
·do PSD
bancada

a

-----------------'--------..,------ ---_._----------------:-::=:-::=-:-:::::-::-
Edição de hoje -- 8 págs. Florianópolis, Sábado, 20 de Dezembro de 1952 80 CENTAVOS

-------r---------------- )� .______ -----------------------.---------------- __

"-"-·-)0 TEMPO.iflJFR;fMrP�ntigoDiá- � I Previsão do tempo até às

S. Catarina :; ,14 horas do dia 20.
'a i

:.. I Tempo -- Horn, com TI ,-

Ano XXXiX .: i bulosidar'« .

• I

� � I Temperatura - Est.á 'e1.

� N. 11.574 ". �entos-.-- V�l'íúve'is, fres-
l � cos .

•,...._.....__JY'.,.........�._•••._...w".••• l 'I'empe ratu ras - Extre-
- mas de ontem iMáxima 26,9,.

Mínima 10,7

Contrário i loco oIro· entre os srs, 4demdr de
.

Barros e Otávio Mangabeira
Velados dOI·s a'rl-Igos do Prol·et-o de "boAno :_S��������' i�:i����;,! 1���la:.is�:a :a�'��ia,c�nj��'�·

RiO, Hl {v. A.) _ o

pl'e-j servido.res
civis .�o Poder art. 25 e. seus paragrafes, I

vê com \'im�a e i?�e<'�'
que, na '0& p'óxima e annn-

'I' 5�i::;:::���::�i��v��sidente da República. san- Executivo, da União e dos por considerar con trárros se. o alcance da medida ne- Tratamento pre- N. sôbre se' aceitaria in-clonou o' projeto de lei que Territórios. aos interêsses nacionais. le encerradas mas julga

feDI"IV·O da Afto�a I, gpla:·erSt�l'�daor, �,asf'1'mfileClier,ascodne1 e�leel.l,dispõe sôbre a co-nc�ssão do I Ve,t�u" entretan�o, o a- que sua apiicaçã�, �os mol-
O"abono de emergencia aos l ragráfo 30 do artigo 19 e RELATIVO AOS AUTÃR- eles aprovados, trarra como

.

.
.

p' _ A compor a chapa de presi-.

QUICOS consequência a exclusão PARI�, 19 (U ... :
I .

dente e vice-presidente da---------- .------------------ O parágrafo 3° do art. 19 daqueles servidores dos be-· Academ:a de Ag!lcultura,.o República, nas próximas c-e--tabelece : "Os Institutos e nefícios do abôno de erner- ar. Deslrens expos -os resul-
1

' -

.

1 erçoes.Caixas de Aposentadorias e gência. Por 'outro lado,· não tados encorajadores ,e e um
Não se afasta de touo aPensões darão : abôno aos seria razoável criar maiores tratamento preventivo da

possibilidade de vir o ex-goseus servidores se puderem obstáculos à extensão do febre aftosa, apl icado pelo vernador baian� a aceitarreajustar a pensão e aposen- abôn� aos servidores dos próprio autor.
. o convite do chefe do "po-Falando, recentemente, em Concórdia, o sr, Gover- tadoiia de seus segurados". Institutos e Caixas de Apo- Este tr-atamento consiste

pulisnío" nacional.nador, entre outras coisas, disse () seguinte: O presidente da Repúbli- sentadoría e Pensões, 'além na injecão, nos animais, a
"Entendo que os meus correligionér íos, quando se

e a, ao vetar êsse dispositi- daqueles que decorrem da título preventivo, de san-
encontram em oposição ao Govêrno do Municip in, devem vo, esclarece que o Covêrno I possibil idade financeira de gue de animais convales-
pautar a sua atividade por uma conduta irrepreensível, cada entidade para conce- centes.eoascante tenho recomendado em todos os municípios em

dê-lo. Segundo o autor da co-
que os Prefeitos não pertencem ao partido que elegeu o /

mun icação, êste tratamentoGovêrno do Estado. Por outro lado, acho que os Ps-ef'eí- Camponeses .aíe- Há, ainda, a considerar preserva o gado-da doença.l!n municipais devem 'dispensar aos seus munícipes se- que recentemente, por duas Esta comunicação foi fei-
[am de que partido forem, tratamento justo e igual, dis- bJães logem do vêzes foram reajustados e ta após a eleição de um vi- RIO, 19 (V, A.) -- Fale-
trihuindo os benefícios da administração a todos os re- aumentados os proventos ce-presidente; de um vice- ceu ôntem em sua residên-
cantos da comuna, sem quaisquer preferências de ordem bolcheVismo das aposentadorius e pen- secretário e de membros ti- cia em São Paulo, onde há
'partidária ou de interêsse de grupos, Essa, aliás, me pa- sõcs dOE< se�nU'!Htos pelos tu lares, os S1'S. Jean Ber- muito se encontrava enf'êr-
rece ser a condição prhuordial para que haja, entre go- BERLiM, 19 (D. P.}' - Institutos e Caixas." em vir- nard (Suíca l e Franco An- mo, o deputado federal pau-
vernus e governados, perfeita harmonia e alta �ompre- ?ul1cionáriol; do Serviço de tude da lei n. 1.136 ,de 19 de I gelini (Itãlia) foram elei- lista sr, Dario. de Barros"ensão dO,s problemas administrativos", l:!efugj<.',dos disseram que os junho de HJ50, e decreto

n'j' tos como membros estran- antigo profissional da im-
Ouvindo-o, os deputados do P. T. B., do 1': R, P. e Q camponeses da Alemanha 30.342, de 2<1 de dezembro geiros da Academia de A-

I prensa,Ito P. S. P, tiveram esta pergunta: Oriental estão fugindo para de 1951, que alterou as tabe- gr icultura. ( Continúa na 6a pág.)
---:- Qual foi o partido que elegeu o governador'! Não o oeste, numa média de 200 Ias de salário mínimo, ao

Joram os nossos e mais a U, D, N,? I por dia, I passo que os servidores da-

A, prepósíto, anda aí pel�s velhos li,vi'os, uma f'ábu- t Muitos refugiados exibi- quelas entidades não obtive- Justifica I o Liderb muito oportuna, na atualidade catar ineuse, Uma ra- )'am cartas que os ameaça- I ram qualquer aumetno de
lwtm e um bo.de cairam num p05:0' Matre.i�.a e solerte, a t V;UH com �j,u]ga-m.e;àto, tte,��Hio -i -s.alál'io, -a '1Jalrtil' do 'ano dê- -

a-tO *1- tU)de da·.
'

s_.ua,'tmosa co.m'e11Ce.ú o !:i-óde·· ,,�e' servir-I.he de eseada para lontregassem dEmtrél do .jJ;;;a-11948.·
'.

.

\
..'1J.,;� ela alcançasse a borda,. saisse e Jô�se arr_anjar uma 1.:0 /f;uas q L10tàs dbi'igatóJ:iaf3_ (Con�inJ,la n.a,6a pág,) Eis como o deputa� Estivalet Pires, líder da maio-':Q:rda para salvá-lo também, O ingenuo caprino caiu no 1

.
'- ��___"""",,------�-;J:�-::--_L-.'J--. ria, justificou iiI -atitude da �ua bancada, na <\eS8ão de(:anta: empinou-se, esfQlou·se, viu suas carn�s �ilacel;a- Continúa O·C,atDOr'-(;on'r' <lntem:

�

�
lias nelas unhas da astuta raposa, a qual, atmgmdo ter-. .

-.. "Solicitei a palavra pela ordem, !lara declarar à Ca-
�:a rirme, deu-lhe u� solene tchau!

-

.. O Aumento de Impostos sa, que a bancada. do Partido Social Dernocrá'tico perma-x x
",. t 1 l'd

�

b h a Ilece·rl'a no Plenário, para votar a matéria constante da.�JS o ,'" eg)'ama .1 O· 011- çao, em· ora recon eç mm; .x

tem, pelo de)Jutad.o Bahia a justiça do pleiteado a,bono orde-m do dia; inclusive o projeto de lei que concede au-No tn�cho acima há a \l'egistrar, ainda, um sábio
,

'1' F'" P 'bl'·8ittencouj't, contra o plano para os funcionários. 8au- meilto de salf,no-faml la aos unClOnanos u ICOS, mas •.cuuseJho que () governador dá aos prefeitos:, o de que
d f 't d' l'd d UDN qlle pede a ingovernamental de prejudi� dações, (a).,Thiago José a ace' ao requenmen o o I er aI" ,-devem dispensar tratame.nto J'usto e igu.aI aos seus muni-
'I

-

1 d d' d
'

" proJ'etos <lue aumentamcal' o pnvo: Silva, preSIdente, c usao na ore em o Ia e vanos ..dpes, seJ'am de que partido fore,m. ,

t t
.

-

t nu 'd a 'o�r(lo co'" e's'O Sindicato dos Operários Impos os e axas e, por nao es a os e c ••. .-O aviso, rt\almente,. é salutar, honesto e democráti·
, f d d

'

Plen' 'o"do Comércio Armazenador' Leí', somos orça os a elxar o an
..co, Pena. que S. Exa, não desse às palavras maior enfase,

D I'
-

lt I a baIlcada pesde Ita.ia�, ór.gão que repre- O t I essa exp Icaçao ressa a. c aro que -

>ou, per outra,. não enunciasse () seu pensamento em ter- �"a' .ra erro· d' t t' f d 1" famI'II'a o qual na forsenta a class·e operária, co- Ui! a1 [i 5C IS a '10 ara a ·avor O sa fjrJ{) , '*
-mos mais eloquentes, Assim, pO!r exemplo: "Os' srs, ·pre-

I G d' t dnhecedor de estar tl'ansitalfl-
,�. Já ,,-O

ma proposta pe o sr, overna. 01', sera pago a con ·ar efeitos, no tratamento dos seus municípes, devem fazeI' ; l0 d'
.

d
,.

.

.._,' .

d 'd nt q 1e oí do nessa Assembléia, proje- e .Janeiro o prOXlmo ano, E lca am a e,vI e e ljustamente o contrário do que eu faço, no govêrno do.
PORTO

. ALEGR.E,. 19 (V. -l t d fi I
� V' t .

'

d t
�

nânime que
: tos de origem governamental, �epu·a o u cao lanna, �am o a. '10 açao u

.
_"

Ro;;,;tado".
, I sôbl'e aumento do impôsto A.) - Ocorreu próxi:rno l'ecebl'u para o eargo de VIce-preSIdente da· Assembleia.Ficaria muito mais claro, dessa forma expresso, a-

de sêlo e de vendas e consig- a Santa Maria sério aciden- 3cmpre que ocupa a presidência não �e conduz com a im-('(nele· conselho simplório,

I nações, cuja aprovação ain- te fei-roviál'io, I pareiaUdade é a compostura que serIam de e�pe·rar� mastE S, Exa, poderia ainda exemplificm�: - "Se. os de-
• da mais agravará a difi.cili- A 100como.tiva 1035, que Jlroeur� usar do cal'�o, mesmo, contra o Reglme?t,?, �mputados Ribas Ramos e Siqueira Belo allreSentam proje- !
ma situação das claf'ses me-l descia. a serra .com a com- hencJkio d.e seu partIdo, Em vIrtude de uma declsao m-tos criando grupos escolares em Lages e Caçador e � As-!. .

'I b'f á' d t d fnos .favol'ecidas, sendo· até posição de carga, saltou f,los jusfl,fi�a'l'e e ar 1·.1' rIa a sua p�r e:, queren, o orç�r as�tbléia aprova' esses projetos, eu os veto, por inoons-
..

t h t t d t ..preocupação do sr, f'l'esi- 'trilhos à altura do qUIlo- OpOSIÇ1W a vo �r escorc �n e� aumen os e I�POS o:,;, atitucionais,' Mas se. com a mesma origem, um projet.o dente da República de evi-' metro 12, precipitando-se baneada pesse-dlsta, em mmona,. usou do expedIente par-:manda construir um grupo em Itajai, minha t.erra natal,
tal' a todo o transe, a.pela ao 11um aterro. Morreu esma- lamentar de negar quorum à· sessão,

'

-eu o saneÍono", ; .

ilustre deputado, legitimo gado' o maquinista OlintoPoderia .. ainda, S. Exa, dar outro exemplo. par·a me-
-::_-=__.. _ ..

lht'<l' ilustrar a sua autoridade moral em dar conselhos representante da nossa terra Colossi, ficando gravemen-·

O RISO DA CIDADEno sentido de evitar sua a- te feridos o fóguista· Age-daquele naipe aos Prefeitos: :- "Os problemas de trân-
provação, por sermos con- nor Machado, ajudante desit<l. de ponto de automóveis, de mão e contra mão, nos
trários todo e qualquer au-I foguista Feleciano Paz danmnicípios de Bhlmenau e de JoinviIle, são questões nm-

Dmento do impôsto que venha Silva e guarda-freios e-:nieipais, que os prefeitos do meu })artido resolvem como
ainda mais agl�avar a situa- zembrino Costa,hem entenderem, Esses mesmos problemas, em Lages.

não podem e não devem ser entregues à PreMi�ura, por
,q!l(' o prefeito é do P,S,D, Para revolvê-los, eu tenho a

f>�IIícia de choque.,.-"

aos Interesses Nacionais

Notas Políticas

Falece0 o dep..

Dario de Barros

.

-_.

:x IX
Se os deputados pessedistas quiserem carrigir o pro

jeto governam.ental, os escribas palacianos ficam pos
sessos e gritam que a oposição está negando' reCursos
ao. govêrtÍo, etc, etc.

A nova lei do selo, quer. seJo em tudo, como na'velha
anedota: Tá na mapa? En tão sela!

, ÉluIllanto, nó Brasil ínteiro, d�saparecem todas as

.C'ust;1s que oneram (} ensino, a lei
. bornhauseana ada

seIp". exigindo Cr$ 10,00 nos atestados de idoneidade
pari1- fins escolares!

Se e�ercemos o 'direito de crítica, se· denunciamos
'1sga<; miséria.s cerebrais, recebemos insultos e desaforos,
'I.� orG,'m pessoal, com os quais o govêrno se dá por de-
fend,ido e explicad.o,

.t.<\5 ur-nas nos jul"garão r· Espr�l:'ern!
PINHO DE RAlHOS

Pet.ebha Sabe. Dona CdeFlilda, ff.'lr esto'1 com

dó do Go1vernHdo? Acho que me \OU c�hm:a!

x

Os defensores do govêrno estão lOticos de raiva com
os d<'PutadQs da oposl\-'â'o porque es1:�s estudam os pro
jetos 'que Ipes sãQ distribuidos, Desse estudo nasce mui..
ta coisa iÍttefessante para·evidenciar a sabedoria dos
atuais· dirigenteS.

No projeto da nova léi do selo, escorehante
-

e im
piedosa para os ,w.enos favorecidos, tt.tdo é taxado, Os..... eaminhões de carga,

�

além do que já pagam, se transpor
tarem gasolina" exp!(lsivos, inflamáveis em geral, paga
rão mais' um alvará· de Cr$ 200,00, por ano. Os combus
tiveis e lubrificantes, cemt!ldcr, não PQdem ser taxados
]}€Ia Estado, e:'i:-,"i d-o nrt,' 15, n. UI,' da Consfituição ]<'e-
ci.era:. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\Sr. Esp�ridiãD Acôrdo IJrasil-Arg!nli��
., AIDIO Enceta o Executivo ii Batalha da Pr·oduçãll. Aspe-

in::st��:��: ��':�'c�:�a� elos do Programa Joslicialista do General PeroD-
:�n:�:t:�:ma�::!:::� !:� Fala a (cO Estado»,' o dr. Arlindo Uruz.

