
de hOj,e até o dia de NATA�. na maioria dos artigos "do seu estoque!

•

�ti!:a:I!,��:�àO do Vida �Social c I Rt' E
'-' '. As (5 - 7,45h8.i' oram as seguintes, as assumiu, por compra, a res- ANIVERSÁRIOS

,p31avras, do orador oficial ponsabil idade de sua ter- FAZEM ANOS, HOJE: À����Nda solenidade sr. Farma- minação, e vem de a -COlll-- :_ Sta.'EU Teresinha,' fi- Fa ith DOMERGUE-cêutico Ildefonso Juvenal, pletá-Ia transformando-a �m lha do sr. Rafael Peluso.
_

'!'D dos mais entusiastas um dos mais belos, suntuo-
em:

GL.o'R,IA- Sta. Nair Maria dos VE�DETTAprcpugnadores pelo . ,pro- -sos e confortáveis Cinemas .

5 7 45hSan tos. No prog rama � Notícias A's -. s.
,g'l'ecSO do Estreito: do Estado. < - " ,

- SI;. José >\Z-alério Gon- d' S N Joan FONTAINE - Ro- James CRAIG
"Exmo. Sr. Dr. Prefeito Por felicidade, o planeja. vêa Júnior.

a emana. ac.
bert RYAN 'Zaehary em :

--", "

1 Preços: 5,00 - 3:'20 �

,;ánll1clpa ; mento e execução da obra, _ Menina Maria de Lour- 'SCOTT· PISTOLEIROS DO RING
Exma, Sra. representante- foram confiados '1 um d • -

.

c a as des Rosa, filha do sr, Nes- ROXY em:. Tqn 'COl\TWAY
-da Câmara de Vereadores.; mais importantes -e concei- tor Francisco da Rosa.

.

"Às 7,4511s. ALMA SEM PUDOR em:
Rexmo. s-. -Vlârlo da Pa- tuadas Emprêsas Constr.uto-

_ Sra. Emi1ia Guedes, Ester WILLIANS Preços: 7,00 � 3,50· • MEIA NOITE NO BAIRRO
'Jt'oQuia do Estreito; , ras do Estado: a firma n�·o-ft:'''8;ol"a.', ' Howard KEEL

_
Imp. até J8 anos. 1.- ClpNEZ _

-

-

'E�mas. Senhoras., Moellmann & Ráu, que vem ...,..,..... - - ••• - _. _. - _. -. _ •••• _ ••• "<IYY'oo�_.............,._.,._.--. •• _ •• - - •••• - - ••,_� _ •••••••• -.........,.""...,.

'!treus senhores. dotando a nossa Capital de' ruy,"J· ��;b;rt;;;;;�� i�;o-;;t;;-- d�"c�itu1'a e sociabilidade do delar Ci;e·�;:·��;;e:';;;d; muito·�;l;:r;
-

��; os pode-
Na vida do Sub-Distrito importantes edifícios.'

.

I ;,ave.'l
capacidade profisS1o. seu povo. patrioticamente com a Em- res públicosdo Estado, bem

"do Estreito, lugar onde o
' nal, ' Senhores - O Cine Gló- presa José Daux, não per- como os do Município, cujo

·.Progresso caminha a lar. :o:\a essa béleza arqui- Senhores - O povo, do ria não representa apenas mitindo que individuos sem ilustre e digno Prefeito hon-

',gós passos, e tende a se
tetônia, toda .a co?f_ortáv:elj Estreito está de"'par:lbens um patrimonío material dos critério nem edücação : sem' ra a' esta solenidade com a

'transformar .em um dos
e suntuosa dispqsição do :,€,10 festivo acontecimento Estabelecimento José Daux, o necessário é patriótico in-. sua 'presença venham ao en

mais importantesdo Estado,
seu interior, toda a estética ;1<1 inauguração do' Cine .::: -êle simbol isa um patr i- teresse pela conservação das centro da patriótica inicia

''C; acontecimento de hoje, há-
e segurança desta importan, Olórta.. monio moral do povo do' cousas que representam bem tiva particular, 'algo fazen--

:)� ser sempre recordado,
te obra, devemo-lo- à pro- Possue agora, para seu Estreito, pois se trata de público, inutilisem tão, im- do .em benefício do lugar.

·"0 t
ficiência técnica do -enge- orgulho 8 satisfação.ium do" moderna e confortável casa nortan te obra,' que mãos a- Aos benemêritos e sínce-..i' rque represen a a con-
uh' R' ia icanacid

_
� 'l'

_ -cretisação de um grande so-
' €no. ".au, c�Ja -capacr a- melhores -Cinemas do Esta- de diversões, on�e, todos migas e generosas construi- 1"08 amigos do Sub-Distrlto

.nho, ,a realisação de um
.Ie a�'tls�lca o levo:t a dotar (to, cinema que é, no mo- crocurarão recrear, o espíri- ram para ° bem do povo.· do Estreito, que <lotaram a

;;;'mnde empreendimento. c1,;; cidades d� Lajes e La- meato, super-ior aos da Ca- [0, instruindo-se, visto que A inanguracão' do Cine localidade com este grande
"O nome dos que ° promo-I �un�, d.o�s n�arsbelos e.con- pital, em confoJ.'to, apresen- .0 CÜlema, co,nforme já clis- Glória assinal� ° início de melhoramento que é o Ci�

Te:ram, tambem, não será es-I :Ol>taVl:lls. Cme:nas de Sa�-. [ação e aparelhagem., _'1émos, recreia inst!:uindo, grandes melhoramento com ue Glória; - os caloi'osos

'''tiIecido, pórque o nome dos t� Catarmê\: e, a responsahl-I Na sua construção e apa- educando o povo; o Cine- que o Sub-Distrito será be- aplausos da' imprensa, do

{IU,e �lgo l:ealisam pelo bem I' hda?,e pr�flsslon�l �o en�e-I relh�mél1to, fOl emp!'egada ma, tal como acontece com neficiado, pois, dentre bre· rádio e da Sociedade dos

"OfetIvo, Jamais será olvi- nhen o Dl. Jose cid Costa conslderavel soma, uao teu,- o· Rádio, representa uma � be tempo, veremos toda es- Amigos do Estreito é ° 'sin�

'1lrtdo; e o Cinema é um bem
I Moellmann, cujo conceito é do a Empresa José Daux S. das maiores contribuições I sa zona do Canto do Estrei. cero e orgulhoso agradeci

..r�preciav,el, visto que, 1'€- f'obejal'nellte conhecido.. A. eonsiderado 'o vulto das para a Civilisacão, e bem! to, completamente tral1sfor- mento do ,Povo,.'deste povo.
â,sia instruindo, educando 'Nossos 10uvOl'és tambem despezas, no lOLlvave! pro- p6de ser consid'erado uma! mada apresetnando o' aspéc- que há-de saber eorrespon-
() povo. aos modestos, mas,_ dignos pósito de dotar ° Éstreito ôas grandes maravilhas do ·to de movimentada artéria der á bôa vOlltadB e ao pa-

Assim, manda a justiça, operários e artistas, que le- de uma casa de diversÕes nosso século. ; de gran.de e moderna Ciaa- triotismo dos que levanta�

Y!:',gistremos os nomes de V3n:taram este belo ediTício, eompqtivel com o progl'esso Cabe agol'a aos Estrej� de: J
ran1. esü� obra, que é .um

'dois r'espeitaveis e estima- "rBvelaram, pelo seu admi· 60 11lQ"!'\r'e o api'eciável grau ,enfies, ze1ar })elo seu mo- PUJ;a t-al fim, o Estl'e'ito af,!"taào do �s'êu Pt,ogresso.
Úl?, nioradores 'tIo Estreito: J.i)' ':;:::

- __.:;;,

':;,�JAi:�1sq�i;;�e�i�a:�d���lí� /AVENTU�S -� DO ZE-MUTRETA •••

tl;c-na espôsa' Dona Vicent'i-'
.il:, Ne�s TOl'l'es, os quais
'f,':' propnzel'am,

'

graç,as a9'
l'OS30 desvàlioso estimulo, �
.:p.dh'iêal' esta obra, que,
W�,is tarde, a. conceituada
]ê'''rprêsa' .José Daux S, A.,
<ccTnercial, tendo à :frente
a�. 'figuras c1i11il.m�cas ben
cl;istas dos iJ1:fatiga\'eis in
(.'ustriais e sinceros l1�lac1; ..

.

� � '," ,.t C. .'

,::no» progresso de nossa ter-I-.r-21 flUE! ;.:�.o 0-; Ti'ínB.os Daux!

Preços: 5,00 - 3,20
Imp. até 14 anos.

'

IMPERIAL
Às 7,45hs.

Maria MONTEZ
HALL - Sabú

John
DI A, R'I O

em: .AMOR PÂGAO
No programa:' O Esporte

na Tela. Nac. em: ,

MULHER SATÂNICA
Preços: 5,00 - 3,20
Imp. até 14 :1:1108..,

\ IMPERIO
À� 7,45hs.

r
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,"O -Estado Esportivo'
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• • a· • .,. a"..• • _�

�resce o entusiasmo palo Campeonato
Ora sileiro �e Ciclismo

COLEGIAL, CAMPEÃO DO CERTAME
: AMADORISTA

Consoante está sendo Cariocas, gaúchos, paulistas, pernambucanos, que fez parte do tre inamerí-

anunciado, será realizado, "Ih J d Ii
-..,_, mineiros', paranaenses e catarinenses . inseri-

LO para eseo a CIOS pe a lS-

nesta Capital, de 24' a 30 do tas que defenderão o Para>

corrente, o Campeonato tos para o. sensacional certame da próxima se"7 n á, no próximo Campeona
Brasileiro ele Ciclismo, en- mana desta Capital - Notáveis "ases" do. pe- to Brasileiro de Ciclismo,
tregue êste ano' á compe- d que será ef'eutado em FIo
tência da gloriosa e que-

al nacional deliciarão. os catarinenses, entre" r'ianópolfs, o ciclista Alfredo
rida Federação Atlética Ca- eles o. paranaense: Langner e o. gaúcho. Ques- Langer, do Coritiba F, C.,
tarinense. seleit, autoênticas revelações conseguiu quebrar ° recor-

Acontecimento nacional ele nacional com o tempo de
de grande vulto, deverá su- um -rninuto, 15 segundo" e

Peral' em brilho, todas as mo, parà a representação

11.e10,'iO
com s�ída parada. l'

.