, ..rosídade e pelo acêrto de Reportagem de Sidnei Noceti para SôO milhões de metros

I
de que já po�[;u.e. e"pe(;];�;-

iniciativas, ressalta a do Com a finalidade de in- cúbicos de água e poderão mente gado leiteiro. que tem;
sr. Esperidião Amin, um formar nossos leitores, es- irrigar, 180.000 hectares de exportado para o Brasil em!
dos diretores dos Estabe- pecialmente a classe made-: terra. .diversas ocasiões.
lecimentos FORD, em reira;' sôbre assunto que' Por sua vez, os grande, Para transporte da '. pro··
nossa Capital. tanto interêssa nosso Esta- canais que foram construi- dução, um programa do go--,

do, e sabedores da presen- dos, também conrribuem pu-
'

vêrno bem organizado, ter'is,
ça em nossa cidade, do Dr. ra solução do problema. que prever' com' antecedé11·· ..

,

.

Arlindo Cruz, recem-chega
do da Argentina, para onde
é:onstantemente viaja, 1'1'\",
curamos S. S. para u:.11('l"
l�'OS suas impressões mais
recentes sôbre aquele país
';'migo, bem como SU;) :/p,.
n ião sôbre o reinicio dto
nossas tradicionais t,oinL:::',

ções comerciais.

Florianópolis, Se.xta-feira, 19 de Dezembro de 1952

1 a. Exposição Estadual dei
Trigo, em Santa ,Catarina
Com a realização da la. mos o nosso brado de revel

Exposição Estadual de Tr i- ta pelas injustiças cometi

go, em Santa Catarina, mu-· das com esta comuna, que
n lcipics de terras .excelen- outro mal não possui sinão

:

tos para a cultura do cere- o de- ter sido previlegíada
ai-rei, vieram comprovar pela Natureza, com um cli
sua ascendência sõbre os do ma ameno, com um sólo fer-.
vaie do Rio do Peixe e ates- til, com ótimas pastagens,
br eloquentemente qu'e, si mas que tem lutado contra

possuíssem os recursos, dis- o desejo dos dirigentes prm
pensados a outros, talvez cipaís em faze-la desapare
que ainda, produto melhor cer.

pudessem ter apresentado. Campos Novos, todavia,
Campos Novos, terra que, relo valor dos seus filhos,

geralmente, se -diz não a- .�á de ser e.continuará sen

comparihar o ritimo de pro- do, um dos' celeiros de San
g resso das demais comunas ta Catarina e do Brasil.
catarinenses, demonstrou, Campos Novos não recua

com as conquistas dos 1°, c'á, mas para cada injusfí-
30 e 40 lugares de trigo de �a que se lhe faça; reunirá
melhor grão, a fertilidade energias e seguirá a sua tra

de seu sólo e a esperança de jetória, de ascenção :no pro
que, tais atestados honrosos, gresso e, mostrará que não

possam fazer com OS respon- ine aniquilam o ânimo, mas
saveís pelos destinos de que vence contra todas as

Santa Catarina, lhe propi- adversidades.
cíem meios de desenvolvi-, Esta desatenção não é só
mento de sua lavoura em ge- d�s poderes públicos, pois
ral, porque não é só o trigo ainda ontem a estação ra-I
que sua terra produz, mas diofên iea de Joaçaba, trans-Il) feijão, o milho, o' arroz, a mítindo as noticias com res-

t
batata, etc, avultam na .ba- peito a Exposição que ali se

lança comercial comos mu- realiza, procurou diminuir o

n icipios visinhos. valor. dos premias que con-

Serviu, também, essa Ex- quietamos, dizendo que, em

posição, para se constatar - absoluto, o trigo de Xapecó
da íncuria de certos ramos ficava a dever ao 'de Cam
-do Poder Público, para com pos Novos.
problemas fundamentais da. Mas perguntamos, si não
vida brasileira.

,'fiCOU
a dever, porque não

Os dinheIros públicos são lh'} foram outorgados o;,;

arrecadados para que rever- mesmos títulos?
.

tem em beneficios do ,povo Si a douta Comissão Jul
e, assim sendo, quando ou- gadora, julgou, de um mo

vimos de um dirigente a no- do geral, melhor o nosso

tida da' construção de 1.lma' t�'igo, com o Campeão com

Estaçã'o Experimental, de um especifico de 83,8 e o

um Posto de Defesa Animal, de Xapecó com 83,:3, era

de um Laboratori� de Vaci-' porque de fato o nosso é me
nação Animal, etc, acredi- !hor e assim send(}; o trigo
tamos que a sua 'instalação apresentado a Exposição
(} seja no lugar que melhor, pelo laborioso povo. de Xa
atenda os interess'es gerais. pecó é inferio.r ao mesmo.

Surprenedidos� pois ficamos
cfun: ,"a 'nová' da éonstrução
de um Laboratorio. de Va
cinação Animal, em Joaç·a-

. na, 'municipio essencialmen
tê agdê'o.lá, sem ''Possuir os

rebanhos que pastam nas

plankes compono,venses.
.

Não estranhem, pois Snrs.
Dirigentes, quando levanta- ,.

Resta-nos., todavia, a cer

teza de que tais conceitos
não são. esposado's pelo cul
to. povo joaçabense, que sa

h� 'rlar -a Cezar o que é de
Cezar e a Deus o que é de
Deus.
Campos Novos, 11-12-52.
.T. �anderley Gayer.

Cavalheiro, homem de
ação construtiva, indus
trial e alto comerciante,
as suas iniciativas são
também no sentido de ma

nifestar a sua dedicação
ao progresso da Capital"
no

'

terreno das realiza
çÕes que visam dotá-la de
quanto indique o exato
carinho da economia pri
vada colaborando com o·

poder público. Prova-o .á
organização que dirige,
honrando as tradições do
comércio e da indústria
catarinense. Prova-o o

seu dinamismo levado pa
ra o terreno do aprimora
mento do nosso parque
indust.rial. Prova-o, en-

fim, a sua capacidade de
trabalho e o seu acelldra
do amor à nossa Capital.
Esperidião Amin come

morou, ontem, o seu ani
versário natalício, re�e
bendo, dos seus amigos e

admiradores, provas de
estima e consideração a

que a sua personalidade
de homem de negócias o

fez credor.
E, nós, embora tárdia·

mente. lev{:lmos ao diI{â
mico diretor-presidente
da importante firma 11'

mão!;; Amhl, as nossas ho
menagens, com os melho
l'e" votos de prosperida
des e felicidade pessoal.

Que nos diz sôbre o acôrdo
comercial

Foi grande o trabalho 11;,.;

comíssão brasileira- argen
tina encarregada do estudo
do acôrdo.

Os meios bem inforrnados
afirmam que o acôrdo ::'81':.
nssinado com brevidaue,_ c

Treze dêstes cana.is ú'- cia o sector de transporte _.

mais tardar até 31 de �)e-
cundam 200.500 hectares d!:' Nacionalizando as Estrada>.

�'<:embro.
b '., campo. de Ferro, tratou o govêrn o..

I r

Pelo q�e ? �erv�l, ��tll..:�, O próprio exército, pOi". de melho�' aparelhá-las, con-1<1 como. aqui, e gumu.. .

determinação. do Presiden- í tando hoje a naçao com .. ,

1 e:pec�atlVa �ela conCletI�a� te Peron está tomando par- i 81.500 vagões ,e 3 . .900 lo�o ...rao �:s�e �col'do que nt,ult /

te na batalha pela maior motivas para escoamento ln .. ··

�enefl:Hll'a all'1bo� os ;J :.:::e., I pr;duçào. .

terno da produção até
.

aqsPoderá a Argentma Clll�- Em vez de tanques di? portos de embarque, onde a.'.

prir i�edi�tamente ? �c�.� guerra, os soldados mane fr�ta mercante �ue �igurado se ele for logo aSSmahf>: iam tratores e arados. hoje entre as mais impor-»

Sim: �el0 que ob3:':�vt...',
..

Mais de 50 milhões de tantes do mundo, leva a:".
no pro�Imo a!�o ,de l�,!)" n

pesos gastou o govêrno na mercadorias. a todos os -pai- ..

Argentina estará novamen-
aquisição de sementes sele- ses consumidores,

t� nos f?rnecendo seu pr« cíonadas que revende aos A frota da Argentina que °

CIOSO tr-igo, podendo nl'-;':' lavradores por preço mui ... conta com navios dos mais

h�l' em troc�, <;omo tradi-
to inferior ao custo. I modernos e bem aparelha ....

clona�mente fazia, a nO,;�:il
. No terreno da pecuária, I dos, tem � capacidade de

madelra,. voltando a pros-
um 'sistema de crédito ban- 1.411.000 toneladas,

pe:'al: em larga esc�b :). eco eano adeq,uado, permite ao I Um programa de govêrnO',
:ner:lO entre os dOIS pal"e8

pequeno produtor adquirir dessa envergadura, pode de--·
ll"m�os. animais de "pedigree" para belar em Po.uco tempo qual·".
A agricultura, no progn!,- melhoria do seu rebanho, quer crise que se apresen-,'

ma justicialista que é () do
Por êste sistema obteve;:.: te e à quase todos os \ paí-.

govêrno do General Pd'(,r, Argentina a grande quanti- ses estão sugeitos.
merece um carinho espee'a� ..

dade de gado de la qualicla· I (Coritinúa na 3a p�.)
Medidas enérgicas 8S':ÜJ

�endo tomadas para. uue l1G

futuro não venha a agl"J.clIl
tUI'a a ser prejudicada c :;r
áS sêcas, como vinha ;�,\�OJ!"

tecendo nos dois último., a

nos, 'quando a produçã0 j"
trigo, especialménte, ;;h'1i;'Oll
a um nível muitíssimo ha:
'xo_ Diques monumentat'S f�J-
ram const.ruidos em bd) "

país, habilitando novas á·
reas para cultura. Sete dês·
te� diques têm capacidade

Ilegal o ato da CUfAP 1
.

Recebemos:
'

2° - Não se duvide, as

"Florianópolis, 14 de de-' COAP são orgãos autôno-
',embro de 1952. mos quando legalmente

De Orleães Ilustre Senhor Dirétol' de constituidos, e lião podem
'O Estado", sofrer intervenção dfl 11e-

. NESTA. nhuma espécie da COFAP

Nem Tudo Está Perdido .. ;,. Tivesse o esclarecimento nas suas deUbel'ações. Não
.

. , da COAP, publicado no seu há recurso das decisões das
"Sibilar d� Serra"

I
de que devíamos cumprir ri- jornal, "satisfeito plena:trien- COAP par� a COFAP e não

De tempos para cá. se gorosamente as leis existen- te as ponderaç.ões do leitor, poderia ela, sem a quebra
vi�h�<. forran?o na opi�ião I'

tes ti�ha a sua razão de ser.. eu estaria aquí para confes- dos principias legais, assu
publléa naclCmal, a tnste ,Os crImes perpetrados con� sal' a minha eoncordância. mil' atri,buições TAXA.TIVA
idé\fl. '4:e�"i'fue' temos' leis' dé": tra. a economia nacional, os Sem deixar de louvar o alto MENTE pertencentes às
ma�s.e; no. invés de nQvas, désr.espeitos á coisa .pública esp.frito,\'!6 s�. ,Presidente da COAP. A fal� ,eventual de
'fõ���ê�fc.UJ!tP{i4áS com r,iior e ás' n.Ô;�s'�d�Iíi�is:rativSLs; .coAp: �m�.d�r ·ate:v,ções às 1llembros 1\0 PJenl\rió ,<las
as 'Já. eXlstentes. mo�als;,e J:undl�as, lam num. minhas dúvidas,' quúfa,. po- coAF é sll.f�avei e só ela já.

'

Não é ver<lade, tão absur- crecendo a'ssustad'or, fazetl- rém, usando' da benemerêu"· mais justifi.caria o desr.es
,da concepçf�o não prevale- do mesmo periclitai" o futu- cia, senhor Diretor,' aduzir peito aoestatuido em lei. Se
c·eri, pois, as leis mudam, 'ro da nocionalidade, em que mais razões em favor da te- fl COAP é o orgão comperenovam-se revestem:.s� de pése a opinião do nosso mu;- 'le que sustento, face à lei, tente para fbcar os preços
nová:' 1hz e passam comç). os to ilustre e presado amigo de que não pode prevalecer e controlar o abastecimento
};orram3· e como MI époc.a,s, jornalista Zedar Perfeito da a portal'ia L/52, que deter" !la CClpital do. Estado, não
{Íejxando, porém, após' o Silva" �m: seu .

"Nem Tudo. minou o aumento do preço. há nenhum espírito jurídicQhem ou o, mal feito para be- Esta Perdido", titulo muit.o da carne. que autóriz.e ou justifique,
nefkio ou para exemplo dos I apropriado para êste nosso l° - Não haja contest.ar, ao menos, a eompetência da
que vão chegando. r comentário. ....' ... as COAP sã:o orgãoo .auxili-· COFAP para o mesm'o as-
Em .. �,,:�: ro::-;�;n !! ic!.�::�11 (Conth�ÚIl na. (la !l-á,Z'.) 1::\::',,8 dl'l COTAP;· .' .. ! �COf1t:iilúa na;j� p<Í,g.,)"

Pelos Municipios Um pobre diabo, que a polida de OUh�3.8 bandas:.
deve ter enxo.tado, viv€1 agora a mett?r-se na minha.

vida particular, pelas colunas governisbs. Nin-�
guem, por aqui, ignora' que o p�eudonimo abaixo é

de Rubens de Arruda Ramos, cuja vidá privada po

de se'!' examin,ada éomo bem entende.rem, '-que nela.

não encontrarão nada de vergonhoso e nada de que,
eu não assuma a resp,ônsabilidade. Não estimo as

·retaliações�pessoais. Entendo, no entanto, que os que �

se julgam no di'reito de agl'essões d�s'sa natureza,
devem, 'pelo menos, dar ao adversário igualdade de

condições, ou -seja, não devem usar máscaras. Ve

nham com o nome própi'io, se tiverem. Mas, se não,

puderem fa.zê-Io, elevem a dis'cussão. Fixe�-se nas

idéias, nos' fat�;;, e não �l1�s W:ssõ��". :p?rí]:ue estas, ..

por serem gordas ou ma;gras; nao modlfIcam o esta-
do de falência do g'ovêrno!
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3

- Sta. Sônia-Maria Pa
van Simões, filha do sr. Se-

·

vero Simõej>, do alto comér
,cio local.

- Menino Luiz-Heitol', fi
lho do dr. Heitor Ferrari,
,-engenheiro. do Patrimonio
da União. /

- Sra. Benta Pires La,u
tel't, esposa do s'r. Carlos
Leopoldo Lautel't.
- Sra. Joana SaIles�
- Sra. Aurora Zomer To-

ledo.
- Sr. João Albino Zomer.
- Sr. Nazareno Alv.es.
_:_ Sr. Albino Abib, fun

cionário do Banco do Bra
si1. \.

DOAS FESTAS I
Recebe'mos e. retrihuimo�, Ivotos de Boas Festas das se

"guintes pessoas e firmas':
União do Comér·cio e Indús
tria, de Joinvile; The Texas
·Company CSouth America)
·-Ltd., ,8. A. Moinhos Rio-,
cGrandenses, de Pôrto, Ale-
gre; João, Vieira, & Cia., do
-Estreito; Cantista R. F. Clu
be, do Estreito; Comandan-,
te e Oficiais do 5° Distrito

\

·

Naval; Celso Ramos Filho'e
.família; Paulo Vieira da

·

.Rosa e família; Carvalho,
Assumpção & Cia. Ltda,;
Comissão Catarinense de

,

Folclore; Protetora Ci�, de
::Seguros Gerais, com sede
em Pôrto Alegre; Cia, La- ,'"
minadora Catarinense, Dep.

· de Estradas de Rodagem e �,...,:
Standard Oi! Company 'Of
Brazi!.

'VIAJANTES
Dr. Hamilton Valente ',Fero:.