'" um. necrmo.

realizações da operoso en- fluminense 110 Campeonato íYE�ter Quesseleit, carn- O recorde anterior era do
tidade da rua João Pinto, Brasileiro de, Ciclismo, a peâo e antigo recordista na- gaúcho WaJte-r Quesseleit,
que outro illterêsse. não tem efetuado a 27 d.o corrente, CiGn�,l foi o 20 colocado, de- corri 1 minuto, 17 segundos e

que o de bem servir os es-, em Santa Catarina, vcuuo brilhar em Florianó- 3 décimos. Em 20 lugar
: porí.istas catarinenses, atra- Nas provas dos 1.000 me- xrlis. c;:1sdficou-s·e José Kalke-
";""''-\'�s' ii difusão dos esportes tros olímpiéos e contra re- Wiliesks, por ser estran- brenar, do/Atlético Paraen-

'sob sua tutela, como o Ci- lógio, classificou-se Valdir teil'o, não participará do ';W: em .30 Osvaldo do Mal-
clismo, o Atletismo, 0- Vo- Demétrio da Silva, desta :ertaine nacional. ter; em 40 Adir de Lima e

leibol e o Basquetebol, 'es- Capital. �'()mpetirá nesta ·Capital o Guilherme Matter Filho em

portes que hoje encontram Nos 110 quilômetros, em Novo recordista 50, todos superando tarn-

o seu lugar .destacado entre estrada sagrou-se campeão Cur-itiba, Hl (V. A.) bem o recorde de Quesse-
as demais modalidades es- Guilherme Renne Arantes, �a prova, do quilômetro, leito
portlvas praticadas em San- do Humá íta Â. C., seguido

.

_ �'t .

ta Catarina, 10 ex-campeão fluminense O ALDO LUZ PARTICIPARÁ DA REGATA' No 10 tempo o Colegial, apresentou-se melhor que (J

Os participantes Miguel F'rancisco Leal, Ar- adversário, marcando dois gols relâmpagos, para depois
Em palestra, ontem, na sé- lack Ferreira, de Magé e INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE largar as redes da partida o que resultou W gol do Pos-

de da F.A.C., com o secre- Tóão Moreira Sobrinho. Atendendo ao honros-o mos certos, representará tal. ,Depois do descanso regularmentar, vo}fam a vcampe
tário sr. Nívio Andrade, di- Ciclistas mortos onvite que lhe dirigiu a coúdignamente m; suas co- as duas equipes. Saída do Postal. Investe Delarnar pela
"Bl·SOS informes foram f'or- A presidência da Federa- Federação Aquática do

\
Rio res e o prestígio do Remo esquerda, mas Cuca rouba-lhe o couro e entrega a Zó que,

necidos "á nossa reportagem' ção F'luminense de ,Despor- Srande do RuI, por intermé- "atar:n'ense, vai" levando . .. e marca o primeiro tento' do 20 tempo
acêrca ,dá' gigantesca com- tos decretou luto .por oito Iio da prest.igiosa Federa- A grande competição do com 1 m. de jôgo. O goleiro Wiison nesta jogada, engoliu
petição pedalist.íca da pró- 'lias pelo passamento de v-á- .ão Aquática de Santa Cata- dia 14 de' dezembro em Pôr- um autentico "perú" como não viarrlOs' a tempo. Aõs 7m.

x ima semana nesta Capital. pies membros da delegação tina, o tradicional, e queri- to Alegre, estarão presen- confusão na área do Postal, tendo Santiago cabeceado-

Concorrerão 'os Estados Ie ciclistas, que .répresen- do Clube de .Regatas Aldo i:es, além de vartos clubes na trave __ Aos 14m. de jôgo, Pedro comete penalty em

do Rio, São Paulo, Minas taí'ia a Liga 'Desportiva de Luz, expressão do remo brasileiros, representan tes ZÓ nada apitando, o juiz. Aliás"esta é a la falha do juiz;
Gerais, Pernambuco, Rio G.' Volta Redonda, nas elimina- barriga-verde, pa.rtíc ipavá do Uruguai, Argentina, Chi- que até agora se conduziu muito bem.

'

do "Sul, Santa CatarÍ11a e o wrws para o,Campeonato wm um, conjunto de 8 l'e� la. Paraguai e Perú.' Aos 16 m. num contra ataque do Postal, o bandeiri

Distrito Federal. ' Bru�ileiro de' Ciclismo, e que mos, na regata internacional E' mais l.unq___ louvavel ,:lha assinala,'falta de Arilton em Fernando dentro da.

Todos se encontram em foram vítimas de desastre que será realisada em PÔ1�to miciativa tomada pelo .Clu- área. Mas o juiz, hem colocado assinala falta sobre Ol

fránco preparo, visl.lndo o :la Rodovia Presidente Du- Alegre, no próximo' dia 14 be de Regatas Aldo Luz, risco da grandé área, tendo por isso o bandeirinha aban-

títul�. máximo de veloci,9a.de tra. de dezembro, ,. que só nos resta aplaudir e lonado seu posto. Para substituir o bandeirinha foi <in-

e resistência. Foi aprovado .Em Minas Ge�ais O, simpatico grêmio da desejar completo êxito para dicado o ex-jogador do lris, Maurity. Batida a falta por'

pe.la Confederaç.ão Brasilei- Belo Horizonte, 19 (Via ma Jàão Pinto, iniciará lYó- maior gloria do desporto Delamar, Colaço pratica a sua melhor ,ddesa do campeo-

ra .. de Des·porios o percurso Aérea) - Foi realizad<;l na j� os treinos do seu' conjun- náutico de Santa Catarina. nat-o. Aos 20m. ZÓ faz o quarto tento da tarde, depois de

da,prova de resistência (180 miluhã de domingo, sensa- te> que obedecerá a compe- Apurou ainda a nossa re- um centro de Cuca.

quilômetros) que será o cir- c.imud· prova de ciclismo tente direção do veterano portagem que a Delegação ,Aos 25 m. um tot,cedor chama o bandeirinha de 'la

'cuito dó Morro do Antão, !.'l!cmóvida pela Federação "l'owere" Adolfo Cordeiro. dei alvi-ruoro rumará pâr-a drão. O juiz vem disposto a botar, êste torcedor para fo-

em 13 arduas e sensacio� \1jn,eira de Ciclismo e Mo- POl' nosso intermédio a Pôrto Alegre;, ho próximo ra do Estád�o, mais êste não se apresenta.
nail', voltas. 'cciclismo, como preparo pa- direção de Regatas do Clu- rli,a 5 de dezembro, afim de Aos 39 'm, ZÓ completamente sozinho frente a frente

Os catarmenses ,a c éename nacional de bA Aldo Luz, pede o compa- que tenham tempô sufiei- com o g-oleiró, perde um gol feito.
Ao que souoe a -reporta- [<'lorianópolis. ['ecimento 'de todos os seus, {'ute de um treinamento e Aos 43% m. pressão do Postal. Batido um escanteio-

gem do "O Estado Esporti- Sagrou-se ca'mpeão o no- remadores, quarta-feira às adaptação no barco em que por Amarelo, Co�?-.Ço defende bem, ma's o juiz apita nQ�OI
vo", são em número de seis távE'l pedalador mineiro Má- 16 horas, afim de sel'em 'se.- f:orrerá, o qual será cedido· 'eseanteio; alegalU:l.o que o goleiro GDlegial ÍevoÍ1;' a bob�

os representantes de Santa do Tassini, apó" espetacu- iéci,onados os elementos que p€l�, Federação Aquática do' pára fora de campo. Egidio então chegou-se ao juiz e dis- '

Catarina no Campeonato lar duelo com, Geraldo AI- i:ompol'ão o oito, que esta- Rio Grande do Sul. 3e ��e não ti,vJl.a sido, escante}�, _te�do � juiz ex�ulsad(J,
Brasileiro de Ciclismo, sen- i'es. -Em terceiro clàssif-icou-

.. --,--,--",-, --,., "---. -Eg".,ldlO. Achamos "(lue neste-la.ne-e f-<H-.:m-Ulto--energIcO pa- --

(lo três para a ,prova de ve- >e _JQsé Alves, seguindo-se- ra com o Egidio. Momentos' depois termina o jôgo que

10.cidade e três de resistên� lhe Lui� Tassini e Otacílio BINGO NO CLUBE.ATLÉTICO
deu ao Colegial o campeonato amadorista de 52.

eia. Joinville forne,cerá 5 Mascarenhas. \ Os v_alore� individua.is: -

Domingo próximo dia 23 sairá ás 8 horas e 45 da rila
elementos entre os quais F:m PôrtoAlefrre' Colegial

.

� do corrente., em sua séde,so- Gen Dutra <>squina d
Domingos Corrêa e lrineu Põrto Alegre, '19 (Via

T. 'v e Colaço - Não teve culpa do gol que o venceu. H@je
cial, situada no baía do Nol'- Valgas Neves. 1

- ,

J. da Silva' que há pouco Aér�a) - Domingo, á tar- o go €11'0 ao contrario dos ?�tros jogos d�:fendeu "pr;a a

brilharam nas competições de, nas imediações de Es: te, o Clube Atlético Catari- 'Reina grande animação cabeça" .