\. ,

reu&

Com brilhantismo (in.vul

-gar .nosso amigo Dr.,Hamil
ton Valente Ferreira, inteli-

I ,gente .conterrâneo que mui
to se tem. distinguido na Ca

,pital Federal, concluiu a 18

·,do corrente mês o Iturso de
'Filosofia da Faculdade Na-'
'cional de Filosofi3r �a Uni
'versidade do Bras}1. �

O programa dat' soleniqa
.des constou de missa em a

ção de graças nri\ Igreja de'
�São Francisco dê, Paula ,e

Bolação de gl'áj[{, no· Teatro
Municipa1. \:
AD i1ustre diplcbmado que,

\

1
{
:

a 'Boca
Botija •..Social COID

. '

.
,

RAMOS DE OLIVElRA-Do.!N VIEIRA

I
de um problema já perfeitamente conhecido de. todos,

Real iz a r- se-ú hoje, na cidade de Curitiba, o enlace tanto mais que seria votado na sessão de sexta-feira, e o
, matrrmonial elo Dr. Júlio Doi11 Vieira, f ilho do nosso con- adiamento tinha por objetivo tornar inoperante e intem
tén-}cJ1 eo s r. Bento Aguido Vieira e de d. Celina Doin 'pestivo O' protesto contra ó exorbitante e danoso assalto
Vie ira, tom rL g('ntil serihor ita Dejanyr Ramos de Ol ivei- .que se pretendia dar à bolsa da população média da Ca-'
r«, filhH (lO dr. F'rankl in de Oliveira e d. Iria Ramos de pital, especialmente, ,------------------------'
-O:.Jvcira. Apanhado com a boca na botija e já com o rabo na

' O Sangue é a Vida.
Paraninfarâo a cer-imônia no civil por parte do noi- ratoeira, como o mesmo demonstrou em sessão anterior" I',LIXh. 9lq

·

'\'0. o dr; Othon Lobo D'Eça e exma, sra. e o Dr ....Eug-ênio o SI', Gercino Silva, jurista honoris-causa e oráculo do ll'lOFW-l'ISI VO MI OlH;','\NIS_M('\
Duin Vieira e exma. sra. e por parte da noiva o General prussianismo udenista, para esconder a opinião sôbre o - AGrlADAVEL COMO UM LICOR
"I 1 OI'

.

'B t
.

'd V" I ] b h
' ,

f
.

f t I t ::-:�Úf&UI)\OLI', '__.0 so c e iverra e e�.']�a, sra, e o sr. en o �gU1 o le11'a go .pe
_

orn aus�ano, que VIra: errr, }O� a "men. e: a PQ-
"ii ('!J, HECMATISMO! SIF1LISI

e exma. sra.: no relIgIOSO, por parte do nOlVO, serão pa- pulação da Capital, em estreita medida "de' politicagem, 'fome o popular depurativo composto tie-
dr inhos os srs. Dr. Paulo ela Luz Fontes e exma. s.'a. e o I retirou a bancada da UDN do recinto da Câmara,' f'ugín- Hermofenil e plantas medicinais de aUo
-Dr::. Franklin.: de Oliv.ei1'a e exma. sra., e por ,p,al't.e da nOi-1 �(), assim, não a�e�a� à discussão e esclarecimento �o valor depurativo. Aprovado pelo O. N. 5..
va, o sr.' Abibe Abajs e exma... sra. e o sr. Sérgio de Al- assunto, mas, prfneipalmente, dando uma demonstração )? como medicação auxiliar .no tratmuea-
+meida e exma. sra.

.

I 'de estar contra o povo da Capital e contra tudo aquilo' to d aSifHis e 'Reumatismo da mesms
"As gentis senhoritas Ondina Doin Vieira, Dalva Te- que possa minorar a sua aflitiva. situação, Af'irmou, mais origem.

rez ínha dos Santos" Maria de Lourdes Lima e Júlia Ma- ainda, que, com êsse gesto', aplaude o aumento despudo-
'Tia Santos servirão de demoiselles d'honneur, rado das taxas de água. e. esgóto, que é um defensor, sim,

O ,jovem par após a cerimônia, seguirá em viagem de da criação de dificuldades e de gravames para o povo,

V, 'd;,:núpcias para-esta: Capital. desde que elas partam da. sua grei. "en e-se Anuncie n"'O ESTA�DOJY

A.NIVER,SA'RIO�
.

..... d
! Desertando da luta, quando nesse momento maior I 1 la'stica com 6 ca. "

I
em companrna e sua exma, I . d' Ad'

mesa e ,"'-

Menino Roberto M d
. A

I
era o seu compromtsso de defen er os .mterêsses a co-

I d
'

1 b I'
-

1 crtstalei ,

• .Ix u "e CIrO!'! esposa se encontra entre " , ,. eIras, ,a cao·, .
-

f II r
, ".

.íta
ã •• letivídade, deu o sr. Gercíno SIlva mars uma prova de 'I' ' d imbuía Preço : rlqu·z.. em geri"Festeja, hoje, sua segun- nos, em VlSl a a sua distinta I

,. ..,

d I édí d
'

.

d Ia, peças e 1 ,
'

, • ,

...

f '1'
. ! acerrrmo nunugo a c asse- m la, os que,VIVem .e sa- I C'$ 4 000 'r t ção �

V· b C latida primavera o galante me-

a?,uf1a, .
curnprímentamos [Iártos, e mais uma nota de alta traíeão ao mandato que 'I R-l F '1' .

,00, N� p

eSpa1'!.es·1 10 O reolo I11 in o Roberto, filho do sr. mUI e ustvaments, I 'A'

- na ·e rcrano- unes ,

Ar! Medeiros e de sua exma, �

- o povo lhe conf�nu, _sobre �olocar os seus, colegas de 12. I '

. (Silveíra)
"esposa .d, .Idelurdes Medei-

bancada numa situação humilhante e vexatona, pela do- r .

'

V d
cilidade com que seguiram à sua ordem.

1"_TOS. I

Q aniversariante oferece- en e-se E é essa gente que, clamava 'pelo bem estar da nOSSa ,

"

idênci J" 'gente, que nretendia faz�r do 'pO'UCO muito, que iria darl solidariedade e apôío da bancada trabalhista, que, em-
.

ra na resi encia ue seus U' C-" S" V'
-

., U N �-
" T " :". '

ma <Isa, a rua ao 1- homens para os cargos .. , , bora em numero men�r do que a da. D, deu uma �,

'f�:-ogendltoles, lauta m.es� de I cente da Paula, 55, tratar à Mas o golpe nolítíco do líder udenista falhou"

tr(.ll1s-� monstraçfio de alto espírito públic(}, COlocand.o-se ao-la..-
mos· o-ces. a seus mume- C'" M'

-

2' �.. .,

. ,. '.' h
rua JIlsp1m U'a 1 O, com, formando-se numa pantomIna burlesca, do do povo e fIel aos seus compromISSOS de lutar pelos

lOS amlgUl1l os. 1\1[" , I d C O t d l'd d' t f' d
.

I 't'
,

t
I -

l'FAZEM ANOS, HOJE:
ana oe -,our es arvn· pro €sto o 1 er pesse IS a O! aprova o, com a. scus maIS egl,lmos In eresses, .

.

Um
produto dignoc
'do mundo·

'J

Aprl'lentando o Novo Modêlo "120"

;

� A qualidade do DUPLICADOR GESTETNER. modélo
120 - se fa·z notar em todas os serviços que êle

realiza, Desenhado com o objetivo de reunir. numa só
foi máquina, eficiência e IXesteza. à altura das cres

centes exigências dos trabalhos de escritório,· e ii

famosa tradição GESTETNER, o DupliclJáqr 120· ,�

pr-Oduz cópias perfeitas. oferece grande simplicidade
no seu manejo. apresenta' uma aparênCia sóbr!a
lO elegante e é protegido por uma garantia que inclue

Visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma

demonstração, sem qualquer compromisso· de sua par··

te. 00. momento que lhe seja miais conveniente

.��..•....•.......

s. I. casa PRITI

na I' Contra o 'uso indevido de
�«chapas'brancas»

,JOÃO PESSOA, 19 (V. determinando ao chefe de

A.) -'Com o fim de dar ca- Polí-cia apreençãê de todos

bo ao abuso do uso de car- os veículos encontrados em

poder de elementos estra-

nhos ou circulando fora do

expediente.

-

ros oficiais, o governador
do Estado, baixou portaria

j

lUA DA QUITANDA. 4&·'· "ND.-TEl. 52-%031 c. RAIOS SIA.-Comércio e 'aeD�ias
Rua João Pinto, 9--Fpolis--Sta.' Catarina

--.----

"DO ZE-MUT'RETA
,. .. I'

.·e.

,
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o ESTADO
AOMlc";18l KA(,"A\J

,DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPBCIALISTA

.:IHIlill:(�1iJ • ut·,c.t,.fl.8., • n�� -:C-tHoLi:.f"Hu
.. s t ..

.... 1.. IO�2.·- Cx, 1'".. 1411. Ih.

Oü ..tor : .RUBENS A. RA.M08

Gereo·te: DOMiNGOS r loja AQUJ..,""l}
__�.._._ _._-_*.._....__ _..of" ..,., _..

&..& &..&..&T.J' T �� _ WW"".._
,

LtttA. WLAl)YSLAVA W. MLJSSl
E

UR. ANTONIO DW MUS$1

Ilepre•.cmtzntee,

a.pte.entl/.'çÕea .A.. 1:\. L... ,... Lt.,l�

aa. S!,nador Dante». 41> - tio .. u'l".l

Tet, 22·6924 _. Riv de J''''.l�'',
.

Reprejor' Ltd•.
MOLJtSTlAIM &lERVOSAS E MENTAIS. CLlNICA GEJl.AL

Do Serriço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambnlátó·
rio de Higiene Ment�l em Florianópolis. Paíquíãrre do Hospital 1
Colônia San.ta'Ana.

.

D. e.NBO.
GirnrKla-Cllniea.- Geral-Parto.

""'�'IÇ(> .,ol>\pl",I.o e 8B}::9cial1sado dllol D01!NQAS
", .. t-, ,"00, ...ucteroo. n,eL(,dulI doi! diagnó.tlco:ll • tr.tamento.

�OLPü�COP1A . fU"'l''Iõ:.RO .... SALPINGOGRAFlA - ••TABO

WS.O BASAL

Co.w.. illt.Mlo: Riu. '.('UJa 0'''", li. l" 1· ..ad.r - IIdlf1clo 40 aóll

-".

11"'''11'10. Da. lo! .1 12. b·ou. - D". lIaut.

'04 .. ·n h 18 h()1'" -- Dr.. Jln..1.

Reílidibu:i. Av'Dida Trompow.lt1. ••
.. , .... _ ..�-_._---

U&. SAN'l'AELAA.
"'W·'l�&()(' 1)11114 Facnldll.d. !,Ii_"lonal d. .e41m. .. UIlI".rai

,.·.. li. 1)" �r�;JiI},
<li ..<111'0 il'H ';"''''''!''M4 4. ".atJet'ucta • l".ieC>pata.. .. Di.trtt.e

"'.'ara"

1lI.1l-11.lU-rll(' d" HOIO"it.1
·

...HIOI;.l<l'ietl • a.nldmS. ".tllelin. ••

' .. cn_1 '.d.r"t
fi

� \

Ih-l!!t.rn() ,'1* lS.nt. C ..... d� .,••rie61'I'I1. 40 &:le> I. "••.sra.

(.(Unle. )!!t.diC<l D"o!llçaa N.I'Yo....

iÀIIIJllultórl,,: Jhhtlcio Am",lia Naco - Sala'

K ....h1!t'1I<cl." iill.. bucejn .... , 1'4.
.

\ 'IIlr.lfl'llu.; Ou. 16 .; 11; ·"'ora.
a..ldlncl.1 1.'8i

•"'.1'011, 4par.lh�com.1. ." .. \
Umpadfi d. F.póa, -� ftej'�..toJ',- Ve��� .�. &ato L (ra

"'.,,:rafi... d. ('111>.,..) .'," R..��d* �e Cot'llOW btranll... do hlmlu

• ' .lOt*I'O. ,

.

,
.

itotetlib p.r.... Ii.� �. OClIl(},..

C.ualtórlo -- Vi ..cond• .r. Ouro, P'r..ro II. ,. -

.... , .orlsoJa_>.
"'••oiJlcla .- ".lip .. Sehll!l16t, '101. - Tel. lNI.

( )
�Al"'_'� �...

!

·-õ"it-'·A:NiNóNi'õ··
..

MÓmZ "DEARAGAO
CIRURGIA' Ta.OOTOLO.lA

·OJ'�.
(;...... ItoJ'lO I J<o'o Pinto, 1111.

O.. 11 .. 1'7 lIl.lrlamenw.
"'0110> .0. 3il),,40.

-·�r)i�\;\L.FiÊDÓ�éijEREM
-

\ Cura0 Nacional �.....�.....tala
at"'iT..t�)l· do Ho.pital Colania ·S.nt'.II.Jla.

D"enç... oarvo.",. ,II mental•.

lmpotll"ei .. ,SI"J:ilal ,.;
-'•. 'rfl;;.CS....· a.· i."
CoIl.'Olta. 4.. ;lJ t. 1t 1101'11•.

.ON., .•• 'lII8'-

t.. ,� Ilua· Santo. Sarai..... H - "Ue""
. '

,

�,--------------�------------------------------...

WENDHAUSENDR. MARIO
ClhtJ.� mécll!:. d. "'1I1� • e....çu

{':Io�.lt"rlo - Bua Joio Pinto. n � T.L .. 'II.
C_.."ttall.: Da. "' 1À1I � �c:>l'... ,

It_t....d.: .Rult. �!lt*,"e. J.n�ór.•1. Tal.•1&.
;J •

'''-

OJi:-ARl\1ANDd . VALERIO DE. ASSIS
-_.

.

M*DICo
PM M.r"'�. ... t,'1ial-C1l l.talltil d. A1I.I.tlllda ....dNI • _.-

"Ital de�Carl«l'"
.

,

CLINICA •.i!DlCA 0-11 CRIANÇAS.• ADULTO' '-

. C....lt6rÍo: .lu Nu:a•• "da.do, ., - Cn."ha.... 1... 11
• ue �I •• 1'1 aa0l'l!"
........d.: Ilu•••racÁ.1 Gllilll.rm••• - 1'0114., ,...

COIlvulsoterapia pelo eletrochoque e cardiazol. InnUnotef.pi. ASSINATUIlA8

!lua "elille de lllivlljra.. n. tI

r.u &1·987' - Sào Ps u lo.

N. C�vltal /

8.AlJIUGRli'IA E RADIOSCOPIA DOS PULa0..
r

, A d'.ireçA" não se re�p'H, ....hill"

emitido. noa artrll:o, anioado •.

de �ahei rdcUarJoterapla . .Psicoterapia.
Consultório Provisoriamente á: Rua. General Blttencourt," 8i

(esquina de Anita Garíbaldí ).
Horário: Das 111 às 17,30 noras

Restdência r Rua Boeaiuva, 139.

...... .

Cd

"-".,'

No Int.erl.,,·.

.. , Cr$ �.nj),t.

Cf� 1'11.114

DR. I. LOBATO
'

F�HO
AnilOclo. mediante. ·.,ont:-áto.

o. ortrinaitl. meamo 1)8.0 l""tlbtlr. .... <1�;:. ..

...olvido•.

-------_ ...._--- --_.__
.... _ .. , ".-

Doençu do apurelli.o re.plratórlo
TUBERCULOSa

Cirurgia do Torax

ADVOGAD·O!5

F'lorianópolis Edifício São Jorge. rua Tr&JAl!l{,"
12· __ 1°·anda3 -- sala 1

Rio de Janeiro __ Edifício Borba Gato. AVI.mk.ia.:.

Antônio Carlos 207' -- sala 1003.
..

.

ro"".'I<, pela Faculdade Nacional de Medicina, Ti.loioei.c. ,.