•

1" t' f t d
-

.. Fed
--

R' G
nense realizal�á mais um para esta festa entre os só- A.I'I·lton - Cllmprl·.u bem su·a· ml·ssa-o.ClC IS lcas e' e ua as em ,elO; a eraçao 10 ran-

.

'curitiba. dense de C.;iclismo e Motoci- bingo dansal1te, das 9 às 12 cios do tricolor, em f�ce�.do Baião -:- At.uoü na mesma caracteristica de jogo
Florianópolis fornecerá o dismo' farã realiz.ar uma

horas. sucesso obtido na primeIra isto é meio mole, mas desemperthou bem a sua missã,o.
'

sexto elemento que outro prova pré-eliminatória de
Uma condução especial realizada., .

I Egidio - Marcou Ivani com acerto no lance em que

*
é �enão o Campeoníssimo de 1.000 metros, com crono-

foi expulso, como já disse o juiz foi enérgic9 para com êle •

.

Samuel Santos, o qual.. é metragem nos últimos 200 C'u�a - Ao 110SS0 ver, o rn.elhor homem (em campo.

visto quasi(diáriamente em' metros, afim de verificar as V.'agem com segu'r" nça
Lutou muito o capitão do Colegial, fazendo júz a uma

velocidade estonteante pelo possibilidades dos que de- ii vitória. Estava em todo lugar o c_entro-médio. do Colegial.
circuito do Morro do An- ve)"ã0 participar do Campe- 'd

Filinto - Desempenhou muito bem o seu cargo. Boa,

tão� onáto Brasileiro em Floria- e rapl ez atuação do reserva de AnibaL -

Continui, ,Samuel! Santa nópoÜs. Walter QuesseleÚ; sO NOS CONFORTAVEIS l\1ICRO.ONIBl)S DO
Zó -;- Seguindo Cuca, foi o melhor dos seus. Fez três'

Catarina deposita as suas é a grande esperanç.a. dos

RAQIDO «SITL-BRASILI1IRO'tl)
l.indos gols, além de trabalhar muito para o conjunto.

€Aperanças no seu grande gaúchos. t,
A.)

" '1 C U Ij' Santiago - Jogou mal o me.ia estudante.

Campeão!- ,Porto Alegre,119 (V. paulinho -;- Regular.,

Preparam-se' os {Jumjneu- - O pedalista Eúgênio Florianópolis - Itajai '_ Joinville - Curitiba Anibal - Além de marcar um belo tento, substituiu
ses \\TiiEesko, do Grêmio /Porto ... a contendo Bs;-rata. '

..

A'
A. Rua Deodoro esquina da' N d N I'Niterói, 19'. (Via AérNt) _L\.Jegl'ense, sagrou-se doi:nin-

. genCta -_- 1 a o - o mesmo p ano de Santiago.
� Rua. Tenente Silveira

Realizaram-se, sábado, g'o, campeão gaúcho da pro- I
as eliminatórias de ciclis� I V!-l. de 1.000 metros contra

Notas de Paulo da Costa Ramos

O quadro dos "men inos de ouro" vencendo o Pos

tal Telegi'áfico, sagrou-se campeão amador-ista ele 1952.

.

.

10 Tempo
A partida iniciou-se às 10,52.hs. porque o outro jo

'?,'O começou' atrasado.
Saída do Colegial: Bola de Paulinho a Anibal, que

su bstitu i Barata, e Aníbal a1'111a um bom ataque, parali
sado. por Zó, que comete falta em Djalrna.

,

Aos 2 m. perigoso ataque do Colegial, tendo Santia

to perdido boa oportunidade.
Aos 4 m. ZÓ faz o primeiro gol da manhã, ao. rece

ber ótimo passe de' Paul in no. San tiago deu a Paul inho, e

este' chuta para confusão, para Zó marcar o 10 tento do

Colegial.
Aos' 8 m. chocaram-se 110 ar Pedro e Paulinho, dis

putando uma bola alta. Em virtude do choque, 'Pedro foi.

obrigado a deixar o gramado para receber curativos.
Aos 12 m. Aníbal amplia o marcado para dois após

receber um passe de Santiago, O meia chuta e11 viezado
110 canto direito da méta de Vilson.

Aos 17 m. Arilton salva um gol certo de cabeça, de
p;ís de Cclaço estar completamente batido.

Aos 21m. ZÓ perde um gol certo por ter adiantado
muito o couro" acabando não podendo chutar.

'

1 Aos 22 m. Pé de Ferro abandona o campo,· por a

char-se pisado. Aos 30 m. Delarnar após receber de Ciroca
chuta enviezado no canto para marca o gol do Postal.

Aos 43m. Santiago chüta no angulo direito da meta.
de Wilson, tendo êste defendido parcialmente, para o

eouro chocar-se com o travessão, para voltar novamente
às suas mãos.

Cm1til;úa na �a
I • pág,

/
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Jlarmoola entre Patrões., Bmpregados
comerciários vão receber,

burocracia. um

sem muita!
I

aumento '. I
RIO, 18 (v. A.) - o. Sin- le Cr::;; 3.001,00 até to; h) - o acôrdo pode ser .

, dicat.o dOR Lojistas desta ca- Cr$ 5:000,00; 15 por cento, revísto dentro. de um ano,
· ã1'ital, órgão empregador que Ie Cr$ 5.001,00 até após a assinatura, e come-

,<,ongregn a quase totalida- Cr$ 7.000)1)0; 10 por cento, çará vigorando em 1° do
'1:1e da classe patronal, apro- a par-tir de Cr::ll 7.000,00; corrente; i)

..

- serão com-

'vou a proposta de aumento c) - nenhum aumento ul- pensados todos os aumentos
,o:f.�i.·ecida pelo. Sindicato trapassará de Cr$ 1.000,00; coneedidos a partir de 9 de
ejü" Empregados no Comér- d) - o aumento será sôbre agôsto de 1951.
-eio do Rio de Janeiro, cujos a remuneração total, ex-

:a:-:.socindos deverão reunir- clu idas as. comissões, e se-
..............�""'....�-J'�,

: se) amanhã. às 20 horas, em rá, no mínimo, de Cr$ .....
-iassernb láia sxtrao rdinár-ia, 360,00; e) - para os ex-

y;na homologa r a proposta cÍllsivamente comissionados,
..10 ·w::ôrdo. que está con su- aumento fixo de Cr$ .....

bstunciada nas seguintes 500,00; f) - o aumento a-
·

.b1'.ses: ! tingi rá os' admitidos até 30

i ,- Aumento sôbre os I Je junho de 1952, as mulhe
..��.lários de 8 de agôsto de res c os menores; g) - pa

'1951; bi - 30 por cento até ra os admitidos entre 9 de
·

Cr� 1..500,00; 25 por cento, azõsto de 1951 e 30 de ju
·�ie Cl'$ 1.501,00 até.'...... nho de 1952, o aumento se-

Cr� 3.000,00; 20 por cento, rá reduzido ele 50 por cen-

Os

-

A limpidez e o brilho dos
»olhos favorecem a ex

IpreHõo imperiosa com

..que se vence no amor e

fl(); negócios, lAVOLHO
montérr o fulgor do seu

. .olhar e o saúde dos
3,eus orgãos visuais.
.Apl.que diàriomen·
_':<}e nos' seus olhos
<rlgumas gotas de

J
,�.,�.�. '·I.,AVOLHO

. ':. A V I V A O O l H A R

AGRADECIMENTO
A Familia de Francisco Meira, publkamente, agra

'i.ece ao sr..dr. Lauro Daura.. a maneira humanitária, zelo
·é dedicação extrema 'com que tratou até aos últimos ins

tantes seu inesquecível' chefe. Ao sr. João. Mejrelles Jú

.nior, atualmente residindo em Paris, que por in terrnéd io
000 dr. Osmar Cunha, que sempre gentilmente fazia a re-

'messa de medicamentos daquela cidade. Ao sr. 41'. Adol
.fo Konder. por ter remetido a primeira parte de medica

anentos, por intermédio do sr. Governador Irineu Bor
.nhausen e dignissima esposa, a quem também sincera
.mente agradecemos, bem corno, ao sr . .Major Honório de

'Castro, por teto evitado o trânsito em frente a ·nossa re

s idência. Agradecemos ainda aos Clubes Desportivos que

lio.mingo último prestaram sentida homenagem, à imo

]Jr'ensa da capital e principalmente aos dedicadas e bo
.nissimos vizinhos e amigos.

,� Missa de r Dia
.

FRANCISCO MEIRA
"Viúva Eugênia da Costa Meira, Filhos, Notas e Ne

"ins, Verônica Meira, João Meira e Família Leopoldo Mei
:'i'a e Filhos, José Meira e Familia, Edmundo Meira e Fa-

· milia, Agenol' Silva e Familia, Antoninho Meira e Fami
�ia (ausentes) Arnoldo Steffen e Familia (au�entes) e

Olinda Vieira, sensibilizados, agradecem de coração a

-todas as pessoas que os confortaram por ocasião do fale
'cimento de seu. querido e sempre l'embrado esposo,' pae,
sogro, avô, irmão, cunhado e tio, aos que enviaram co-'

:tcas, flores, telegramas, cartões, bem como aos qí.1e o

acompanharam'até a sua última mOTada. 'ii

üutrossim, convidam aos parentes e pessoas am'igas,
f:l.l'a assistirem a missa de 70 dia que man.(!am celebrar
':0.;::1 sufrágio de sua bonissima alma, na Catedral Metro
}}olitana; dia 21 do corrente, (sexta-feira), às 7 horas,
no} altar do' Sagrado Coração de Jesús.

Antecipadamente, agradecem a todos que ,compare
'eerem a esse ato de fé da nossa Santa Religião.

OLHOS - OUVIDOS ..,- NARIZ E CARGANTA

DR. GUfR�EIRO DA FONSECA
I

Especialista do Hospital
Rec.)itll, dI" Oculos - Exame de Fundo de Olho parI

�Iassificação da Pressão Arterial.
Moderrl8 A pare!ha;i;em.
Conl'luHório - Visconde de Ouro Prdo, �.