Tisiocirurgiã., do Hos·pital Nerlu Jtamoa
Cora0 .,....pecializaçilo pela S N. T . .Ix-interno. !Ix....I.Mn.. li.

CJrunrU& �o Pro!. Ugo Pínhsrro Gnimari•• (aio).
1..'H,.ultoTi,1; .Rua Fe lipe Schmidt n. 18.

lJlsriamente, dali 15 à. 18 l.1o·ra•.
- Res.: Rua São �Torge n: SOo

ORo ALVARO DE CARVALHO
Doença. de Criança.

cO ....UltOllO: .Rua 'f"rajauo ./n. lIidi!. São JOTa:. ._ t" '1I4ar .

"''''À1U )4 • ll>.

R•• ldt.:<l"i.. : ·ko. I:Iri1f81le'N Bill/A, Pae••• /11.. - S· .ndal. (elaa-
cara d<., l:,p.Anh8 I. "\.t�'lÍ;e .J.iaro4HlHHd:t· da ..

'

\4 t. .Dl OJant"
......

1
_

... .0- ...."' ...__._.�..........� .-.__.� ,

__
I
._......�.,_

. .-..• �....__ :__:--_

nal

G. GALLETTl

OR. JOSf: BAHIA S. BITT�NCOUB:T
, .'

II lt'D I C O

' DR. M. S. CAVALCANTI

I
CU ,,1<:.· ",,,dUlij'·'"llfln.f." de \"1'180Ç••

�1i
...�el,al �r�!.•.I:, PI.�.!IID_IATI.�JI�

.

... • Uu....., .. ••

..tI .. ,"",I.1Anba rr."rlnl.lo, 1 � TelefonO!, 14.. J 1111l
I
[J R. J '1S·"E'·, [;"f'.§:..;! A.R.l U·· ,".R•." , i.I (..�i"(iJUUCULTURA - PJiDIATIUA - ... OLINICÁ G.IlAL \ ,� - 0..\ .�/"l. .. "A ....rI "-'

(;......I�õr1.. � .Ilellidi!nel. - Rua BulC'.lo "In. D. , (Lar.. til I CH�léÍt· MédicI! .- Ooelll:aa dO! r.'i""ç..
l1I.

. '( fl.ltl\<ment(/ de BTI>DqUltl"S eu. i\duito4 " ·"rlllu.;sa,Ih Ibttll) -- l'lol'iaIl6po ·1 C "
.

'V' M· I o
Ié ...·lit.rl .. l II h 1:1 kor•• - Dtlr1aaea'" t

"onaU,Lor!o:,· ltor . -4JITe ('l.• J8 .. ' 1
.

andar

8orárl,,:
.

Dite 10,30 à- J 1.�. () b d"8 2,'30 ��
'

.... 1/ hor.-
f)Ll!08-=OüVÜtOi�GAKGANTA I l(t!.fjldbdlli: Avenida �io �ra:,,()� III! -"�:�: U40,·

DR. GUERREIRO DA FONSECA I--�
,

liápeclaUau. .... li_pita! DR.
Ctrorchl ceral - Doenças de Senhoru .,... Proctolo«1.

, .

Eletrlcidad� Mi<:lle.
COD8U:tório:· Raa Vitor �feirele8 n. 18 - Teleron. 1.60'1.

eolfllult.. : Ali 11,80 hora� & à tsrde das 16 horas ,m "i.nta.
Rei1dêncla: Rua Vid,IIJ }(�DíOIl. -:,JTelefone 1.'12.

""'��"".. ..r"............kv-."._".J'\.;-._:,..�._........ ,... .. f"O\,.,-_r' ......�......__....._ ....... ,

.'- .. '" ..�"'--..) ...............--, ........_�

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA

._-----_.__•._-_.

----_._ -..'--- __ .

DR. CLARNO
- AI);II.OCADO -�

.�. Vitor Meír .. llea: iH. - FN�" L.46'-.

. .. I'� . <\ ii .. .Jj..

AtlvocaClill p ,A)n:S«i%:���fOi:lU€�
OR. ESTEVAM FREGA PA]'ll

- AdH)f;ado -
ACACIO GARIBAUH S. THiAf;'�1

-- CfmtaHJísta -

Edlflciü "LPASE" - 5° anl.h.T,

Brasil

- ADVOGADO·-
CaIu POItaJ 1" - Ita)aI � s..ta c.tara••

Rua' Viscónde de Ouro Preto, n. 2,

_\visa a sua numerosa Clientela ql\e recebeu novos"

processos para ondulação pérmanen te, 'os melhores q u &"

existem na América do Sul.
As permanentes são executadas por competentes,·

profissionais de renome no Brasil e no €strangei!·o.
-------------_.------------_._---_ ..

I.rarmacias
de Plantão

6 Sábado (Dezembro) -
Farmácia Da Fé - Rlla Fe-·

lipe Schmidt
7 Domingo

,Da Fé
Schmidt

13 _ Sábado· - F.ntinácill,"
Mod�rna - Rua Joãq Pinto,

14 Domingo _. Farmácia"
Mod�rna - Rua João Piut?,
20 SábadQ _ Farmáci2.,.

Santo Antônio -:Rua João•

Pinto
21 Domingo, - F:armáda",

Santo Antônio.� Rua Joã�,
Pinto
25 Quintã-feita:_' Far�

maCIa Catal'lnense (Feria•.

do) - Rua rrfajano'
27 Sábado' -..,.., Farmãeía

Noturna __ Rua Trajano
28 Domingo - Farmádpill

Noturna � Rua Trajano
O serviço nO,turno I

sérá
efetuado pelas li'armáci::is
Sto. Antônio, Moderna . e

.

situadas ás ruas João Pin-

NEWTON D'AVILA

Farmácia.;
Rua Fe!ip<iJ�

Sa1ão

N
..

í!'t .

. ·�VIO-{
I

Viagens entre FLORIANóPOLIS ti RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajái e Santos, sendo neste último .penAl
.,

'

par.. \) mOVImento de pa8�'ai'eiro8.
PRóXIMÀS ,SA1DAS:

II I) A' VOLTA
dI' SANTOS

Lavando' com \Sabão'"

'\7irgem E.sfJecia lidade,��.�t;.�?ÃoV�j.1rt...
da ela. WETZEL INDUSTRI1L-Joinville. (f1Iarc� reglstrada) � �I,:�,p ... r\ �,.' ",.,'.:��'

,

economiza-se -femp() e dinheiro
-------------------,--------------'-_.__.

__._-�---_._ ..

.

. d,., r.'POI.lS de JTAlAr
'0'

do RIO
._

20/Dezembro
25/Dezembro -27/Dezembro lOJaneiro 2/Janeiro
5/Janeiro 7/Janeiro 12/Janeiro 13/Janeiro
17/Janei'ro 19jJall'Biro 24!.TaneiQr 25/.Tnneiro
30/Janeiro 10/Fe�el'eirl,) li/Fevereiro ,7/Fevereiro
H/Fevereiro l�VFevereiro lS/Fevereir6 UI/Fevereiro
23/Fevel'eiro. 25/Feverúiú) 1o/Mun;o 2/Marco

5/Março 7/1vlarç,< l2/Março 1;3/Março
17/Março 19/1VÍI!":ço 21/Mnn;o 2;;/Ma1'\0

.

31/:V[arço 2/Abrir 7/Abh!
.

8/Abril
O borã:tío ,de Florianópolis serA às 24 hors .. das rlataB indieadlt.lII.

. do, Rio d'e Janeiro, às 7· hotas.
Para mais informa�ões dirijam-se à

EMPR�SA 'NACIONAL DE NAVEGAÇAO BOEPCKJ!

Rua Deodoro ..:_ CaIxa Postal D. 92 - Telefoné: 1..212:

, .

I

(
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Pelos IVende-seunicipios
�_._ . . �__

- _ ... ;:''":1

:J
-

.....
�---"'111,

-

X
UJ

........_-Ia:
o

....__Z
=--_.. :J

Z

Uma Casa, à rua São Vi
cente da Paula, 55, tratar à
rua Crispím Mira, 120, com
Maria de Lourdes Carva-

De ',tubarão
O aumeóto absurdo· do
preço da carne verde

A exploração em,Tubarão

I
comunas brasileiras, em be-

.:3ge livremente.
'

neficio dos interesses mais
O tabelamento é vocabulo [imediatos das coletividades

desconhec)do no meio ambí- i exploradas c ma'} servidas
.ente. pelas gananciosos e desho-.

A Comissão que a CQFAP riestos.. que enriquecem com

nomeou, de conformidade o uso e abuso de expedien
.corn a Lei federal 11. 1'.521, tes condenáveis, entre a pro-

\
,de 26 de Dezembro de 1951, dução e o consumo.

. foi escolhida entre indivi-. I Não se justifica, sem dú
duas considerados puniveis vida, a l;efef:ida majoração,
-ern se tratando dos crimes e porque esta foi deliberada

.contravenções contra a E- em plena safra, com, a exis
conomia Popular. têncía nas principais íns-
A COFAP de Santa Cata- tâncias de diversas regiões

rina Que procure zelosamen- da -parte sul, de abundância
-te ficar inteirada do que se de gado.

'

verifica com relação 'ao de- Trata-se de favoritismo
1icado � momentoso assun-I da UDN., para premiar de
'to.

, i terminados Indivíduos que
O povo não tem para quem I sempre viveram espoleando

a pelar, tendo em vista a no- ! a população tubaronense, I

tó ria e criminosa dessídia i embora autoridades antigas, Ió�s poderes públicos,inimig_o : justiceiras, enérgicas e ela
numero um dos que necessi-j rividentes, atendendo os

,

tam de reclamada e urge'�lt.e I justos e �portu:lOs apelosdefesa, frente aos proposr-] do povo, impedissem e rel

tos de açambarcamento e ;, jeitassem as preterições in
enriquecimento dos afeiçoa- ! justífdcadas dos "deahuma
dos e mentirosos trombetei- nos mercadores do meneio-
1'OS da situação dominante, nado. produto de primeira
que não souberam honrar necessidade. I2>; palavras €mpenhadas em (Do Correspondente)
praça pública, quando das

, úlrimas pugnas eleitorais
'travadas" no Estado, para
.eonquistado poder.

Prometeram mundos e

fundos e, depois, 'unindo-se
.a elementos perniciosos, a

bandonaram e esqueceram,
; .as reivindicações mais senti
das das massas' populares . .:

.

Os marchantes udenístas
'aumentaram, absurdamente,
;) preço da carne verde de
·Cr$ 12,00 para Cr$ 16,00. o
,qüilo.

.

I

A celebre e inedonea co

missão da COFAP, mentiro-
sa e conivente, está fingin
do que a providência em a

-preço não foi conveniente
mente autorizada. pela mís-

,

teriosa e indolente entidade
-que o sr. Presidente da Re
pública determinou ;funcio
na s=e nas sédes de todas as

v. V'I V') V"l V') U
4( u.J I--,

«O <O -c u.J

�(j oe ...

oe o.: V"l
UJ « «
"'" I.IJ � u.J

Iu.J

-c N -c U Z
....J

oe U ...... O Q.OI:
« Z II')
Q. LU _ U ...... uJ

'CONVITe:
A Sociedade ele Amparo aos Tuberculosos, convida

às autoridades civis, militares e eclesiástioas, e o povo
em geral, para visitarem em sua sêde à rua Araújo Fi
gueredo, 12 - a grande Exposição de ROUPAS, CAL
ÇADOS, DO-CES e GENEROS AqMENTICIOS, que se

rão distribuídos no próximo dia 24, às 15 horas, à todos
os seus doentes e suas famílias.

Antecipadamente a "SAT" agradece o compareci
mento de todos.

Acy Cabral Teive - 10 Secretário.

OLHOS - OUViDOS - NARIZ. GARGANTA
DR. GUERREIRO DA 'FoMsECA,

Especialista do Hospital
'

Receíta de Oculos - 'Exame de Fundo de Olbo ou.
Classificação da Pressão Arterial.

Moderna Aparelharem.
f'onlllJJUí-rto - Visconde de Ouro Preto. a.

,

. -

WNESTE VERAO ... -, //
11111ré(/io . ten31tt);��;p./
pt:eselfll r � �...... .

J
1

I
. I

/

(� I
I

i j'
'

r
L

SOC.OE COM sete E REFRIGERAÇÃO
SPRINGFR r_TOA.

r

,DISTRIBUIDORES
CASA RUI LIMITADA
Rua feli'pe Scbmid', 43

/.

Oficina de Bicicleta Nely
_ .. Acha-se aparelhada para qualquer serviço em B)·
rícletas e Bícrcletas ,8 motor - Ticiclo - 'I'Ico-T'íco -:-
':;wrrinho - Berço, etc. ,

I Peças e -Acessõrioe Novos e Usados.
'

Pinturas, Soldagens e Parte Mecânics;
Serviços Rápidos e Garantido, Executados por peo,

.oal esnecialtzadoa. /

- Rua Padre Roma. 50 -

PANEITOHE' 900
DELICIOSO!

SUPERNUTRITIVO!
INCOMPARAVEL!'

. Biscoitos "Champagne-Savoíarde" - Amaretti -
Petits 'Four·Gallaratl

PRIMOR ABSOLUTO· EM QUALIDADE!
PANETTONE 900 LTDA. - Rua Sacramento

Blake, 41/55 - São Paulo. Fone 9-8041.
Representante: Irmãos F. Glavatu -

- Rua João Pinto.B - Fone: 1531.

nam_' 1UlUJIA'I''''
• BA.... '1LftIltIIIIJ

1IIIIr de NOl181ra
........ """" ...
... .....

Senhores ·Veranistas
'

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS C,OM '"'Otima OCRSlao. Vende-se, por motivo de mudança,
no mais lindo recanto de Itaguassú, uma ótima residên
cia com sala de estar, três quartos, cosinha e banheiro,
luz elétrica, terreno com 4.721 m2, podendo' o terreno
ser dividido além do lote de frente, €m 17 ótimos lotes.

A tratar com José Nicolau Bom, na Rua D. Jaime
Câmara,18,

BENZOMEL

.

UM PRESENTE !i UMA LEMBRANÇA!
Pulseiras,. Relógios, . Aneis e Joias . Finas em Geral' Para
fim de Ano. Recebemos os Ultimos Modelos em O.(ulos.

-�TICA .·ODE'LIO
'v

",,--------

/' '
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4 Florianópolis, Sábado, 20 de Dezembro de 1952

Amanhã:" Figueirense X Atlé.tico, pelo
Campeonato de Profissionais

............................................................�����,.�
.

"O �Estado' "

'Esportivo
••••••�.............. ....__4........"..... w...... ._J"........"_.· .....�

AVISO' AOS AtLETAS CATARINENSES:

MAIS RIGOROSOS OS INDICES MINIMOS
. RIO, 19. (V. A.) -- Um

[
5.000 metros rasos 16m20,,0; i

pouco mais exigentes passa- 1.000 metros rasos, 35mOO"f) I
rão a ser, doravante, J::; \::- , 110 metros' com barreiras, \
dices mínimos para pa:·,:i.ci-.! 16s2; 400 metros com UM-Ipaçâo no Campeonato Bra-! reiras, 59s0; Salto em altu··
síleiro de Atletismo, mascu- ra, mantido. 1m77; Salto em

Irr.o e feminino. I Distância, mantido 6m40;
Reunida õntem, a Direto- Salto triplo, 13m30; Salto

�'ia da C. B. D. aprovou pro- com Vara mantido 3m50 ;

-;.;o"ta do Conselho 'I'ácnico Arrernêsso do Peso, 12m70;
de Atletismo, na que "ao Arremêsso dó Disco, mauti
f ixados novos limites par a a do 38m40; Arremêsso do
maioria das provas. Passa- Dardo, mantido 48mOO; Ar
Tão' a ser os seguintes os remêsso do martelo, 40mOO;
índices mínimos. Decatlo, 5.000 pontos.

Masculinos Femininos
100 metros rasos, 1l . .,;�; 100 metros rasos, 1385.;

200 metros rasos, 23s0: 41:'0 200 metros rasos, 29s0; 80
metros rasos, 52s0; 800 me- metros com barreiras, 13s7;
t,;(:s rasos, mantido 2m04',(); Saltos - Altura, 1m40;
L'íOO metros rasos, mant.i- Distância, 4m70; Arrernêsso
dos 4m2OsO ; �.OOO metros - Peso, 9m50; Disco, .... �

stteple chase, 10m10,iO; 29mOO; dardo, 29mOQ.

•

o "DERBY" DO FUTEBOL PAULISTA
\

'Amigos que somos da

éS-j1936
- Palestra 1 x O

tatística, publicamos hoje, 1936 - Empate O x O
a título de cu�iosida.éJ.e os 1936':___ Palestra 2 x 1
resultados 40s jogos entre 1937 - Palestra 2 x 1
Palmeiras e Corintíans, o' 1937 � Corintians .. 1 x O

"Derby" do futebol paulista 1938 - Empate 1 x 1
desde 1927 quando pela prí . 19.39 - Empate 3 x 3
meira vez se defrontaram! ! 1939

- Corintians .. 1 x O
1917 :_ Palestra 3 x O 1940 -- Corintians .. 2 x O
1917 - Palestra 3 x 1 (1940 - Empate 1 xL
1918 - Empate 3 x 3 i 1941 - Empate 1 x 1
1919 - falestra 1 x O" 1941 - 'Palestra 2 x O
1919 - Corintians .. 1 x O 1�)42 - Empate 1 x 1
] 920 --:- Palestra . - .. 3 x O 1!)42 -- Coríntians 3 x 1
1920 - Coríntians ,. 2 x 1 1943 - Palmeiras .! 2 x O
1921 - Palestra. .... 3 x 1 lH4? --: Palmeiras 3 x 1
1921 - Palestra _. _. 3 x O '.f:l·�4 - Palmeiras .. 4 x 1
1922 - Empate ." .. � x 2 194<: - Coríntians .. 2 x 1
1922 - Palestra _ ... 3 x 2 1945 - Empate .... 2 x 2
1923 - Corintians _. 4 x 1 1!)4r'> �\ Coríntians . � 2 x 1
1\125 - Coríntians .. "3 x O 1946 - Coríntians .. 1 x O
1\)20 - Palestra . . .. 3 x 2 1946 - Coríntians 4 x 3
1927 - Palestra .... 3 x 1 1947 - Palmeiras " 3 x 1
1927 - Corintians _. 3 x 1 1947 - Corintians .. 2 x 1
lfl2� :_ Corintíans .. 3 x O J94� - Empate .... 1 x 1
:928 - Empate .... O x O 1948 _:___ Corintians .. 2 x 1
1!)2� :_ Coríntians " 4 x 1 1949 - Corintians .. 1 x O
1930 - Palestrá ••.. 1 x O 1949 - Empate 1 x 1
1'.130 - Palestra .. v • 4 x O· !!l50 - Empate 2 x 2
Ui31 -- Palestra 3 x 1 1950 - Coríntians 3 x 1
1931 L, Palestra 3 x 2 1951 - Pa�lmeiras 3 x 2
] 93:! - Palestra .... 3 x O 1951 - Corinõíans 3 x 1
1933 - Palestra. '" 5 x 1 1952 - Corínttans 2 x 1
1933·- Palestra 8 x O Jogos 65
J 934 - Palestra: .. .. 2 x 1 Vitórias do Palmeiras

271J :Y�4 - Palestr!l .••. 3 x 1 Vitórias dó Corihtians 23
1955 - Corintians .. 4 x 1 Empates " '., 14
.1'935 - Palestra .... 2 x 1 O/bs. -'-- No jogo do 10 tur-
1 \);"6 - Corintians .. 2 x 1 I no de 1930, o Pale:õtra

- 1936 - Empate .... 1 x 1 perdeu
_

os p�ntos.

CAMPEONATO LATINO AMERICANO'DE

BOX

SeguiIldo informações <!ne- zar-Se em janeiro do prOXl
gadas do Rio, o Campeonato mo ano, foi transferido pa
I..atino ATl).ericano. de Box ra março dêsse mesmCl ano,
Amado}', que deveria l'eali- em Montevidéu.

N
.•A

.

I FLAMENGO
X ARSENAL, EM ABRIL, EM

-

5
.

"

LONDRES
. 'RIO, 19 (V. A.) - Ficou I O Flamengo preliará, a

definitivamente assentado seguir, na cidade do Proto,
que o ,Flamengo, após o \ no dia 12, viajando a dele

campenoato carioca, rela iza- gação 'para Valença, preli
rá uma longa excursão pelo' ando nessa cidade nos dias
Velho Mundo, para repetir 17 e 20. Nos dias 24, 27 e 29

aquele mesmo brilhante su-: de março o Flamengo parti
cesso alcançado na tempo- cipará de um ,Torneio Qua-
l rada do ano passado. drangular em Madrid, en-

O contrato já foi assina- cerrando a sua longa tem

do com o sr. Juan Doce, -eo- porada no dia 10 de. abzil,
nhecido empresário, estando em Paris.

fixado, em prfnclpio, para
o .dia 18 de fevereiro o em- Flamengo x Arsenal" em
barque da delegação do J..ondres
clube rubro-negro à. Euro-

nho ti a

pa. O detalhe de maior impor
tância nessa segunda ex-

.cursão do Flamengo ao Ve
lho Mundo se relaciona com

a disposição do clube ru

bro-negro em enfrentar o

Arsenal, em Londres, possi
velmente no dia 3 ou 5 de
abril.

W(�ldemar Thiago de Sousa, (I estupendo
'fundista do'Vale do Itajaí, venceu mais uma vez

a Preliminar Catarinense da Corrida Interna-
cional de' São Silvestre, devendo assim ser o re

presentante do pedestrianismo barriga-verde
na monumental prova de 3] do corrente em São
Paulo. O ótimo atleta completou as cinco vol
tas €� tempo recorde, devendo, destarte, sair-se,
melhor que. de outras vezes. Força, Waldemar
Thiago" 'para maior glória de Santa' Catarina
Esportiva!

o roteiro dos jogos

•
*

A reportagem desde
.

j1á
pode informal' que em prin
cípio foi organizado o se

I guinte roteiro: o Flamengo
estreará 'no dia 2 na 'I'ur-

quia e a seguir jogará na Concretizados os entendi
Itália nos dias 24 e 27 de. mentes teriamos uma pele
f'everciro : os rubro-ne-gros I já-revanche, já que F'lamen

seguirão depois para Lís- go e Arsenal 'tiveram a 0-

boa, onde estrearão no dia portun idade de .se defron-
10 de março, jogando, a in- tal' no estádio de São Janua

da, uma segunda partida no .rto, vencendo o rubro-negro.
dia 8. pela contagem de 3 a 1.

O)._.()...(>.-.(�(>....()....(/_()GT...().......()�(>....

Pap'ai Noet no Educandário
As pessoas que, num gesto de solidarieda

de humana, desejarem contribuir com brinque
dos e doces, para o Natal dos filhos dos láza

ros, internados �o Educandário Santa Catari

na podem' enviar seus donativos para o Edifí-

cio do Ipase. ;"
A' sociedade que -mantem aquele estabele

cimento, antecipa sua gratidão a todos os que
contribuirem para esta iniciativa.

Colchoaria Primor

.

Por falar na gigantesca rústica promovida
pela "A Gazeta Esportiva", de São Paulo, publí
camos a séguír as colocações obtidas pelos re

'pl'esentantes de Santa Catarina nas quatro pro
vas efetuadas pelo mais completo, jornal espor
tívo da América do Sul: 1948 - 310 lugar
Waldemar Thiago); i949 - 520 lugar (Waldo-,
miro Monteiro); H�50 - 470 lugar (Waldemar

Thiago}: 1951 - 970 lugar (Waldemar Thiago).
QúaI será a colocação de Thiágo em 52?

I
.

* * �

Garcia, (I espetacular zagueiro central- do

F'igueirense, está prevenido contra as manobras
. dos irmãos Toinho e E'rtco, dois garotos de: pou
co mais de um metro que estão fazendo. furar
na ofensiva do Atlético e que contra o Avai
marcaram os dois tentos que deram a vitór.ia
ao "Tigre" do Estreito, além de deixar num

Deus nos acuda a retaguarda do "Leão da Ilha".
Pertgosísssimos, exímios chutadores

-

e dribla
dores eméritos, os' dOAS f'uturosos "ases" vieram
dar rUmOS novos ao pelotão atIeticano quando
este não mais tinha esperanças de conquistar o

título. Como se sairá o Figueirense amanhã na

sensacional peleja com o conjunto de Julinho?
* :;: *

A repercussão da atuação dos remadores ca

tarmenses no rio Guaiba foi enorme. Realmen
te, alcançou os 20 e 30 lugares numa regata de

. caráter internacional, tem o sabor de uma vitó
ria de' largos méritos. Há quem diga que o Aldo
Luz foi superado pelo oito do Vasco 'da Gama,
do Rio, nos últimos cem' metros, devido única
mente á falta de .perícia de seu timoneiro.

�

Será. verdade?
-

* * *

Falando das .Guarnições de out-ríggers do
Aldo Luz e Martinelli, classificadas respectiva
mente em 20 e -3.0 Iugares na regata -internacio
nal de domingo último na Capital gaúcha, seus

remadores tem recebido as maiores provas de.
admiração e aplausos pelo màgnífico feito que
vem mais uma vez atestar que é no esporte do
remo que reside a maior glória de Santa Cata-
rina em todos os tempos. \

'

.Mentirá quem disser o contrário!
* * *

Na corrida para a conquista do título de
artilheiro do certame profissional de

-

52, estão
Saul, do Avaí,' Lauro, do Gu�raní; Moacir, do
Paula Ramos e Justino, do Figúérense, com 4
tentos cada um. Quem será o ycncedor? Talvez
nenhum deles, pois o �úmero de goaIs por eles
aleançados . é reduzidíssimo, considerando que o

certame encontra-se quasi na segunda metade.
Esperemos!

* *' '"

Comenta-se muito no Brasil e Ârgentina a

prõxima diputa i:la Regata de Oceano Buenos
Aires - Rio de Janeiro. Várias kmbarcações já
se jnscreveram, entre elas o "Vendaval" e "On
dina". POI' que não envia a Federacáo de Vela
e Motor de Santa Catatrina seus m;is adestra
dos velejadores a sensacional prova oceânica
afim de competirem com os maiorais'da Amé:
rica do Sul. Brilharão na certa, garantimos!

J. W. CAVALCANTI & CIA.
. Móveis estofados - Lindos modelos

- colchões -

Estofamento de autos e caminhões
SERVIÇO PRIMOROSO

PREçeS MíNIl)WS
COL.CHõES A PARTIR DE c-s 100,00

Rua Fran'ci�co Tolentino - Esquina Pedro Ivo
- Florianópolis --

\

\ ,

yiagem com segurança
,rapidez

)

"

'

80 NOS CONFORTAVEIS MIÇRO-ONIBUS DO

Rl�IDO «SUt-B.RASI11EIBO)

e

,I J lorianópolis � Itaja1 - Joinvill� - Curitiba

AgeAnci ....a. i;:OeodoJ'o e�quina da
iI'Jw. Rua Tenente �ilveira

,I
------------------ ---"-_
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CASAS A VENDA

.JUIZO DE DIREITO _ DA CO- ca de Palhoça, . do Estado de

MAlte.i DE PALHOÇA ,:iil"L,t· uGL..rma, na forma da
Edital I lei eCC.

O dr. José Martins Guedes Faz saber aos que o presente
'Pinto, juiz de direito da comar- ,dit"l vi rem ou dêle conhecimen

ca de Palhoça, do Estado de ;0 tivercro , expedido nos autos

Santa Ca tari na, na forma da Iei de acão de usucapião, requerida
etc. ·;u r parte de José Maria da Si 1-

F'az saber aos que o presente veira, por seu ass.istente-judi-
edl tal. virem ou dêle conhecimen- ",,'-ia, o- dr. Ivo Silveira, lhe foi

to tive rem , expedido nos aut�s dirigida a petição do teor . se

de ação de usucapia o, rcquerr- gu irrte : Petição: Exmo. sr! dr.

da por parte de Rogério Manonel iu i.: de direito da comarca de

CH.brfil, por seu assistente-judi- Palhoça.: José Mar-ia da Silveira,
ciário, o dr. Ivo Silveira, lhe foi brasi le iro, solteiro, com 63 anos

dirigida a petição do teor se- de idade, funcionário público
guiute : Pe tiçâo : Exruo SI'. dr. municipal, residente nesta cida

juiz} de direito da comarca de :le de Palhoça, por seu asssís
Palhoca : Diz Rogério Manoel cellte-judlciário, infru-ass inado;
Cabral, também conhecido por com esc'ri tório nesta cidade, vem

R()�õério Manoel Antônio Cabral, -espe i tosunren te, expôr e afinal

brasí lei ro, viúvo, lavrador. resr- rcquerer a v. excia, o seguinte:
dente. no lugar Mnssiumbú, d is- (--- Que o suplicante possuí há
trito de Enseada de Brito, por .nais de trinta anos, neste distri

seu assistente-judiciário lnfru- co e m u ni cip io de Palhoça, duas

assinado, o seguinte: I ... - Que glebas de te rrns, com as carac

o suplicante possui há mais de ;;cl'Íst.icas que seguem: a) A pri
trinta anos, mansa e pacifica- me ira com a área total de ....

mente, no lugar Sertão -do Cam- 24i>.O'W ms2, sita no lugar Pedra

po, distrito de Enseada de Bl'iC Branca, dêste disrito, fazendo

.to.to, desta comarca, uma gleba �rente no antigo 'I'ravessão de
de terras c'orn as características Joaquim Rosa de F'rei tas e fun

que se seguem: Fundos rio Tra- dos no antigo Travessão de José
ves sào de São Paulo, frente no Antônio de Pinho, extremando

Rio da Madre, extremando de de um lado, com terras de José
uin lado com terras de José ,\11':ria Policarpo de Souza e do I
Gaspar Martins e "do outro com outro lado, com terras' de José,
terras de Sabino Joaquim Me- Maria da Silva e herdeiros de

Inmc,a, com a área total de José Maria da Luz; b) A segun-
28&.400 msc ; II _ Que no te rre- da com a área de 920 Il1s2 S L" à

no acima descrito o suplicante r ua Caetano Silveir-a de Matos, '
-

'ennatruiu benfeitorias e man- nesta cidade, f'aze ndo frente I"-L Itêm plantações, possuindo-o ma n- 'LHi Caetano Si lv e i ca de Matos e

sa e pacificamente há mais ·de ruudos no Rio Palhoça, extre- I
trinta anos, sem embarg-os ou marido de um lado com tel'r_as de 1
oposição de 'quem quer que, se- :\;ário 2aceohi e do outro lado,
ja, e quer, agora legitima .. a sua �O!:l terras de Már!o Noves de

l>osse, no ref'enido imóvel, nos ,)livci ra. II .-- Que na posse dos
têrmos do art. 550, do Código imóveis acima descritos o . su

Civil, 'com fundaménto nos arts. -.>IIC,,"te in icio u e mantém gran-

454 a 456, do Código de Proces- des ptantaçôes no primeiro e

so Civil, requer a v. excia., se construiu uma casa de moradia

digne de designar tempo elo- ,10 segundo; III --- Que· o SUO·
·"al para serem o·uvidas as teste- plicante por si possuí os terrenos

Jl1uuhas abaixo arroladas, que �l1l'ra dtados há mais ele trinta

cO,"lparecerão independentemente anos, mansa e pacíficamente, sem
A"!.U i\ copa, casinha. ,varandão, dispensa etc. terreno

de intimação, para justificarem e,"bargos nem oposição de quem,

Q\)��A.,... \,;I
r�

I> ale�'ado, cienticando-se de tu- quel' que seja e quer, agora, le- �"� 16x40 .•........ ' .•....•.......• , , .

dó o órgão do Ministério Públi- gitimul' ': sua flO�s� nos. t�rll1os RUA BOCAIUVA _ II quartos, .1 para negócio, varan-
LO. Requer, ainda, que julgada do a�t. 500, do Codlgo C1VJ.l; IV •

A T
nor sentenca a justificação pré- .. Que tom fundamento nos

:�'lli
da, cosinha, ótimo ponto. perto da v, rom-

-Via se dign'e v. evcia de ordenar I arts.
454 a 456, do C�digo de. P. n $04"0 00

:�::.:: Com êsre val�V' VoS. powsky , .