EMPLASTRO

'SABIX
��:

1·77' ��-

•

I -ta'-t-d-·. -o-I-M--'-'-b-' íACORDEON
OS I U O e e ela « ara a» I

HERING 48', BAIXOS.
_. '" . , pouco uso, vende-se ..•. ,-

Ondulações, .permanentes, malllcun, pedicurí, 11m- Cr$ 3.500,00 - Rua Alves .

peza de pele e tintura para cabelo. de Brito. n. 44,
TÉCNICA COM 13 ANüS DE PRATICA APERFEI· \

ÇOADA EM SAü-PAULü.
Mme. AUGUSTA - Rua Fernando Machado, 28

:�:�:reo::':���L
,ernador Lucas
Oareez
RIO, 18 (V. A.) - Foi

Comunicação -

o dr. ',\'ilmar Dias" .advogado, comunica àos
seus clientes que, de 3 de novembro, p. vindouro.
reabrirá o seu escrttôrfo de advocacia Edifício Perdeu-se a caderneta. D.

Montepio, sala ?, 40 andar, atendendo d�s 10 às 12 875, da ?�ixa Econômica

horas. I Federal, f ilial de Laguna,
I pertencente .a Adele von

F'rankenberg.

..

I
C -A.S A
Compra-se uma casa, até

duzentos mil cruzeiros. Pa
gamento à vista ..
Tratar Rua Conselheiro

Mafra, n. 21 sobrado .

�'Vende-seI A casa da rua Major Cos-
I ta, 105, recem-conatruída,

I_Tratar
na mesma.

li S�!�d�_sY�!!�!��!S e

avulsos.

I Tratar na rua Curitiba
, nos, 34.

ôntem prêso pelo detetive

Pêssego e investigador Pa

checo, o chantagista Rui de

Almeida, despachante mu-

n icipal, que vinha sendo

procurado pela polícia pau
lista.

Almeida, que usa também
') nome de Nilson Avelal'
Costa Pelotas, fazia-se pas
sar por ajudante de ordens
do S1'. Lucas Garcez, tendo,
com essa falsa qualidade,
conseguido lesar várias pes
soas.

Levou sua audácia ao

conto de pleitear relevação
de multa no Serviço. de
Trânsito de São :Paulo e,
como não fôsse atendido, in
sulto o inspetor." ameaçan
do demiti-lo, O funcionário

representou contra ele jun
to ao governador paulista,
desccbrin do-se, assim a

fraude.
O chan tagis ta, persegu i

do pela policia, fugiu para
o Rio e, ontem, no interior·
dum arrnanzém da ma Maia
Lacerda, foi prêso e apre
sentado ao comissar-io Du
arfe Neto.

Depois de aqui prestar
declarações, foi Almeida re

cambiado para São Paulo:,
...

nas dores de
torceduras!

Acabe já com dores de torceduras, dores nas

costas, nevralgfas, lumbago, reumatismo. Apli
que Emplastro Sabiá, que leva calor ao lugar
dolorido e traz alívio imediato.

Caderoeta ,da
.

Caixa EooDomica
Fed�ral

Vende-se
Duas casas sitos á rua

Vitor Meireles - 38 e 40.
Trtar na' Sapataria Jurí

ty, rua Tiradentes, 19.
"_."_0- �_•. _�.

�\
" adeclment e

Agradecem também as Irmãs da Divina Providência DIuD_ UOIIA......
em participar a' bôa Irmã Qtacilia e .às auxiliares de. en� .' ....aa ............
ferrnagem,' p€�a de�icai;ão extremosa demonstrada á nos;, :UlláX'·1" 'd·8'·' 110''O'oial'r.sa querida mae Alice da Costa Vaz. D, 11 �

.

.

A todos o nosso mais profundo agradecimento. � � H ....
- .....

Eficaz alcalinizcmtel
Ideal antiácido e

estomacal

ou criançaa,
ENn 8<1lisfaz.

A VEN"IA

EM TRES

Tt,MANH03

"SAL DE FRUC"A"

Filhos, nóra, genros, netos e sobrinhos' agradecem
de coração a d-edicação o desvêlo e o esforço em que se

empenharam ) para curar nossa extremosa mãe, sógra,
avó e tia ao cientista Dr. Djalma Moellhmann e seu as

sistente Orlando Schocreder, quando em tratamento, n.a

Casa de Saúde São Sebastião.

o sr. João Neves conferenciará
com Eisenhower, em Washington ,

RIO, 18 (V. A,) - Des- quando serãoc discutidos en-,
tará o Per'(í, onde vai inau.

p�chos vin�os hoj,e de Wa�- : �re os dois homens publicos gural' a Avenida Afranio
hll1gtoll, dIzem que o ml- lmportantes. assuntos rela�. Melo Franco. Essa soIeni
ilistro das Relações Exte- cionados com o desenvolvi- dade, como se sabe, foi
riores do Brãsi1, sr. João mento da amizade Brasil- adiada, em virtude do fa
Neves da Fontoura, há pou� América do Norte.

'

l:ecimento do minist'i-o das
co cl]egádo àquela capital, O challceler João Neves Relações Exteriores do Pe

� avistar-se-á 110 decorrer - adiantou os mesmos des- rú, ocorrido na vespel'a de

�
.

desta semal1a com o general pachos - que deverá etsar sua pa,rtida, para Nova

� Eisenhower, president.e elei- de regresso ao. Rio, em York.

.� to dos Estados Unidos, meados de dezembro, viai-

� '�:-' --;
_.

�
� .� ,..""'
:�
�
�
� I

�
"

�.
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)

FiSCálizaç:o'Pr��stednientó Emendas 1!J!r�amento N a
Q corpo de fiscais da a venda do peixe efetuada Destaque-se das dotações 39-4-1 e 68-3-61, respectí- AMIGA DA ONÇA. . . ASSALTADA A CASA

COAP é pequeno, para a numa carreta, o preço era vamente, as importâncias de Cr$ 100.000,00 e ,. Mar ia Lourdes Lucas Dias,' COMERCIAL
vastidão do serviço dentro ° mesmo do Mercado Muni- Cr$ 50.000,00 num total de Cr$ 150.000,00. \ domestica, empregada na A sra. Acelína da Silva,
desta cidade, somente, que cipal ; mal 'ele se retira, o Com esta quantia inclua-se no orçamento do Esta- residencia do professor Al- residente na Trindade, onde
se espalha por área conside- peixeiro passa a explorar, e do .onde couber, a seguinte dotação: tino Flores, rua Felíciano possui uma càsa comercial,
rável, o consumidor, que .ainda Para auxílio ao' Centro Operário de Lajes

s

Nunes Pires, 8, tem uma U,- queixou-se à polícia de que

Seria, pois, de esperar-se permanecia na fila, concor- �.... ., , 150.000,00 miga. Amiga da onça... na noite de 17 para 18 da

que ela poudesse contar com da, pagando-lhe sem recla- Sala das Sessões, em 27 de outubro d€ 1952. Sim, porque tendo deixado corrente, foi seu armazem

o auxílio das forças arma- mar. (a.) .João Ribas Ramos ' em s-eu quarto um r-elogio I arrombado com chave falsa.
das, pelo que seria de crer- Quan{\o a COAP assumiu JUSTIFICAÇÃO pulseira de ouro, 110 valor tendo sido roubado do ínte-
se em resultados satisfató- o abastecimento de carne, A soma destacada .no orçamento de 150.000,00 des- de Cr$ 1.800,00, a tal amiga rior, um rádio. no valor de'

rios, si junto ao balcão de às 5 horas de todas as ma- tina-se a auxíliar o CENTRO OPERÁRIO _DE LAJES que se chama Maria Tereza Cr$ 8.000,00 e mercadorias
cada açougue fosse postado nhãs, seus fiscais já esta- no aumento 'de sua séde e na construção do HOSPITAL dos Santos, deu um geitinho num total de outros ... ;._

constantemente um membro varn no Matadouro Munici- DO OPERÁRIO. ,na mão e carregou com o Cr$ 3.000,00.
do Pelotão de Choque, por pal, ou percorrendo açou-

.

O prédio do Centro Operário é pequeno e não com- objeto. .::> A policia vai providenciar;
exemplo, pronto a fazer va- gues em pontos." afastados,

I
porta os serviços -de ussistêncla aos sócios já em funcio- Veríf icada � falta, veiu a MAIS UM RELOGIO

ler sua autoridade. sinão as prâias espalhadas ramen to noutros lugares e que devem ser instalados em suspeita e o caso foi pa'rar Dulce Sales, emprêgada
Seria inestimável contri- em que são vendidos pesca- sua séde. na pplicia.· na Praça Getúlio Vargas,

buiÇão do Go�erno Estadual. dos regularmente. Entre os servidores destacam-se: Assistência médi-! '

Chamada a prestar decla- queixou-se à policia de lhe- -

Esse policial da ria conhe- Depois, durante o dia, f'a- .a : assistência dentária ; assistência jurídica; escola
I rações,

Maria Tereza dos haverem furtado um, relogRl.
cimento das

.

infrações ao- ziam o expediente regular noturna.
.

I Santos, acabou confessando de pulso, niquelado.
fiscal da COAP, cabendo a da repartição percorrendo A construção do Hospital do Operário 'é uma velha, o furto sendo o relógio a- Suspeita tenha sido autor
êste autuar o infrator. o êo�ércio.

'

ispiração daquela nobre classe que cuntpr� auxí.liar e preendido. e devolvido. à le-I un: meno'r. '

ali, reside�lte.
Igualmente seria f iscal i- Muitos tem procurado a- .ncentivar.

'"

gitima dona. ' c.UJO .nome deu .as autorída-
z.ada a entrega de carne do tacar a COAP, ressalvando- SaIR das Sessões, em 27 de outubro, de 1952. ABANDONOU TRES FI- des para os devidos fins,

• marchante ao retalhista, a a' como um órgão dispensá- (a.) João Ribas Ramos LHOS MENORES
'fim de evitados serem co- vel. EMENDA N° 46 Argemiro Bento dos San- �....--w.....,.__-...'.- ...

rnuns e pequenos enganos Não discuto, Destaque-se da dotação 54-2-11 a importância de tos deixou-se encantar pelos
{te 5 a 10 quilos, por meio Não posso encontrar jus- C1>$ 50.000,00. lindos olhos de uma filha de
boi, na declaração do peso, tif icativa, porém,' quando 'Com essa quantia inclua-se no orçamento, onde cou- Eva e lá se foi cem ela ,para
pois que esse lapso suje-ita- ··algnem preocupado em ata- 'ler, a seguinte dotação: Itajai, deixando aqui, rnu-

'ú o retalhista à perda de Cal' a autarquia, e dizê-la O>a1'3. o Hospital da cidade de São .Joaquím :

lher e três filhinhos aos cu i-
até Cr$ 1,30 por quilo; de onerosa aos cofres públicos, .. ,................... . ,. 50.000,00 dados de sua progenitora
carne que pagou ao mar- não encontra outros argu-, Sala das Sessões, 27-10-52. "

. mas sem qualquer' recurso,
charite, em 100 quilos. mentes shião dirigir insul- (a.) João Ribas Ramos

-

Segundo queixa dada à
Sem a cooperação dos Co-, tos injustos -a seus funcio- JUSTIFICACÃO policia, Argemiro estaria em ROMA, 19 (U. P.) - Co-

vemos Estadual e Mun ici- .

n ários, e provocarem-nos a �:'O Hospital da-cidade de São� Joaquim é de proprie- Itajaí, trabalhando numa meçou ontem, sob a pres i-
pal, a fiscalização somente abandonarem suas funções, dade de uma Associacão Beneficente e necessita de au- padaria, enquanto seus fi- dêncià do prof. Josué de
peja COAP não poderá ser !,m atitude de anarquistas 'CÍlio para sua ampliação afim de melhor 'atendei' à elas- lhos estão passando priva- Castro, delegado do Brasil
a.ltamente eficiente como o irresponsáveis, se pobre. ções, a 16a sessão do Conselho da
povo deseja e espera, a me- Comparando-se a COAP a Aquele estabelecimento não possue enfermaria para PROCED!MENTO da FAO (Organização das
nos que tiver de, elevar seu esses Institutos controlado- .)s pobres. VERGONHOSO ' Nações Unidas de Alimenta-
quadro de fiscais, o que bem res de produção, temos de Sala das Sessões, 27-10-52 Quando atravessava a, ção e Agricultura), com a

poderá ser evitado. convir serem estes mais cri- (a.) João Ribás Ramos rua Visconde dB Ouro Pl'e- part.ícipação de delegados
O' intervencionismo não minosos, porquanto além de to; em companhia de' seu de dezoito países e -de ob-

será õém sucedido, si faltar consumirem os dinheiros ...().......()....o·_.() o....(}._.().-.<,....{�O_(O marido, 'o sr. Nagib Massad, servadores de cêrca de trin-
a' fisJalização seguida dê públicos em caudais, contrí-

HOl.,.,.,'-,'E,,NO P..ASS·A..DO
proprietário da -Casa Bom ta organizações .internacio-

sanções. buem direta e positivamente GÔl?t�, a senhora desse co- naís.-

No caso, da carne aqui na pará o maior encarecimento mercíante falseou o pé, dó -Depois da eleição dos,doiS'
Capital, por exemplo, preci- da, vida, entravando 'a eco·

, que resultou ir ao chão e �,lce-preside,.ntes... G,U. Pa-
NOVEMBRO

'

1'0 d d I" ..

sarlamos de. um a dois fis- nomia nacional, porque de- 20 DE mOI'l'e'a 1 e1' a _e. ;, quebrar um braço. pi, da Itália e lJ ... �a,n Tu�
ca�s ,,,r açougue,__nos 35 e- termillados grupos de indus- A data de hoje recorda- - em 1.832, foi extinto Q Numeí'osas pessoas se a- da Birmânia, Norris 'Dodd,.
xistentes, isso porque os ho- triais, poderosos pelo di- nos que: Regimentor.de Linha da Ilha, prox.Ímaram e quando o· sr. diretor geral da FAO, fe�

� l'à'riOS em que funcionam nheiro de que dispõem, "ão - eq! 1530í por cal'ta- de Santa Catarina;
,

Nagib poude retira.r-s� com' uma exposição dp_ situação
são os mais diversos. desejam-encóutrar concor- pantente de D. ·João UI, foi - 'em 1.945, em Nurem- sua senhora, verificou 'que agricola e alimenta.c , dOi
Tal exigência vem resul- rentes, e asfixiam o pro- nemeado Martim Afonso de berg, principiou o julgamen- na confusão, haviam furta- mundo. Insistiu sôbre a ne

tal' em máquina administra- gresso e a livre iniciativa. Souza capitão-móI' da noVa to dos "priminosos, de guer- do um relogio pulseira com cessidade de adoção, com
tivo-fiscal altamente dis- Mas, desses lnstitutos armada mandada ao Brasil; .1;a". pedras e brilhantes., urgência, de medidas práti-l)endiosa, porquanto maior não se fala, nem se reco-

- em 1.630, um destac,a- André Nilo Tadasco' HOMEM'PERIGO- oas para'alimentíci@s, por
número d.e fiscais sei'á ue-- meuda oU seus dirigente'!; e mento holandês foi derrota- SISSIMO' ,parte de todos ,os Estados
cessário para outros seto- funcionários a.bandonarem- do perto de Olinda pelas' .".....,.,......-r.a_.�............._"'__ Vando Mericiano Coelho, membros da FAO.

nos... tropas d�s Capitães João de

Edllal
re�idente lÍ-o lugar Nova Falaram sô.bre o assuntu!

Fpolis., 18-11-52. Amorim, Francisco Rebelo,
"

," ,

Deséoberta, encontrava-se Hudson" do Canadá e Bul- "

Dr. Sbdea Manoel Soares Rebelo e An- na Av. Hercino Luz, de faca co:k, dá 'Austr'ia.
- .....� �I'>N"....._, tonio Pereira;

.

em punho, l3endo recolhido
- em 1.639, partiu da Ba- MlNISTÉ{ÜO DA MARI- ao xadrez onde _declarou

hia a armada do, Capitão·, NHA que �ra sua iiite'nção matar
general Conde da Torre, COMANDO DO 5� DIS- a amante. Mericiano' ha-
cQnduzi�do tropas sob o, eo-. TRITO NAVAL via saido pouco antes da

'l�'ando dOdGetn.enral Bagnpuol- CoDll'ter'aor,dlemrPl'�adl01t:xmCoOm'a'nS!" Ptrisão, dO:1dde estive,ra. por I·.u '0 L, E ,S, A'1, que'se es 1 avam a er- '. -."'" ." '"
-

er agr,e 1 o seu propno ,pa- D

nam�:1�01.769,�110RiO de Ja- �:�!:i�oal���un��o :��ve��� dr�,h�ie ele pe�sim()� �nt�-, [êljlil(.IiIII,)neiro. nasceu Franciscõ Vil- teress�dós'qiiesé' àélla -pror- cedentes, co'qJ. dIversas quel-
-- - ---

,

leIa Barb.osa, vindo a fale- l'og-ado até o dia 23 do cor- xas na policia,: ora por de- T Ô N ,. C A ' A.P E R i T I V I
�er em 11 de outubro de rente mês o prazo para ins- sordens,- ora por ameaças
1846; crição de candidatos à Con· de morte, sendo irmão de

,

174" P"e' 'sa-o cOI're'n,cl'a Pu'bl1'ca 'a l'eali· M
.

M d- em . ;l, uma • " '

oaClr, que, no erca o,
Régia determinou que aos zar-se na séde do Comando degolou um jovem quando o

-

�_ .........__

tilhos dos' casaes açorianos dêste 'Distrito nos dias 24 e mesmo estava distraído. OA.8A lUSCJIL.A.lOA. .....
q::le, dentro d@ um al1D de- 25 respectivamente pare A policia ,'vai dar con�e:f b1d.on .....
l:cis da cheg:ada ao Det'ter� execução de 'obras no Esta nie?J;e,. d:stiu-o a tão perigo-

.

Vi.tor, ��'f1ll Diu..
,

"O, casassem, fossem conce,- do do Rio Grande do STll e 80 mdlvrduo. �,." ' " .. ", ..,' �.. ".,

didas várias vantagens, ein Florianópolis. .��()""(>"'-<)'-":�)�l'"
-- em 1,823, partiu" do A cOllcorfênc:a a l'ealizar- ------"--------"'mIIT

Rio de' Janeiro a chan:úa se no dia 24 dêste mês lê
"Lucoma", com destino a para construção de diversos

Franç�� leva;'do os "deporta-=- postõ" para, Fuzileiros Na

CIOS politicas José Bonifá- vais no Estado dQ Rio Gran

eio, Martim FranCisco, An- 1 de do Sul I( a que se realiza
•ônio CaX'los (os três irmãos rá no dia 25 é pa1:a constru- r

Andradas), Melchior Pi- ção de uma casa de resi-

0.heiro de OTiveira; Monte- dêlic.ia para o Comando do

suma, José Joaquim da Ro- Dístrito, em Florianópolis.
cha e os doi-s irmãos Vas- Estado de Santa Catarina,
conselos de Drumond; Florianópolis, em 19 de N0-

- em '1.830, foi assassi- veinbro de 1952. (Ass.)
'nado e111 São Paulo, o dr. Cláudio Valente Ferreira.
J não Batista Líbero Badaró, ,Engenheiro da Classe "K",
-li7,endo, antes de expirar: Fiscal das Obi:as do 5° DiS-!"Morre um liberal, mas não trito Naval. ,

Policia

-:

"")

Sob a Presid8Dçll,
do Brasil a 16a.
Sessão do Coose
ba da f40

l'es,

A el.G.O.,A .I.DAASMA
AII'I.... ,1ft 'O,.co, MI••to.