... cilação por mandado, lia. fOl'ma �,vjl: reqil;'r a v. eXCla., se dlg- i'r �U "�: .. '

.
.

RUA RUI BARBOSA (defronte o Abrigo de Menorel)do art. 455 e seus parágrafos do te Oe desIgnar. tempo e local U: � .�. :�. , ".:�1: eo.b�iJl'ci Ilme. eonlb. que
'Códig-o de' 1'. Civil, dos atuais p'�ra serem OUVIdas: as testE)mu-

.
". :!: �.: lhe I"endel'<i jul"O cem· I _ 2 quartos, I/visita, s/jantar,. cosinha_, etc.. ,

con1i"nantes José Garpas Martins nhas abaixo arroladas, que com- ! 'I:'
'.

,. �.

pense.dol" 'AV. RIO BRANCO _ 2 quartoB, Bala, varanda, cosi-
H :::;abino Joaquim Merência e .,al"�(;erão independentemente de i I· " e I. .

'f' . ----------" 'I I ..

I' 'd- h t.suas ,mulheres se casados forem '1t:!t;!.:·:çãü: para Justl lcarem o ?:2-:;.-=.' ��-=��: \:; ..L:";: cv�""t. póràSl!6 r'eSi "n-. n a, e c. • .

e fi dr. Promtor Público da co- aieg"do, cientificando-se de tu-
I 'I"

.. niiii ,illl ci!). um lindo eúti! prese!')fe:
.

RUA JOSÉ BOITEUX _ 2 quartos, II/visita, varanda,mar�a, citando-se por precat,ória de> o órgão do. Ministério. Públi- II' i
o ,)l'. chej'e do Domínio da União, co. Requer amda, que Julgada : I um BE1.IS!iIMO (lOI·-rlEde 14(]O eROMADO. I cosinha •.•..•••.•••.• : •••.•.....•....••. , ...

-em Flol'ianópolis e por editais �o. l' Bc.!1.te·.nça à justificação pr.é- 1'1'1 t.., i "IQVI"I
! COQUEIROS _ a quartos, lIala, varanda, eosinha, ha�

d
.

d I

�I,:I'N-'ICO-·"'A-'
-

+

Grr'oRCUi"��L"""",)ÓO"iE:°Lt'Al:7 I."m o prazo de trinta dias, pu- VIa, se Igne Y. excH�. e 01' e-
.

_ _.,' J •

1>1''''100 por t.t·ês vêzes no jor. na1', na forma do artigo 455 e. nheiro, etc. •• � .•.•.•......... , .•.. , .

'nai "O Estado" e por ullla só yez I �.I; p"ráp:1'a�os, do Códigi) de P.
I i RUA JOSÉ BOITEUX _ 2 Quartos, II/visita, varanda,

TIO "Diário Oficial do Estado", CIV.ll, a cliaçao, por mandado dos· I�.,«J. ;r'(,Q� 16 '

-dos interessados incertos todos atuais confinantes José Maria FLO.RIANÓPOLIS .,.. SAr:,TA CATARINA "O·. I cosinha ..••.•.•••...•..•..... , .•. , .

')ara contestarem queren'do, a ,·',,!icarpo de Souza, José Maria
I CABEÇUDAS :MUN. LAGUNA _ Beira-mar com ,

;resente ação de' usucapião, ne> d.a Silva, herd�i�os de J,?sé M:�-
nrm:o de dez dias. Protesta-se /!f! da Luz, Mano Zacchl e Ma- !

quartos, s/negócio, II/visita, e/jantar, cos·jnha.

�rovar o alegado pelo depoimen- :io Neve� de Oliveira e suas m;r- etc. terreno 72x33 mta., ótima para veraneio '"

to pessoal de qúalquer contes- lhercs, se casados forem. e o 01'.
.. fi' ..

t'f' t) RUA RUI BARBOSA _ 2 quartos, lia la visita, co:!!;_.tante, sob pena de confesso, por �l'omotor Público da, �omal'ca, Silveira, viúvo, residente nes"ta çao ele s. em que e JUS·I Ican e I·vistoria e depoimento de teste- "Jtando-se por precatorla o dr. �idade. Caetano Pedro da Silvei- José Maria da Silveira, afim de nha, etc. • ...••....•.•••....••.......•.......

·munhas. Dá-se à presente o va- �hefe do Sel'viço do Patrimônio ['a, viúvo, residente nesta cidade. q,ue. produ7.a os seus d�:,idos e SERVIDÃO FRANZONI _ I quartos, 8ala, varanda,
fuI' de Cr$ 2.000,00, para efeito .1>\ U:nião, em Florianópolis .por Gl1flherme W. Filho, casado, fun- legals efeitos. Custas aimal. P. .

tIe taxa deixando de juntar o 2dltms, com o prazo de tnntá ·:io)1áriõ público aposentado, re- R. L Palhoça; 15-7:52. (Ass.) c08inha, etc., terreno 9x63 mts, ... "" ' •.....

e-ompl'o;ante' por gozar o supli- dias_, publicados por três vêzes ,idante nesta cidade. Dita peti- .Tosé Martins Guedes Pinto. E, I!:STREITO RUA SANTA LUZIA _ 2 quartos, lIala vi
cante do benefício da justiça no Jornal "0 Estado" e por uma ção foi exarado o seguinte des- para que chegue ao conhecimen
g-l'atuita. D. e A. E. deferimento 5Ó vez no "Diário Oficial do Es- pacho: Recebido. Hoje. A. voltem to de quem interessar passá man

P&\hoça, 14 de abril de 1952. ,ado", dos interessados incertos, �onclusos. São José, 7 de feve- dou, passar o presente edital
(Ass.) Ivo Silveira. Rol de tes- ;odos para contêstarem queren- ,'eiro de 1952, (Ass.) J. Pedro M.I com o prazo de trinta dias, que
temunhtts Monoel Lui% Florenti- do, a presente ação de usoca�

.

Almeida. Indo os autos à conclu-
. s�á publicado e afixado na for

no, càsauo, lavrador. Sabino, lVIa- pião no prazo de dez dias. ]Jro- 3ão foi proferido o seguinte des-I ma da lei. Dado e passado nesta

'.loeI Luiz, casado, lavrador. José testa:se pre>var o alegado pelo pacho: Designo o dia 4 de abril, ,cidade de Palhoça, aos 2 dias do
Torquato da Silva, casado" la- iepollllento pessoal de qualquer !)l'óximo vindouro. às 10 horas mês de agôsto do ano de mil e

",,.ador. Francisco Inácio Fagun- constetante, sob pena de confes- la manhã, no local de costume, I novecentos e cinquenta' e dois
iles, casado, lavrador, todos resi- 50, por vist0:t:ia e d�poimento de oara a audiência de justificação. (1952). Eu, Ebert Duckstein, es

dente.s no lu;;ar ·Massiambú, dis- cestemunhas. Dá-se a presente o Intime-se. Retardado .1101' acúmu- I crivão,
em exercício, o dactilo ..

trüo de Enseada de Brito, desta ndor de Cr� 2 ..QOO,00, parll: ef.ei-Ilo de serviço. Palhoça\ 7 de fe- J grafei e subscreví. Ass.) José.
comarca. Ditá petição foi exara- �o da taxa,.. deIxando de Juntar \'ereiro de 1952. (Ass.) Mário Martins Guedes Pinto, juiz d·e
da o seguinte déspacho: Despa- .) c�)l:lprova�Jte .por gozar do be- Zacchi; juiz, em exercício. Pro- I direito.' E'- traslado do próprio
cho: Hecebida hoje: _. A., à con- ··,eflclo da J�stlça gl·atuita. D, e i cedida a· justificação foi esta í original, que afixei, no local de
dURão. Palhoça, 15-4-52.•I. M. .c\.. �>. DeferImento. Palhoça, 31 i julgada por sentença do teor i costume, ao qual me· repo·rto .e

Guedes Pinto. Indo os autos à .�? J�nell'o de 1952. (Ass.) IVo I seguinte: Sentença: Vistos, etc,
.

don fé. Data supra. Ebert Du-
conclusão foi proferido o seguin- ,1.,')",,,.. Testemunhas: Caetano .Julgo por sentença a justifica- ckstein, escrivão, em exercício,
te despacho: Como requer. Desig
ne o sr. escrivão, dia, llS horas
e lugar do costume, a fim de
serem inquiridas as testemunhas
ttrroladas na inicial. Cientes o

justifitunte por seu pl'oeul'adoT e
{) ropresentante do Ministério PÚ
bÍico. Palhoça, 16-4-.52. J. M.
Guedes Pinto. Procedida a jus
tificação, foi esta julgada por
sentença do teor seguinte: Sen
tença: Vistos, etc. Julgo por
Isetnença a justificac;ão de fil'"
-em que é justificante Rogério
Mano('l Cabral. também l'onheci
do por Rogério Manoel Antônio
Cabral. a fim de que produza os
seus devidos -e legais efeitos.,
Custas afi:'!,,), P. R. L Palhoça
24-7-52. (Ass.) ;1 esé ]\1llr1.[ns
('··u?de<.: }Jin i;O. F�. :rH:G':,i. que <:he.
�:-"!:n ,"I) ('f)nh0('oj,.. ... p.nT,n <lr.l pilem
:inte'l'êssar possa, mandou passar
o p!esente edital. r.0111 ') p�':·t·o
� � t.rl:lta di[�s. q'.le senl publicn- l'

.

('0 C afi:.::aci0 na f(\rr.��lo da Iei. Da- id-e-e' �?::sSB.do_,; n..esta�(�irlar;e

e..._J.!'o-,"mal'ca d(' Palhoça, �I)" 18 di::s rio .

'Ill.ês ôe a�&sto do cnn de mil e

.novec�nt{iH3', e' :-·..drúInt1�tR"· 'c (!õ')) s' _,_

(·W5q_),., ,l'l1:1-,� _Eb.i!Jrf· IJü,;:hioi-tt. 08-.J' •

crivfi� .. eE\ e,q,;�d.l!iO, o oaeti"lo" I
1��iÍel e subscrevI.. (Ass.) José I

Ma:-tins Guedes Pinto, juiz de di- I
reito. F]stá ('Onf0 l:"T:i e o coi.ta] i :.

orhrin3.1 que v.T"h·-oi 110 l·:�<;.d fie \
--

.

e-ostunH�, 2.0 que1 lne repo.rto e
dou iii. Data 8'"p�a. I:�he·t J),,
el(stej

..n� escrivão d,) Civei, em
eXprC1('10.

Edit31
() . d�·..•ro·�ó J\>fart;1'ls Guedes

Pinto j'!iz de direito ,la coma r-

[antar; copa, coaínha, etc, , , , .

i!i!i......;=��d .
ESTR1<:ITO RUA SANTOS SARAIVA .- 5 quartos, a/

_ -s:�� I jantar, a/visita, copa, quarto de banho, garaje, ao-
_-. �"'!JIIIII'_-I tão, situada em esquina , , .. ,.

_.� '"'" ar :;;I!iir. _ - I /
.

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

,

d semana ..- �..: RUA BOCAIUVA - li quartos, a/vistta, a Jantar.
-

n .. seUS {ins e_j .. cidade, num
-_ - I copa cosinha, dispença, entrada para automóvel

:-;w 1" aSS.. b \ido o.. , COm I' .,

=-__ \ nge do ud de vo\t3ra ,por duas ruas (aituada em esquma, grande qum-

\i'/fe�Zi�e\ recanto e OI'
.

tal)
I

, , .

apr ersia� ad.we\ c()ftl .• ..: aUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, s/visita, s/
novas en

. iáci\ e agr
\sto \he sera

..,ossante motOT,

d

o�lliOd'UMMsa"JD ..OISI
SE A • n

'D� '2.!» à 22 H.P.

CANTO - 4 casas,

jantar, casinha, depósito, copa. terreno 10x30 rota.
.

! aUA CONSELHEIRO MAFRA - 4 quartos, s/visita,
·

a/jantar, copa, casinha, situada em esquina, ótim�
ponto � , .. , . , , . , , , , .

ESTREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, ent-sals,
. sala de visita, copa, eosinha, instalação sanitária

· completa. com duas pequenas casas n08 fundo.

I AV, MAURO RAMOS - a quartos. casinha, sala jan
.

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

, RUA DUARTE SCHUTEL _ 2 casas. uma com 4 quar-.

.1 tos, s/ jantar, II/visit�, cosin�a, etc.; outra com -1
; quartos. sala, varanda, coainha, etc, """""

··IIlS1'REITO RUA JOÃO CRUZ SILVA :_ fi quartos, s/

visita, s/jantar, casinha, banheiro, etc., terreno

42m, fr�nte por 20 fundos (esquina), aceita-se

500% à vista é 60% à 1.200,00 mensaia
i ESTREITO AV. SANTA CATA!UNA - 3 quartos, a/

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

i (chácara) ., ...•.............. , , .

ESTREITO RUA SÃO PEDRO _ li quartos, s/jantar,

lIita, a/jantar, c08inha, ,despensa, etc.....•.••..
RUA FRANCISCO TOLilNTINO - 2 quarto li, '.al.,

varanda, cosinha, etc. ••••.••..•..••. , • . . • • .. ,

IlSTR:F,:ITO RUA T,EREZA CRISTINA - % quarto••

• 8ala, varanda, cosinha, lal. para negócio , •...

BARREIROS _ 8 quartos, I/Visita, I/jantar, cosinha
e:rande. terrenoO

---

600.000,00

no.ooo,oo

.00.000,00

!5�.000,o0

160.000.04

IM.OOO,08

180.000.oe

180.000,08

1110.000,08

166.000,000

lIO.oon,oo . .

110.000,0•

100.000.00

100.000,oe

100.000.00

'0.000,00

'0.000,00

80.000,00

80,000,oe

8�.OOO,OoO

80.000.00

80.000,0.

".000,00

11.000,00

• Caixa Reonômica.

AV. MAURO RAMOS - Lote de 16x46 mts. (nello-

• outra8 que por motlvo de fôrça maior lião .�o anuBela!!... ; "

alguma. destas lIio aceita traBlferência pel". Institutos. .ontepie

mte. • , .••.. ;." . • .• . . . 16.000,00
8ARREIROS -- lote de 12xGO mta. " ..•...•. , , . . 11.000,00

COMPRA DE TERRENOS, CASAS, CBACARAS II SiTIOS

cio urgente) •••••••.•••.••••.•.••.•..•..• , . , .

IlSTREITO RUA SANTA LUZIA _ Esq. com Rua

São Pedro - <&OXZI) mts. • , ••.

COQUEIROS RUA SA.O CRISTOVA.O - 22�5110, teDd�
uma. pequenas C811a. • ••••.....•..•.••••••••.

eSTREITO RUA SANTA LUZIA - lote com lOx40

I

I
Temos IItlmpre interelludo. em comprar. casal, terreno., eh..

i <!&1'1l11 e, lIitio••

CHACARAS E FAZENDA A. VENDA,
.,

! CANASVIEI1tAS -. com 4.344,728 m2 e UIDa ótima

I �a:!la residencial· de 2 pavimentos ••••••••.••••

I :::APOEIRAR - (rio principio) - com 98:1:260 Jl'tB ••

j caM" �onl 4 quarto., II salas, cOMinha, banheirQ;

,. rRl��;��o�_e��m .;�������
•.