'A' G U A

, E' comum ouvir-se per
guntar pelos fiscais 'da
COAP ... 'onde estão, o que
fazem?! .'

'Quando faltou cal'n; à ci
dade, em meados de outu
bro, equilibrou a sít.uaçãQ o

peixe que todos ap�nas vi
ram aparecer, como por en-

.

canto n.a ocasião precisa, no
Mercado Municipal. ,E ain
da se pergunt.ava pelos fis
cais da COAP, ignorados
€m sua ação de percorrer a

cidade, altas horas da noite
e pela'madrugada, a cer'c�r
caminhões de peixe que dis
farçados tentavam atraves
sar a Po�te Hercílio Luz, ou
ti, obrigar carretas a levar
O peixe para a banca do
Mercado 011de havia maior
eritéiio na venda.
Apenas foi notado o peixe

no Mercado. A' ativIdade dos
fiscais da COAP, somente
K:onhecida daqueles que. não
l}ouderam levar o pescado
]Jara Itajaí, São Francisco O Presidente do Centro
ou JoillVil1e. de Irradiação Mental "A-
Muitas vezes os' canbei- mor e Luz" ,convida a todos

�'os, aproados ,para a práia, os irinãos do quadro para
mudavam de rumo

imedia-I·
uma Assembléia Geral 'no

tamente,' indo aportar nou- dia 24 do corrente com iní
ira distante, tão logo divi-. cio áS,20hs. na sua séde so

sasse .a figura do fiscal em cial a rua Conselhei-ro Ma
seu posto dr, serviço.. fra 33, para eleição da no�a
Outras vezes, enquanto o' Diretoria, p;tra: ° período

fiSGa] permanecia assistIndo 1852-1953.

Em poucos minutos a nova recei
ta 'Moncl•.co _. começa a cir
cular no sangue', allV41ndo ,os lIces-'
80S e os ataque!; .da asma ou bron
quite. Em pouco tempo é' posslvel
doímlr Qern respirando Uvi'e e fa·
cilmente. Monela'co alivia-o, 'mell'
mo que n mal seja antigo. porque
'dlssólve'e remove o mucus que
obstrue -as viàs' respiratórias, minan
do a sua energia,. arruinando· sua
saúde, 'fazendo-o sentir-se prematu
ramente' velho:. M. n d a G o tem �tido
tanto êxito que se o�erece-coth a

gar,antia de dar ao pac!en�e n�spira
ção livre e fâcU rapidamente e com

pleto alivio do-sofrtmento'da asma
em poucos dias. Peça M.ndaco,�hoj6
mesmo, em qUalquer farmacia. �
1I.0ssa, garantia é a sUa proteçãl).

NAS CONVAlESCENCA�

Com êste valo... V.S.

ó,bri ...;. ,ume. C(lnt", que
Ihe ...ende� jul"Ó com-

pen�dor
'

e

- levót·';' Põ"ó, sue, resid�l'I-
I' ,. ,dl,ill ció um lindo e útil presente:

,

,
' "j'l um8EJ..íSs,IMO-eOFREde ÁÇO eROfli-ADO.

� 11 Pt"oc(J�� hOje <' NOVO

t:). ,I.INC��c7 ,.G�mCOLA
p;- rlORIANÓPOUS �1-lTA CATA:'!!NA

" ....

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

Assembléia -

Geral
'. Te:� r--

-

..

..". � ...

I
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... ;:__=
-,_-_---.-,-,-.:".� .-

_ .. -':'.'--

'LIBERTE-SE OÁ 'PRISÃO' a
. VENTRE· TO�"Ó'

GRÃOS DE SAUDE DO DI. FRANK

GOOt1PRA,
vEnDA OI!.
CMA�( TrRR(I,O�

IIIPGTÉCA!t
AVALIAÇÓ[5
lU;ALi�O[s ."",�""""",",=;"",;�""=""",=,.",,,�===
0PI1II1S1�O "'E!!"'''!.'E_!'!''''!••• ---,.......--D'!'!O...DC..."!"!O-.,!'!,-----
D[ '"OVE'S M. ... "'Q(1lAWóPO�/S • SANTA CATAq'If'"

(1(.
.

visita, s/jantar, cosinba, banheiro, etc., terreno
e)�O_()_()41111.(�( 42m. frente por 20 fundos (esquina), aceita-se

to J B' ,'600% à vista e 50% à 1.200,00 mensais -:-.....•.

, ,: r. . arroso � f� I!iSTREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, s/

,
_

visita, s/jantar, copa, \c'Osinha, etc, terreno 20x40

I ADVOGADO -i I!iST��:;�r�UA·���·���·��·�·�·��·a·;t��:·�;j·��;�r·,

"I ex. P'osta1-175 i �:::� co.s����:. ��.r�����,... �������� •.e.tc: . �������

PltÃ.,5$, ,$.0,�,. I lAJ_�,S,_-S.·,'�'�! RUA:::.::�:.�.:ti�::?��:<�::;:.�:gÓ:�,.�::�:
II

•
,_ - �-., -,-

i
RUA �UI BARBOSA (defronte o Abrigo 'de Menores)

/ f
- 2 -juar-tos; s/visita, s/jan.tar, cosinha, etc..•

� <:'!f \.V. RIO BRANCO - 2 quartos,· sala, v�rândà, cosi-

7l'- nos ���TlJODoOsDIA -,. �=:r::����: RUAn��s�tc�o;;�Ü�·�·;·���·r���:·8·;V·i:;��:�����·��,
I

. � .J �f1I<L " H r, V*l'Y1llu.Di..... coaínha ..

.,D�\'."��t 1c;';g-'j';r-é�p-;ã;.Io=ti:: :::2J�i;�:·�:-;·:.;:�:�:::·:�::,;�i�:..;,�:
.� "I' lP," ' CABEÇUDAS MUN. LAGUNA � Beira-mar com •

• d Amador.·sta quartos, s/negócio, a/víaíta, s/jantar, cosinba,
"

�

I me etc .. terreno 72x811 mts'; ótima para veraneio ...

,

.

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

i ':Yil�on � Engoliu um "frango" imperdoável. / nha, ere, • ..

8alconístàs de 1a Ordem lmUit�:!�; o b�::�a:;�:e:t:ee�eq!;'::Ii;::�". jOgOU ::=�·:��:���'Li.��;:�·:�::;.�:�;':�
Com prática de casa de modas.' Pé de Ferro - Nas mesmas condicões de Pedro. lita, a/jantar, cosinha, deapensa, etc. .••..•.•.•

'

Precisa-se na A .MODELAR. . . Ciróca - Muito violento e preocupava-se mais com RUA FRANCISCO TOLENTINO - Z quartos, sala,
a canela do que com a bola. varanda, cosinha,. etc. ..•..••••.•.........•.•

'Djalma _:; Nada de produtivo fez para os fans. IlSTREITO RUA TEREZA CRISTINA - Z quarto.,
.

. Amarelo' _:_ Com bons' centros e nada mais.

Oll·c·loa de' BI·elC-leia Hei Femando - Org�l1izou bons ataques.
"

..

'

_
,'.

,',
,'�

.

', .. :"",�; Chacrinha - Organizou jierigoso e .impetuosos ata-
__

_.. _ "J' ques, Depois de Delamar foi o melhor do Postal.
Acha-se apà_relhada para qualquer serviço �m Bi. Delamal'- Depois de Cuca o melhor em campo:

eieletas e Bicicletas a motor - Ticiclo' - Tico-Tie. - Ivani - Não apareceu.
'

II outras que por motivo de' :fôrça maior .não alo anunciada.;Carrinho � Berço; etc. 01Juiz - O 'juiz -foi o sr. José Ribeiro (Bagé). Com algumas deatas Ião aceita Úans:ferência pelos Instituto., .ontepior P�a6 e Acessórios Novos e Usados. boa atuação. e Caixa Econômica.
Pinturas, Soldagens e Parte MeCânica. Os quadr9s: Colegial - Colaço,. Arilton e Baião;,' AV. MAURO RAItOS - Lote, de 16x45 mta. (nero-
Serviços Rápidos e Garantido, Executados por pe.. EgiJdiO, Cuca e F, ilinto.; ZÓ, sa.ntia.go, p.,aUlinh.o, Anib, ..a,l; ,': do. 'ur�ent�)., ".' "; � •••••.••

' .-.. :. '

Iloal eSDeciaUzadQs. e Nado.
.

. '.. '.'. .

: ISTREITO RUA SANTA Ll]ZIA - Esq. com', Rua.

______

,

__

R
__

u
....a_P__&;.;_d_r_e_Jl__o.;;.m_8;;.._õ:..;O:._- ..:;;..;.;..;.;.;....:;.;....;;,,:.;;;,. , __ , Pos,�� .Wi1sOl!, _ç,ar�ç9 e Pedl'o; cPé de Ferro, Ci- São P.edr� __: '0X25 nlts. < .. � .....'. , •.

'

... :,>.. ; .

róca e DJálma; Amarelo, Fernando, Chacrinha, Delamar COQUEl:ROS RUA SA.-{),CRISTOVÃO 72zX550"tend:o
��)�(""'()�'�o....()....()._.o�. e Ivani. umu pequena.';casal·' :.: ••..•••. ; ••• ::.i.:.:.'.

Desde os votos de felicidades para o ESTREITO RUA SANTA LUZIA - lote com 10x40
,

P. 'mtl.. •• . • • • •• ••••. • • •• • •• . . .• • . • . •• . • • . • . • • . 11i.000,00
pupilo;. -.

BARREIROS - lote de 12x50 ints. . I.. • • • 11:000,00
COMPRA DE TERRÉNOS, CASAS, CHACARAS E SITIO!