��� ...�
.

���.��:�. �:�
I {\ ·qll�·rtoé. s 'jantar. copa, casinha, banheiro, .,a-

I '\AI';��(�� r;::OE; -:_. ��� '���;"�Õo' �:�::. ���. ���
.

reeidencial � •.• � . � .

,ACO DOS LIMOES com lI�x500 mta. , .

HIPOTECAS

1210.000,0.

80.000,®

".060,00

iOO.OOO,(J4!

"0.000,oe

100.000,_

·S!lJ:OOO�
18.000,00

- Rei!e·beml}s· e· aplicamos· qua}ql}�r importâneia com rarantia �
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CI"n.e-Diario !I' Contr.áriO. aos lnleress,e.s.Nacionais' ,

Na solenidade da f'orrna- Pela primeira vez, neste
Rr:;,'Z _:_ As 2, 4,30, 7,30 ell

.

. ,
tura da 4a ser ie ginasial, recinto luminoso e festivo,

9 h ' s O EXCESSO DE REMUNE- . normas gerais expedld.as pe-do Colégio Estadual Dias alteia-se a minha vos 'para Borda Ahbott _ Lou Cos- RAÇÃO 110 Depa.rtamen to NacionalYe1ho, o orador da turna, partilhar das esperanças tej}o� O art. 25 prescreve que i de Previdências Social, po-r;inásiano Braz Si,'va, pro- deste instante de devoção e 20 DE DEZEMBRO
em: "nenhum servidor da U-; derão conceder.. aos seus,feriu o seguinte' P aplaudi confianca. De devoção aos A dat ade hoje recorda- "ABBOTT E COSTELLO nião' com exercício no ter-

.

servidores, no fim de cadado discurso: sJperio;'es interessados da nos que: .

NA LEGIÃO ESTRANGEI- l'itÓl:io nacional, poderá per- ! ano, uma gratificação espe-Qu izerarn os �11':!l!; cole- nacionalidade. De conf'ian-
-;- em 1.637, os holandeses RA" ceber importância mensal; cial, não excede�1te a u�gas que fôsse o interprete ça nos destinos da terra ca- auxiliados por 200 indios e No programa: Cinelandia superior à dos ve�lcimentos I' mês d�s resp:cyvos verter-de seus sent.irnen tos e I Je 'tarinense. O Nosso diploma sob o comando de Joris Gar- Jornal _ Nac. estipulados em lei para .os mentos ou salários,-

t ',' e' medida exata do no'sso es- t f rte elo
1 " ! E t belece o mesmo de

suas emoçoes n.es a SUl•. ;'l!-
tsrnan, .ornararn o o

Preços: Cr$ 7,00 e 3,50. ministros de Estac o . I s a. .' ,
. _dade triunfal. forço e craveira insuspei- Ceará; Censura livre. Na razão do -veto, escla-j ereto em seu artigo 20 que:Subo, portanto, >:;n :'«- tável da nossa devoção ao -em 1.653, procedente de

rece o chefe do gOVel110 I independa da. existência detisfução a esta Hil;,1(-:,,�,·i.';, ideal. Êle deve ser para nós Lisboa, de onde zarpara a 3 ROXY'- As 4 e 8 horas: que no sistema de remun e- I verba orçamentária o paga-para lhes dizer ccrn a lau- fonte límpida, perene e deOutubro, chegou a 01111- SERRAS SANGRENTAS racão vigente, há alguns ex- i mento da referida gratificarea de Interprete, algl\�:�J., cantante de energias, de da, a. Frota anual da Com-
_ .com Audie Murphy e ce�sos Que devem ser corri- ! ção. Fica desse modo restapalavras de confianca E: de triunfos e de confiança na panhia de Comercio do Bra- Wanda Hendrix. gidos e,� por isso mesmo, já belecida a gratificação quefé. De fé, porque �6 l"L di; 'própria capacidade e no s il, passando a auxiliar o O VALE DO TERROR _ tomou as necessárias provi-j Já e�istia para os províden-a COnsciência, a 'fôrça indis- pxópl'io valimento. exercito nos ataques as for-
com Johnny Mac Brown. dências a fim de s� dar ao

I
crarros.pen sável às real iz;•.ç,je, ü: Partiremos para a luta tificações holaridezas : O NOVO ROBISON CRU- assunto a solução adequa-cundas, e proveitosas a;'8 dura e aspera da. viela, es- - em 1.679. em Cleves, SOE _ 9 e 10 eps. da. Neste sentido, designou

.

_iu dividuos e à sociedade. zudados e;n nossos conheci- i faleceu João Manricio, Con- Preços: c-s 6,20 e 3,50. como medida preliminar, I D I d
De�onfiança, poruue no mentos, nele pondo um pou- 'de de Massáu-Síagan, que Censura: 10 anos.

'

uma. Comissão para elabo- Ia eceo o 811.setor da educação barriga co da .própria alma. Assim I governou o Brasil quando ODEON.:__ Não haverá ses- rar um plano geral de elas-

D
•

d B
verde, fartamente borbu- que nao podemos �lescrer, do dOI_ninio holandes;. são cinematográfica. sificação de cargos, uma

. arlO' 8 arroslham esperanças de a�: nu- do futuro. Os que f1carem,: - em 1.810, na capital do
vez que .essa providência évas gerações fazerem de contínuando a .rota que: Pará, faleceu o General

JO-I'
GL()RIA - As 8,30 �ol'as absolutamente imprescin- ' Era líder da bancada doSanta Catarina terr.. cada bravamente palmilhamos; ! sé Narciso de Magalhães, SERRAS SANGRENTAS, dível ao estabelecimento de P. T. N. e seu presidente' de:vez melhor ,e. mais í'e.Iz. hão de manter a tradição da I de Menezes, Governador da

18m technicolor, com Audie

I
um bom sistem.a d< rem�- honra, membro da ComissãoE' pela educação, preces- escola, que afinal, tomou,. Província e organizador da Murphy e Wanda. Hen d rix. neracão. Conclui, então, fri- de Finanças da Câmara dossada na h,armonia r: :::e!;� 1 J'!?mo deve.ra: rumo ed.uca-I e:)Q�edição de 1808 contra a, Pl'e:os,: .Cr$ 7,00 e 3,5�. ! sand� que a tra.nsfo�'mação Deputados e presidente d�aspectos intelectual, J1l�H'all cional definido e seguro.

I GUIana F'rancezá ; I CentSU1a. 14 anos.
I em lei �o precelto Isolado Associação dos ProfissÍu-e f�sico g�rant!í'eml)s ao Santa.Catar�na, gr:ças I -

em, 1.822, p.artiu .do R�o I IM�ERIAL - As 8 horas. 1 constante do r.eferido �:tig� nais da Imprensa de São_Bms11, gel'açoes capa�,e�, al- s�u mestI e-escola, .outr o�a de Jau·eIro o bngue frances Bud Abbott � Lou Cos- 25, quando adIantado .la vaI Paulo há muito anos.tivas, f�rt�s e f�1izcs,. t�o apeq.�enaclo, maIs �oJe "La Cecille", co��uzindo o� I
tello em:

. lo estudq da :n�téria_ por O corpo do extinto foi'. E' o,b}ebvo pnmord,::d da. tao quelldo e amado, sltu- deportados pohtIcos Jos� ABBOT! E CQSTELl..O NA I paNe da Adm1111straçao, se- removido pa,ra a sede da A._"Escola ;lnstitui'cão· SOl.!bl", ou-se no panorama educa- Clemente Pereira., Januário LEGIAO BRASILEIRA

I
ria sem d�,vida uma anteci- P.LS.P, donde �a,iu. o fére-preparar' para �; vida e })e- cional .do Brasil, o que lhe da Cunha Bar,bosa e o Gene- Preços: Cr$ 7,00 e 3,50. pação prejudicial ao pleno tro para o cem1teno do A-la vida. tem valido: gabos incomeas- !'aI Luiz Pereira da Nóbl'e- Censura: 14 anos. de eonjunto que e visa es- raçá às 16 horas.Revela este conceito, dc,g- ticos e expressivos dos que ga, partidários de Goncal- IMPÉRIO - As 8 horas. tabelecer. I Nos funerais do seu anti-

ma e mandámento do mes- conhecem a realidade nacio- ves Ledo; 'JUSTIÇ INJUSTA - com GRATIFICAÇÃO DE NA- I go sócio fêz,..se a A. B. L retre, as dificuldades e a i;11- nal e porisso m:esmo eom - em 1.925, foi instalada Frank Loveloy e Rathleen 'TAL PARA OS SERVIDO- I preseular pedo seu sócio eportâucia do seu papel no nitidez e segurança lhe ajui- '1 com�rca de
. Urussanga, I Rym1.

..'

RES DOS INSTITUTOS conselheiro Satyro, Rocha.envolver da nacionalidade. zam dos problemas fwuda- neste Estado.
. Preços: Cr$ 6,20 e 3,50. .

O presidente da Repúbli-I t:nd? �pres·e?�ado.. condo-"A taí'efa do' professor, mentais, André Nilo Tadasco Censura: 18 al)os. ca assinou ,d�creto dispon- lenc1as a famIlIa e a Imprt:n-reduzida antes ao mister O Magjstério é, por exce-
do que todos os Institutos sa paulistana.puramente intelectual de lência, a profissão da mu- \

.

e Cai:l.ms ,(Ie Apo.sentadorias O extinto deixa VlUva a.instruir", es'creveu 3Jutori- [hel' fora do lar, as suas i"xplosa-O numa la'brt"ca de e Pensões e demais autar- sra. Carnem Lobato dê' Bar.-.I qllall·c!ad·e.s na.tivas 1101'tei- J
.

\ . .

d 'd" l' I 1'0" e dOI's fI·lh ...... ·

sr 'Dario>
dade preclara "e ·eva-se e .

qUlas ' e prevl enc.la soc a , �. ""..desdobra-se, nas or,ganiza- am-na decisivamente para , I' P buco de acôrdo com as suas dis-
.

de Barros Filho e sra. Car-'ções 'es'colares !Il1od.ernas, ela. E' o que melhor lhe pO vora, em·
.

ernam ponibilidades e}:.onômicas e I nem d'e Barros Fo'rmi.�m que êle se.deve preparar aprimol_;.a, esme1�a e aferçoa RECIFE, 19 (V. A.) Recife, 19 (V. 1\) _ A
tanto para formar espiritos as quaIidades. "A Escola, Informa-se que se verificou fábrica Pontezinha, onde se
e 'carateres, como para for- disse uma autoridade pre-

uma explosão na fábrica de verificou tremenda explo
mar -a consdên,cia socia e �lara,' é como que um peda-

pólvora Pontezinha, 1110 mu- são, fica localiza,da no mu

civil, por uma ação profun- ço ou miniatura de um lar,
nicípio do Ca:bo, nas pl'oxi- nicipio do Cabo, limítrofe

da no meio social e pela re- destacado �u traçado" pela midades désta capital. com Recife, e é de ,proprie-
organizaç.ãci interna da es- mão inegualável de Deus,

Segundo as ,primeiras no- dade da família Lundgren.
cola, segundo' uma concep- para que a mu'l,her.mestra

ticias, o número de feridos, No ano, passado, regis-b
.

t
.

t ponha em evidência as vir-
h d t l' explosão

.

ção em alies 111 eIramen ·e
eleva-se a trinta, aven o l'ou-se, a.1, uma "

novas". tudes �stelares e o maravi-
alguns mOl'tos. Ambulâncias

I
com grande número <ie víti-Será incapaz desta nobre lhoso e supreendente senso

do Serviço, de Pronto Socor- mas. .

..t".refa o professor que se divinatório do sexo".
.

't d s J'á segui- O sinistro atual verIfI-
co

Ch' f' I 1'0, reqUls1 a a ,lhe não dedicar de animo . e�amos aSSIm ao 1m
, ram para () local. eou-se às 14 horas, confir-.

decidido e firme, o que fi- d� maIS ur�a et�pa. �e a

ea-j O SINISTRO VERIFICOU- mando-se que o número, de

�;o::��:':O�u::�!i,!� E��::��:�l;;;ri�, '::::� I StE ÀaS 1G4RIlOaRAOSECIMEVNíti,maos eEleva-Mse las'tIs"U'aa'lmo, do dever, falh�ra sua nos, o marco dIVISOl'lO dos '

acon tecimen'tos vividos até
.

missão, tomando-se desno-
VIU'VA JOÃO ABRAHAM.. este dia, e a pers,pectiva dosbre e' rnesiqulllho. ,

'(Da. Bica)L',
.

�

1 d 1 es- acontecimentos futuros.
,a, naque, e mo e ar

Os filhos, irmão, genros, noras, cunhadas, sobrmhostabelecimento de ensino on- PREZADOS COLEGAS:...
e netos da saudosa AMÉLIA LIMA ABRAHAM (Da Bica)d -e futuras se vêm Cumpristes galhardamEln- .e geraço s

agra-decem a todos os <:tu.e. os confortaram com suas pre-preparando' para servir dig- te o vosso dever para eom o
senca8.ou ,com suas mensagens, .por ocasião.do dolorosonamente ao Brasil, nos s,eus

.

Estado, retribuindo em a-.
tra�se por qu'e passaram com o falecimento de sua que-anseios, anelos e determi- i)licação e estudo o que êle
rida mãe, i�.mã, sogra, cunhada, tia ,e avó.

.

-

prendemo's nas 11' ','os deu em mercês e bene-
t

naçoes, a . -

Aproveitam para .convidar a todos os paren es e co--

d mestr'es l'lustres e fI'CI'OS. T�J1.des ago'ra dever
f

-

I b
çoes ' os ....

nheeidos para assistirem à missa' que ara_o ce e' rar nono seu exemplo sem calcu- mais arduo a cumprir; o ,de
dia 23 do corrente (terça-feira), às 8 horas, no Altar dolo e desartificioso, o que va- la fora., na luta desespera-
Sagrado Coração de J.esus da Catedral Metropolitana, em1e e o que- é, como fô:rça da das competições e dos
sufrágio de sua alma, pelo queL desde já, se confessam. r' I co....strutI·va" devota ,emba,t.es profiss�ona,is. pormo a 11" v'' -

agradecidos,mento, o amor ao\ideal. à p�ova os :conhecimentos
Sem êle se desmerece a lá adquiridos, dignificando

·vida, desvaloriza-se o tra- o próprio nome, o da E.sco
. balho, desfiguram-se a.s rea- la que vos prepa.rou e o da
lizações, amortecem-se as terra amoravel que vos foi
crenças e apaga-se o lam- berço.
padaria da fé, A humildade que vos foi

PREZADOS COLEGAS: teto, avultará o. vosso méri-
Exalçou�me a delica:deza to e dará· ao vosso triunfo

do vosS'Ü gesto, em me in- maior relevo, maiOl";' clarida
�umbindo para vosso inter- de e maior ressonância. Ten
prete nesta memoravel noi- des fé no que já sois, ali
te. cerce so,lido qu,e pOdereis
Aqui estou, pois, para .ser, se souberdes querer.

cumprir com ag.rado e re- Senhora Paraninfa:
conhecimento o honroso Nada .mais justa foi a

mandado, menos com a inte- 'éscolha da emerita educado
ligência e mais com o cora- ra para ,paraninfar-nos nes

ção. ta so'lenidade. As suas e�e'P-

-

No Colégio «Dias :Velho»

cionais qualidades de mu- ria RondeI' Bornhausen pe
lher mestra, fazem �erece- t la atenção. sempre solic�ta
doras de nossa estlm�� e que nos dIspensou, Aceite
consideração. Conhecedora' pois, ilustre dama,. os nos

profunda da cÍência histó- sos agradecirrten�os. Ao Dr.
rica, possuidora de um, Aderbal Ramos da Silva,
grande cabedal de conheci- ilustn� homem público, sem
mentos, amiga devotada e pre devota,do às boás ,cau

sincera de seus alunos, ele- sas .do ensino., dotado de 0-

vam-!l1a num lugar de desta- pulenta cultura e de· gran
que nesta solenidade. Quei-! de :erti�alidade :�oral, que
ra, pori;_,anto, ilustre para- aqUI velO prestigIar nossa

ni'nfa, aceitar os nossos sin- festa com.sua h�nros� �re-Iceros agradecimentos. sença, aceite pOIS emmente

IAos ilustres homenagea� conterrâneo,.os nossos agra-'
'dos, a Exma. Senhora Ma- decirnentos. '

Moinho para Trigo e Milho
Da famosa fabricado "UTITA" Progress P. 6 -.

recém-chegados da Itáli�. Para pronta entrega .. Capaci
dade 300 quilo,s de produto por hora.

P�am; sem cúmpr?misso, informações aos repre·
sentantes:

FAZENDA DE TRIGO ATLANTIDA S, A.
Rua Voluntários da Pátria, 596 - te!. 3-8355

S. PAULO.

•

� /flnff(7 (leIL
..

_I
=F�

nO nOvO BANeO AGRleOLA
A eOoperó.tivó.. de é'ré.�;to n� 1, do f1RI'8IL!

SEDE PROPRIA .

�éf�Yl�1b
FLOR/{}NÓPOllS - SIR CRTRl:Jltf/J
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COlD a Boca na Botija
._---

•••

o líder, da lO.N.. na Câmara comanda uma' retirada e procura dar um 'golne, aléllJ
de se colocar contra o povo e a favôr do aumento da taxa d'água e esgôto da Capital

Como já é Ido perfeito conhecimento do povo, o sr. medida bornhauseana e requerer fosse' telegrafado à' tudo fazer, empregar todos os recursos para evitar I) pro-

Iríneu Bornhausen, dublé de industrial e governador, no Assembléia Legislativa fazendo sentir aos legisladores testo e para promover a gravação. Daí o pueril e enga

seu programa-promessa de fazer "do pouco muito", eu- estaduais fi repulsa e o protesto do, povo da Capital con- noso nretexto de desconhecer a proposição em curso na,

viou à Assembléia Legislativa um projeto de lei pelo qual tra mais êsse golpe à economia particular com que a grei ASt"en�bléia. Uma demonstração facciosa e uma bisantína

se pretendia majorar as taxas de água e esgôto de Flo- que detem as rédeas do govêrno pretende "ofertar" à co� e bisonha afirmativa, pois os jornais vêm fazendo uma

r íanópulís, sob o pueril pretexto de atualizar o regula- Ietividade florianópolitana como festa de Natal e Ano verdadeira celeuma em tôrno dêsse momentoso pmhle-
; mento existente, num golpe à, moda da casa. Novo. ma. E como Iíder da bancada da UDN mirim, o sr. Ger-

Em se tratando de matéria de alta relevância para a I) sr, Gercino Silva, líder da Udenilda local, no afã cíno Silva não podia desconhecer tal projeto, que diz res-.

população da Capital, visto que a monstruosa elevação vi- de mostrar a sua subserviência aos "princípios" partidá- peito aos mais legítimos direitos e interesses do povo da.

1I:1a conturbar a. economia da nossa gente" nesta hora em L03 to. a ogeriza aos mais legítimos interesses do povo, Capital.
que o _custo de vida se apresenta como um fantasma a as-I tratou lo-ro ele dar um passo de mágica, com o objetivo Em oportuno e preciso aparte, (I edil Osmar Cunha

saltar os nossos minguados recursos, houve por bem o d� neutralizar o requerimento do vereador Osmar Cunha, lembrou ii Casa que não era possível adiar a discussão-

Hustrado veerador Osmar Cunha, líder do PSD na Edili- prnpojído o adiamento da discussão do assunto. iContinul:I na ;�'" jJ[�;.)

dade, com um substancial e inciaivo discurso,'na sessão
't'f'aiizada quinta-feira última, demonstrar o absurdo da Extranhável, por sem dúvida, a sua atitude, tanto

mais que, IUi.O faz muito, apoiara" com gestos e .palavras,
-

a moção à COAP, partida também da, bancada pessedísta,
contra qualquer aumento que viesse a agravar o custo
de, vida'.

.

I
Mas o espir ito santo do govêrno municipal é homem

,. que. ,�ii IUn�, no cravo � outra �a ferradura. �aquela opor
tunidade VIU um ensejo para fazer demagogia barata, por

. 'I isso, q_l:e não havia sinceridade de propósito ?a.s .pa�aYl'as
., . ... 1 prof'ertdas, Agora,

o caso era outro, pOIS a ínícíatíva do
Plor ianópolrs, Sábado, 20 de Dezembro de 1952 escorchaute aumento partida da sua. grei, e era mister

Separados; os Xilóptlgo�
A operação durou 12 b� e 40 minutos
C1-uCAG0, 10 (1.5. P.) -- Se sobreviveram à opera-

Os xitópagos Brcdie 'I'iacon- I ção, isso constjtu irá a maior

gel' e Redney dormiram .pe-I vitória da' histótia da ci

la pr imcirn vez em leitos rurg ia em intervenções dês

separados, após a operação I
se gênero.

que os desligou mediante o A deformação que os ci

seccionamento dos tendões I rurg iões procuraram corri-

e vasos sanguíneos que os gir durante tantas horas,
un iam pela parte superior constituiu um dos mais ea ..

, "'a'o101"8 I'
das res�e,?tivas ca'beç�s, tranhos caprichos da natl1--

, U ,Os médicos advert iram reza. Os garotinhos estavam

l'éUL Pontifícia univen;i-j que a operação a que fo- ligados um ao outro pelas
dade Católica do Brasil ba- ram submetidos e que fi- caíbeças, ficando portanto 08·

charelou-sê, na Capital da gurará com o maior
.

des- respectivos 'pés em sentidos:

Repúblict, a 13 do corrente, taque nos 'anais da ci- opostos.
o nosso jovem e talentoso rurg'ia, será seguida de Os médicos preocuparam

conterrâneo, dr. Pedro Ma- um período dos mais críti- se porque a operação era

ria Trompowsky Taulois, fi- cos para os dois garotinhos por demais perigosa e ou-,

lho do sr. Cid 'I'aulois, alto de 15 mêses, afirmando que sada, mas sem ela aquelas
funcionário do Banco do o "resultado final constitui duas criaturas teriam que-

Brasil em F'lor ianópol is. ainda .uma incógnita". ser inválidos sem remédio,
Ao novo bacharel, bem Royt Brodie, um 'agricul- enquanto vivessem.

como aos seus pais, os nos- tor de Illinois, e sua espôsa,
sos cumprimentos. permaneceram ontem em

"" Há irregula�idades frente à porta da sala de lOS" I R* operações, .orandü,. enqu.an- eo. ao o amo·*
que se não, justi- -

_ P iY'
to uma equipe de cirui'giões

.

e especíalistas
' trabalhou Procedente da Capital Fe

durante 12 horas e 40 min u- deral, chegou ontem a esta

tos para separar o;; seu", I cidade, via aérea, o sr. dr"
dois filhos. Saulo Ramos, deputado fe
"Deus permitiu que eu I deral eleito pela legenda do

pudesse vê-los separados".' Partido Trabalhista Brasi
disse Royt Brcdie, quando Ileiro. Nesta Capital s. s, tem

los.
dois garotinhos foram i' recebido numerosos cu�pl'i�>

retIrados da sala de opera· mentos dos seus correhgiê,..
ções em berços separados. nários e amigos.

\

A atitude do Partido So-
cial Democrático tornou im

possjvel a sessão, por falta
de- número ..

Dr. Pedro Maria

cam, nem em casos ex

cepcionais. Mesmo que
ainda tõsse razão para
corrigir defeitos, não
se poderia perdoa-las,
isso porque' partidas
de agentes do Poder

Público, coni�rarian d o

fiagrante m. e n t e, ex

pressas disposições le
gais. E' o caso que está
chamando a atenção do
público, aU na Aveni
da Hercílio Luz, fren
te.à Inspetoria de Veí
culos e Trânsito Públi

co, com a aquiescência
do próprio Inspetor Ge
raI.
Em resumo,' o fato é

o seguinte: Contrari
ando o art. 1:71" do Có
digo. de Posturas Muni

nipais, que proibe o es

tacionamento d� veícu-'
!los sô})re calçadas, vi
vem nessa situação, aH
mesmo, o ônibus n. 7,.
da 'Emprêsa Barreiros.
uma camionete de cha
pa 11-00, da própria, re
partição e uma limou

sine, chapa 1-20-47, de
propriedade, segundo a

puramos, do sr. Inspe:
tor Geral de' Trânsito!
Contra essa Íil'regula

ridade e flagrante. des
respeito ao Código de
Posturas é que vimos
tornar público o fato,
certos dé que as auto
ridades da Prefeitura
Municipal determinem
providências que ve

nham a coibir tal espe
táculo que é, em si, a

buso do direito de pas
sar sôbre a lei ...
Crêmos que àcima de

f:n-ôres, está o respeito
à autoridade e às l�is

vigentes do paí ...

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

Emendas ao Proje.o de
Salário';'familia

a importância de q li iilhen
tos cruzeiros (Cr$ 500,00),'
aos servidores civis e mil i
ta res, os aposentados, os re

formados e o pe'ssoal em

díSP011Íbilida�e do Estado.
- Sala das Sessões, em 16
de dezembro pe 1952,

(a,)
_

Elpídio Barbosa.

A Bancada da.PSD. não concordando com' um golpe
baixo' do dep� Bulcão Viana, eventualmente na Pre.
sid�Dcia, .re'lirou-se do ,,,cinto negàodo número.
Em VIrtude da Viagem do Entretanto o expediente Em vista, portanto, de ter

deputado Protógenes Vieira malogrou, porque o deputa- "ido anunciado' a discussão
à cidade de Mafra, presidiu do Estivalet Pires, Iider do de outra matéria, ele com

os trabalhos, na sessão de Partido Social' Democrático, seus colegas de bancada, se

ontem, o deputado Bulcão falando pela ordem, adian- ia retirar do Plenário.
Vianna, primeiro vce-presí-
dente.

teu que sua bancada só se

conserva ria no recinto para
votar a ordem do dia deter
minado na vespera.

Assembléia Legislativa
I

Inclua-se, onde couber:
Art. - Permanecerá o sa

lário-família, além das con

dições determinadas pelo
al'tigo 2° do decreto-lei n.

1.022, de 2H de maio de 1944,
nos segubltes casos:

I -- filha solteira, sem

economia própria;
II. - filho estudante, que

,

frequentar cu.t·so secundário
')U superior, e que não exer:
�a ativ.idade lucrativa, até a

idade de vinte e quatro' a
nos.

Sala das Sessões, em 16
de dezembro de 1952.
(a.) Elpidio Barbosa�

'��.,�Il'

\\

\
���... �������_:::;::::;:::-- ir--.���--

Jk:-��C{", I f',,' ! /
, I!

O meu velho e cordial amigp, Prof. Custódio'
Campos, ,colega latinista, pegou do braço ,do deputa
do, levou-o para a mesinha do Rosa, e desabafott
suas máguas políticas. Lavou a alma, como nas con·

. fissões de vel·dade.'A' -certa altura sacou do l'elogio'
e despediu-se:

__:._ Estou atrazado! Até amanhã, Mascarenhas,
Issó tudo que eu te contei é absolutamente reserva-

do. Fica entre nós dois!
'

Aconteceu, no entanto, que ° deputado com.

quem o p'l'ofessor desabafara não era o seu corre

ligionário Francisco Mascarenh:cú" mas o �,e!l ;,clv:,:
sário Olívio Nobrega !

Protesto da Câmara Muni
cipal

Do expediente constou
um protesto da' Câmara

I Mun ícípal de Florianópolis,
contra o aumento da taxa de
.água e esgoto.

Nesse documento, reque
rido pelo vereador Osmar
Cunha, Iíder do PSD. no le
gíslativo da Cidade, se fri,.

,

za a inconveniencia e a,ino
:portunidade do referido au

mento, pois diante da an

gustiosa crise que atraves
samos, o governo deve to
mar urgentes providências
contra .a carestia da vida e

"não inventar expedientes
que agravem ainda mais a

situação.

incluída a

Fêz .

propaganda insultuosa ao Brasí I
, �IO, 19 Sy· .A) - Pass�,�

I
voltar a l'�sidir no Brasil, I traduzÍr os textos escritos

gelros
A d� GlUho Cesar�, onde se encontram sua mãe' em italiano e que eram ge

em

..
transIto para o Pal'a- e seus innãos, todos brasi-I ,-almente insultuosos ao go

g�aI, .",Ch��Oll ao Rio, on-,; 'Jeil'os, aliás. ,

"
vêl110 e à FEB. Isto - se

telil, l' elltno Mast.ral�ge'1o/t-o ..
"

O locutor do "Momento gundo afirmou -- ficou pro-

locut.�r que gan�ou triste, lta!iano" falou ligeiramen- vado 110 inquérito a que te
notoIledade no RIO, durante t� a repol'ta�e;n e :legOl� que I \Te de responder logo _ após I
,a, glle�rà, pe,lo� seus pro-l üvess_e partlcIpaçao dIreta I'à guerra, promovido pelo'
gramas na RadIo Vera Cruz, i no programa HAuri Verde",

I
Alto Comando das nossas Ide propaganda do faSCismo., dirigido ao Brasil, dúrante Fôrças Expedicionál'ias.

�as.tran�elo, qu� teve de a guerra�- Revelou êle, por fim, que;
(�e,;�:?:' (l RlO ,em vIrtude do i Por imposição dos a1e- atualmente se dedica a pro-

:

a :n.b:ente pesad,o que criou, I mães, que naquela época mover o intercâmbio cultu- :
em 19,12, arrallJ�u esta via- ! dominavam a Itália, fni

O-I'
ral entre a Itália e a Amé- I

fe� ao ParagU�I como pl'�- i b�'igado a prestar colabora- rica do Sul, sendo, aliás, I
�exto para pass�r,. ?elo RIO I çao, porque conhecia bem o com êste o.bjetivo, que v.ia� I
e �o"d"" a "o�s'bl"(l'�'le 1

' ,

)' 't I
. I

. �- ��... 1'" J. -� • ...I.� I (_�e '""lt)�'30 T.'�1�� ��.� !1"'1] on�se a ,';a ::,n�n o P�rnguai.

A bancada do Partido So
cial Democrático vem dedi
cando especial atenção ao

proj eto do salário-família.
Eis importantes emendas a

presentadas ao mesmo:

f\.cres·eente-se onde cou
l;er:

Mt. - Fica
aL>j)\sa no róI de dependen
tes, a que s·e refere o artigo
2° d" decreto-l,ei n. 1.022, de
29 de maio de 1944,...
Sala das Sessões, em 16

de dezt!Ubro de 1952.

Golpe na presidência Ia.) }<Jlpídio Barbosa.
O deputado Bulcã6 'vian- Inclua-se o seguinte a1'-

na, na pl'esidel1cia dos tra- �igo :

balhos estudou um golpe A.l't. -- O salário-família
contra a bancada do Partido :5 ex! ensivo também aos ope
Social Democrático. Esse nÍl'ios e tréJ,balhadores do
golpe consistiu em i:ntrodu-' Estado,

.

Z11' na ordem do dia, maté. Sala das Sessões, em 16
ria não anunciada na vespe- ce dezembro de 1952.
1'3, e isto para aproveitar a (a) Bahia Bittencoul't.
eventual maioria das banca-: Inclua-se, onde couber:
das situacionistas na sessão. Art. - Será 'concedída a

de ontem. I título de auxílio pré-natal,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