---------��----�----_---------------------------------------------------�------��-----------

SALTOU' DO AVIÃO SEM
,USAR PARA-QU,EDAS

CURITIBA, 1'8- (V. A.) - a esta capital, sendo ,acupa- mentes, sendo transportado
"Verificou-se, ontem, na 10- do apenas por aqueles dois para esta capital. O cadete
ealídade de "Véu da Noiva", jovens militares. Nei Arruda que viajava co

-um acidente de aviação, no Ainda pelo que fomos in-
.

mo passageiro morreu car-

1Jt'ial perderam a vida um formados, o aparelho fôra bon izado, ficando o apare

jovem .aluno da Escola Pl'e-' de encontro à serra "Véu )ho totalmente destruido,
l

par�tó;ia de Cadetes' do Ar da Noiva", próxima ii. esta com uma parte enterrada no

e segundo tenente Rui To- ção ferroviária local, tendo ,3010, dada a violência do
rouco Correia da Silva. o tenente Tarouco saltado aparelho.
lO aparelho era do tipo N.A. do avião antes do choque Os corpos seguirão, ama-

AT-6, que; conforme, apura- .da f'uzelagem com o solo. nhã, para Pôrto Alegre, on-
mos, procedida de Pôrto A- O tenente sofreu graves de serão sepultados.
legre e viajava com destino queimaduras e outros f'erí-

Vende-se
Canoa e motor de popa

Jhonson 5 h. p., 'vê e tratar
.orn o sr. José' Torres, a

Rua 14 de julho 595. Estra-

CASAS A VÉNDA
��TREITO CANTO - 4 casae, sendo 2 residenciais a

2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana)
itUA TENEN'l'E SILVEIRA - 6 qnartoe, fi/visita. &/

jantar. copa, cosinha, etc. . , , .......•.

-;STREJTO RUA- SANTOS SARAIVA - I; quartos, a/

jantar, s/visita, copa, quarto de banho; garaje, ao
tão. situada elJl esquina .............•........

RtIA 'BOCAIUVA - 4 quartos, '. s/v,isita, ft/jantar,

copa, cosinha, dispença, 'entrada para' autcmôvel

por duas ruaa (aítuada-em esquina; grande quin-

tal) ...............•...•........•......
'

..... ';

RUA MONSE,NHOR TOPP +: 3 quartos, s/visita, ./

jantar, coainha, depósito, cOP'" terreno 10:x30 mts,

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 4 quartoa, a/visita,
./jantar, copa, eoalnha, situada em esquina, õtímo
ponto ...•• _ ••.•••••.•.... , .•..•.•...........

.STREITO -R-UA 81.0 PE-D-R-O - S, quartos, ant-sala,
sala de visita, copa, cosinha, il1stalação sanitária

completa, com duas pequenas casas nos fundos

AV. MAURO 'RAMOS - I quartos, cosinha, sala jan-

Sala para
escritório
Aluga-se uma à Praça-Lê,

n. 22, 2° Andar. Tratar com
o dr. J. J. Barreto.

CA'SA
Aluga-se ótima residen

cia; á -rua -General' Líberato
Bíttencourt, 279, esquina
da rua Arací Vaz, (Bairro
de Na. sa. da Fátima), Es-

. _.,MAGROS, E ,.FBACOS-.. "

VANADIOL
E indicado nos casos de fraque

za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substaneías
tais como Vanadato de sódio,· Líci
tina, Gílcerotosfatos, pepsina. noz

de cola, etc., de ação pronta e efícas
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho,
mens, mulheres, crianças; sendo ror

.

mula conhecida pelos grandes me,
dícos e está licenciado pela Sande
Pllbliea

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

A tratar com o proprietá- RUA DUARTE SCHUTEL - 2 casal, uma com 4 quar-

rio Eduardo Nader, na mes- tos, s/jantar, s/visita, cosínha, etc.; outra com!

quartos, sala, varanda, cosinha, etc. . ........•

ESTREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA -. 5 quartos, s/
ma casa.

•••••••••••••••••••••••••08••••••••••••••••

,

--------------------------------------------------

sala, varanda,. cosinha, laIa para negócio .....

.. BARREIROS:_ I quartos, a/visita, I/jantar, cosinha
terreno

--o--

vêncido' pelô

300.000,00

400.000,08

11)0.00'0,00

-.':

100.000,00
",

260.000,0.

150.000,04

150.000,pe

180.000,00

: 180.000,00

1110.000,00

�5l1.000,00

160.000,00

110.000,00

100.000,00

.100.000,00

100.000.00'

110.000,00

,110.000,00

80.000,00

80.000,00

1111.000,00

flO.OOO,oo

flO.OOO,oo

45.000,00

120.000,0$

80.000,00

15.060,0.

Temôs sempre intereasados em comprar casaa, terrenos, di..
·e.rall e litioll.

CURITIBA

.

'

O�.I'CA.

J
.

�'_,':'- .
'.' ",Lel)tes Zeiss eC_ "Ray�B8n,

ARMAÇOES' MODERNAS PA,RA (AVALHEIROS, '.SENHbRAS�-. ARTIGOS FOTÇ>GRAFICOS
ULTIMl\S NOVIDADES PÃ·RA PRESÉNTES

RUA FELIPE SCHMIDT - (Edifício �Dlélia Neto) I

,
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MOlnenlos de Apreensão e:m Itajaí

l' rorranõpotis, Quinta-feira, 20 de Novembro de 1952

IngralidãtJ e Política
Um cnservador, de fracas vistas e fortes manhas,

teceu, ante-ontem, pelo órgão udenísta, alguns comentá
rios a respeito do recente baile no Palácio do Govêrno.
Entre afirmações descabidas, que comprometem o pro
clamado caráter apolítico daquela festa, o articulista pro
cura envolver a direção do Partido Social Democrático
na inepta denúncia de haver proibido aos seus' correli
gionários o comparecimento ao Palácio. Sômente uma

imaginação teratológica conceberia essa. explicação para
a ausência de pessoas, deputados e chefes de reparti
ções, que, segundo apuramos, na sua mainria, ou derama
sua contribuição monetária áquela iniciativa beneficen
te ou não receberam convite.

Entre 9S agora esdruxulamente acusados, vários há
que por motivos pessoais, não costumam frequentar festas
boje como ôntem. Outros muitos, não só do P.S.D.,. como
dos demais pa"rtidos, inclusive a V.D.N., têm a -ausêncla
irrecorrivelmente justificada no prêço dos ingressos e

despesas consequentes, uma vez que deveriam compare
eer acompanhados de suas exmas. sras.

A increpação Ievíanamente feita aos' deputados do
P.S.D. improcede por inteiro diante da ausência de depu
tados de outros partidos. E, quanto a todos, ressaltará
comprovadamente falsa, se o acusador se abalançar a

um inquérito, no qual seriam interessantes, antes de ou

tros, os depoimentos dos que compareceram à recepção
dansante.

Acresce que, em se tratando de diversão para fins

filantrópicos, com ingressos pagos, o, máximo exigível
seria a contribuição. Satisfeita' esta, sõmente a vaidade
e a ingratidão poderiam ter ditado os comentários de an

te-ontem; os quais" 'por evidente, já teriam tido, a estas
horas, a reprovação da exma. sra, Maria Konder

-

Bor
nhausen, ilustre Presidente da Legião Brasileira de As
.sístêncía e digníssima primeira dama do Estado.

E' que o desassisado auto/ do, Comentando outra
coisa não fez senão dar à festa beneficente uDil cará'têr
medula.rmente político, contrariando, assim, os anuncia.
dos propósitos em contrário, por parte dos seus Ptomo
t.óÍ-es.

Antes de encerrarmos a presente edição, recebemos

do nosso Correspondente, na cidade de Itajaí, o seguin
te telegrama: _

� _ _.._ ..... .",...,..._.......-.-........
- -_w_..-_-_......,........- ...

- ......._·................-.-:,J'

íêra UID.

lamentar:
Uma �Iromba -d'água inund'«;lu as ruas principais da ctdade, como' se

segundo diluvio.•. ·

Preiuízes incalculáveis. Felizmente não há vitimas a
A cidade de rtajaí foi surpreendida, na madrugada I. A população viveu momentos de verdadeira expec-

.

DE ITAJAI, 19 - P ESTADO - Chuvas to�re�-
de ôntem, por enorme tromba d'agua, que sobreveiu nas tativa, assistíndna um espetácuJo que se diria de um di- ciais caíram esta noite, deixando submersas a mamrra

proximidades do drstrfto de Luiz Alves. luvio. " Em várias casas de negócio as águas, como no das ruas desta cidade, atingindo até o andar térreo do

Segundo' informações colhidas pela nossa reporta- prédio dos Correios e Telegrafos, demandaram as suas prédio dos Corrêios e 'I'elégratoaTíe algumas casas saí-.

gem, a cidade foi invadida pelas águas, que cresceram. dependências, o que causou incalculáveis ·prejuízos. ram moradores com água à altura do peito. À roa João

do rio Itajaí-assú, em virtude da sua quantidade caí- Em Piçarras, a alguns quilômetros de Luiz Alves, Pessõa, à rua Tijucas e outras, populares andaram de'
da à uma hora da manhã. As ruas principais, além de na estrada geral Itajaí-Joinville, os veículos transitaram canôa. O trânsito ficou· seriamente prejudicado, inclusi
outras que demandam a Barra do Rio: próximas à balsa, com .dificuldades, -ocasionando atrazo na viagem do Mi· ve nas ruas principais. Já se regístraram prejuízos ma-.

:i'kal'am alagadas, oferecendo espetáculo ao mesmo tem. oro-ônibus, que faz a linha Fpolis-Joínvillé, que aqui teriais vultosos. O Prefeito Paulo Bauer e o delegado
}lO de apreensões, face à fôrça com que lavavam a cida- chegou às 14 horas, com uma hora, portanto, depois do Pedra Pires, desde' as primeiras horas da manhã se en ..

de. Segundo essas -fontes de informações, 0- edifício dos normaL contram chefiando socorros às residências inundadas e:

Correios e Telegráfos foi invadido pelas águas, que su- Segundo palestra que mantivémos com pessôas 'che- tomando tôdas as providências afim de diminuir o pert-.
biram a 80 centime1ros do chão.

'

gadas naquêle veiculo, as águas do rio Itajaí-assú subi- go da enchente:
. .>"'� - _·_-.,. _·.·4..�__..__ _..w &· _

ram a olhos vistos, em grande velocidade. Outros veícu- .."" _

'

..,. 11"" -
-

--""-:,.-:.._ _

-

,. '".·

.-III-IiPII_""_ "" -"'..,..-.:. ..,. -,..".
-

."."""--

�:::!�t:.oderam, até ao meio dia de ôntem, transitar li- Curso de Expansão. �ultural
Os p.rejuizos que causou a tromba d'agua naquela C fê· d I h d R bregião do Vale do Itajaí são incalculáveis, não havendo, 80 er Dela 'O sr. no oz a oe a�

felizmente, vítimas a lamentar.
Há muitos anos Itajaí não era tomada bruscamen

te por tão enorme tromba d'agua e o espetáculo da ma

drugada de ôntem, surpreendeu a sua população, motí
vando apreensões, em virtude da violência com que as

ruas princípaís eram tomadas pela correntêsa,

Até o momento em que redigimos esta notícia não se

conhecia em quanto montam os prejuizos materiais, sa

bendo-se, entretanto, que são enormes. ,

ULTIMA HORA

BELO HORIZONTE, 19

(V.A.) - Depois dos enten

dimentos mantido pelo' pre
sidente da Assembléia Le

gislativa o dep. Ribeiro Pe

na, com os lideres da maio-
.•�(,,_.()...()._.()._.il....()�o._.()._.o....<i� ria e da minoria, os udenis-

tas abandonaram ii. prática

lrregularl·dada's na obstrucionista, e, assim, po-
,

. de I o Legislativo- prosseguir

Assistência Moniei_pal _

�:r:oi���� do Orçamento

DestIlada Cem.lssão para aalrar
.

�

respolsavels Delo. 810rololo Dia daBandeira
Ilegal de" deltlsta ...

o sr. Prefeito

MuniCiPal1
mos, apurar, d.enunciou o

baJX.
ou portaria é'm 13 dó· exercicio ilegal da profissão

col'tente, designando o dr. de dentista, naquêle Servi.
Gernldo Gama Salles, Pro· ço Ml1nici.pal, que vin'ha
tur8dor no exercício da Se· "sendo confiado a funcioná.
cre·:rri:?-Gera!, dr. Spyros rio que não estava habilita.
Din-'l-ltog, médico contratado I do para a função, fato que

�

da Assistência MunicipaJ e ocasionou sérios prejuizos
o funcionário Walter Fel'· a um cidadão' que fôra ali
llando piazza para, sob a se valer dessa modalidade
presidencia do primeiro, a· de ass-ish��cia.
purarem as irregularidades
denunciadas, p�lo' Dep�H·ta
mento de Saúde Pública,
Secção de FIscalização, ,do
Exercicio Profissional, rela
tivas ao Serviço Dentário
daq uela Assistência:

9 inquerito'que se'proces
sará, na forma da d·etermi
nação da Prefeitura,. servi
rá, pélo menos, para mora
lizai' aquêle setor adminis
trativo B a'ssiste;cial da

\
(: Depad,1l1lento (ie Saúde I'!'e[eitul'�

-

de Florianópo-_
Pública, segundo cOl1segui-' lis ...

Domingos f.' de' Aquino
Pelas suas qualidades de trabalho .e -pelo en

tusiasmo do seu espírito empreendedor, aliadas

umas e outro à í

idalguia do trato, o nosso compa

nheiro Domingos Fernandes de Aquino, gerente
d' O Estado conquistou admiração e estima gerais.

À dedicação do seu labor e à sua invulgar ca

pacidade de trabalho, deve êste jornal as-suas me

lhores e maiores vitórias no setor ingrato da ad

minist;acão interna.
Assi�alando a data de' hoje a passagem do seu

aniversário natalício, todos os que aqui mourejam
sentem-se ufanes em abraçar o valoroso compa

nheiro e ,renovát-'he, muito afetuosamente, os vo

tos sempre-sinceros de felicidades e de .maiores
êxitos na sua fecunda e brilhante administração.

O brilhante professor da qual será feito de acôrdo
Un iveraidade .do Paraná e com S. Exa, o Governador
.Governador do Estado, Dr. do Estado de Santa Catari
Munhoz da Rocha, aceden- na, Sr .. Iríneu Bornhausen;
do a convite do Curso de visto ser desejo de E. Exa_.,
Expansão Cultural, de que corresponder à alta distin-
Iogo se mostrou entusiasta, i ção conferida aos catarinen-,
acaba, de comunicar ao Pre-] ses; especialmente aos seus

sidente do mesmo que fará: sectores de cultura, peJ,:y
uma conferência, no próxi- II Iir.

- Munhoz da Rocha, de
mo sábado, dia 22 do COl'- Estado longamente unido ao

rente, no salão do Clube 121 nosso pelos laços da mais
de Agosto, onde. se pronurr-Í fraternal cordialidade, 1'€

ciaram as dez conferências: ceben do-o com as' hornena-.
já l-'ealizadas' sob os SE;US! gf'PS devidas e trudícíonais
auspícios do Curso. Il::> fidalguia "barriga-ver-.. -

t-d "

o I
e

Publicaremos oportuna
S. ; mente o programa respecti-..
o: VD. �

Está em organização
programa da estadia de
Exa. em Florianópolis,

Ã--m:·�lmrããííüiíi��u i
a obs-Iruçat na ·Assemblela

Levaria para o oficialismo
vários udenistas
.BELO HORIZôNTE,' 19

V.A.) - Apesar da declara

ção do deputado Magalhi[es
Pinto, de que o "governo a

inda não estabeleceu o cli
ma indisp·ensável para a pa

cificação da politica minei

ra", insiste-s,e eI:ll -que o ex

secretário das Finanças vem

mantendo conveÍ'sações com

elementos ligados ao gover
no, visando ao seu apoio po
litico e administrativo ao

sr. Juscelino' Kubitschek.
Caso adira ao oficialismo,

admite-s·e que o S1'. Maga-
O Dia da Bandeira, nesta lhães Pinto levaria consigo

Ca}].jtaI, transcorreu, -Ôn. os deputados udenistas Pau

t.em, apenas assinalado no lo Campos Guimarães, Fi

l'egisto das efemérides pa-. delcino Viana, Simão da
(,rióticas. Cunha, Osvaldo Pierucetti,
Foi um dia em que pou· 'Jorge Safe e João Batista

cas as Bandeiras Nacionais .de Miranda, que formam no

tremularain ao vento. Com seu grupo.
ráras exceções, entre as BELO HORIZONTE, 19

quai� ° Palácio do Govêl"l1o, (V.A.) - 0_ deputado Odi

'a -Casa Carlos Hoepcke, nos 10n Resende, da bancada LÍ

:.gtal>elecimentos comerei·. denista, ·representante, na

a is, nOs de ensino, nas re- Assembléia, do municipio de

partições públicas, p o r Três Corações, endereçou
exemplo, o pavilhão aurí uma carta ao presidente da

verde pendão da esperança UDN, anunciando que a

primou pé la ausência. . . partir daquele momento .in.

:Foi, não- há dúvida, um tegraria a- bancada ma,iori.
"Dia da Bandeira" com' pou· tária na referida Assem

caS bandeiras hasteadas ... Ibléia:

Meu caro Tito Carvalhô- •

Acabo de ler o seu jornal. Apresso-me. em marr=

dar-lhe meus parabéns. Paralelo 23 agrada em cheio,

E as suas'coordenadas estão geométrica e jornalis-:"
.f icamente perfeitas, P01' sôbre o aspecto moderno.,
você lhe deu aquele gôsto artístico tão beneditina

mente seu. Lendo-o tive ainda outro motivo de'

júbilo: o, barrígaverdísmo que vai da côr do cabe-

calho às várias vezes em que as coisas catarinenses

aparecem com o alto empenho' da propaganda e da

divulgação, cujas tordezilhas excluem nos-so Estado.

Na cosmografia do Bi'asil - se nisso não vai dis·"

parate - Santa Càtarina ainda, é alexiscarreliana:
Essa desconhecida... A geme, passando os olhos,

pelo l1Dticiário telegráfico dos Estados, nos jornaiS"
aí da metrópole, vê .que em outras tel'rai'l. acontecem,
coisas e aqui não acontece nada!

O s�u jornal, assim, está sendo um furo catarineta.._.
'na imprensa carioca._

.

__

Dei-lhe, até aqui, a doçura do mel. Para equili··
brar, agora, um pouco do amargôr do páll! ,

.

,

Aquele hexitamos, da plataforma, é alguma res

peitosa homena�em ao: General Dutra? Será adesão",
.

aos emsaeos etin)010jic6s do jeneral Klinger?
,

.'

,É: 6 Cliché da nossa ponte, de piIái��s pai·a. riba T'

Será subjetivismo, significando a realidade políti
ea, aqui de pés para cima e cabeça para baíxo? Te-

nho, ainda, reparos. à introdução da entrevista ó()->

nosso ilustre governador. Fá·los-ei noutra oças�ão�
que este recado é de simpatia e cordialidade.

.

Posso transcrever, na carona, o comentário sô-
bre as orquideas catarine�s�s? -

Admirador e colega, ex-corde.,
/

•
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