
Manifestação de Protesto ...
P .ALEGRE, 7 (v. A,) fiél às suas tradições de obe

I
entanto, tenha ele relaxado

I
zer-Ihes o jogo da desordem,

Resultou num rotundo fra- diência aos preceitos da lei tos líderes vermelhos e na, ;ngro.ssad_?s por alguns �ou- sua �eivindi�a�ão p�r provi- d.a .sub�e�'sii.o .� do despres:
easso a tentativa de conhe- � do respeito à ordem esta- qual punham suas. rnelho- cos cidadãos menos avisa- dencias administrattvas que tigio da <tUtoll'd�de - vai

cidos agitadores comunís- belecida. O repúdio aplas- res esperanças de conse- dos, ignorantes do desígn io snfrenbem e resolvam fi an-I um posso q�e Porto Alegre
tas, visando perturbar a 01'- tante que a cidade opôs às guir criar um clima de con- desordeiro que ali se bus- gustíçsa situação criada, não deu e nao dará! .

dem em' Pôrto Alegre, a pre- manobras subversivas dos fusão e de rebeldia popular cava alcançar, solertemente. com a crescente' elevação Todos sentimos na pro

texto de' protestar contra a agentes extremistas não po- - não passou de um rídicu- A repulsa exemplar que dos preços das utilidades es- pria pele o drama do custo

novo tabelamento da carne. dia ser 'mais .

aign if'icatívo : lo' aglomerado de pouco ,) nosso povo ofereceu ás si- senciais. de-vida, E não fariamos a

Mais uma vez a Capital! a "grande concentração de mais de uma centena de nuosas maquinações co- Mas dai a pactuar com os injuria de excluir dentre os

gaúcha soube mostrar-se I protesto",' programada pe- notórios adeptos de 'Moscou, munistas, não implica no agitadores vermelhos e fa- que se empenham por si
tuar e neutralizar os males
que nos afligem a todos por
igual, precisamente àque
les a quem o proprio povo
investiu nos alto� postos de
administração.

A posição de Pôrto Ale
gre é, pois, aquela que fi
cou claramente definida on

tem: dentro da ordem do
respeito ás instituições, a

través dos seus 'órgãos de
classe representativos, plei
tear, in sistír, colaborar no

sentido .de que possamos
restaurar uma .situação de
sofrível equilibrio entre o
custo das coisas e a esgo
tada capacidade aquisiitva

P S D decidiu-se ante-ontem pela te da Republica do povo, ou seJa,u:n.plano
• • • , , . .

SOCIal, em que salár-ios e

.'
'

. RIO, � �:'- A.) --:- O, COl:- preços não permaneçam em.

publl·CaçaNo d inqueri to gresso NaclOll,al hoje l,eum- constanta desnível, solapan.O d;J par� aprecIar. o veto p,re- ::I? a base mestra da nação
- slde.�ncIal ao proJ�to de. au-:! que é o lar das' classes tra-RIO, 7 .v. A.) - Há bas-l Gustavo Capanema, líder que pretendia apresen tal', t d FI Id b d\ .

o_na .

o 81'.. I e. ran o balhadoras, dos que ganhamtante tempo que o PSD não da maoria.· OS 81'S. Horacio gem foi informada de que responsabilizando_ o sr. Ge- ,Bl:ugha, que reduzia
..

de
I proventos medios, da imen-realizava uma reunião tão

I
Lafer e Benedito Valadares a bancada rio-grandense do túlio Vargas pelo sscanda- dOIS- para um tempo o m- I sa maioria dos brasileiros.movimentada como a que' não compareceram. sul, tendo á frente o sr. lo armado em tôrno da di- terst�c�o para a. promoção AÇÃO PREVENTIVAestá sendo efetuada hoje. I Pouco depois de iniciada Clovis Pestana, estava." de vulgação do inquérito do. dos !l.llzes subst itutos da Prevenida com antecipa-Encontram-se presentes I a sessão secreta, a reporta- posse de uma representação Banco do Brasil. J'ustiça Federal. ° sr. Ge- cão dos planos dos agitado-os srs. Ra�eri Mazzil� Cl�l� t61� Va�gai c?ns�erou o �es'vermelho� a p�k��-vis Pestana, Negrão de Li- projeto inconstitucional. cal encetou uma serie , demil, Cirilo Júnior, Pedro Periga a Paz nos 8alcans o .sr. Melo Viana ocupou medidas destinadas a pre-Brandão e os demais que' a tr-ibuna combatendo com serva r a ordem e a tranqul-foram citados corno envolvi- ---

o sr; Nelson Carneiro. lid d 1 lino. s !'.,{ ínquéíito !'O Banco ...
.L N "

I a
.

e .c a POPllt"Ção, dís-
- " .'v -I

G ,\.

f
.'

..

b I
O sr: Tan_m.'eU.lI_ ... eves (J�- pondo, "pelos locais con side--do Bra,,;it I

raves IIlt'Dc.·l,;len·tes' na f ,'·0'nleira .U ���ro- fendeu o veto, que depois
.

U . � � rados estrategicos (lar!"o�Dezenas de repórteres e {oi combatido pelo sr. Ati- e praças, imediações de es-fotógrafos tomaram d'e as- -

O d -Ih -d G
.

l' TC'

grega cupa a a I a . e·� ama 10 v rvacqua, tabelecimen tos públicos esalto a séde. do PSD. Além -. A '?'otação terminou, con- bancos, ruas adjacentes àdos deputados e senadores ATENAS, 7 (U,P.) - ° t mento as notícias veíncula- Todavia, fontes bem in- firmando o veto por 173 Assembléia Leg'islativa eintegran·tes do Diretórío M
. ..

f d' I h' t t 74 H 9Chefe do Estado aior gre- das de que, nestes últimos orma as esc arecem que a vo os con ra . ouve vo- Palácio do govêrno, etc.)Nacional, também, cornpa- go, o�lvido pela imprensa, dias, ocorreram ,'ários .cho- algo por traz das reservas·e tos em branco, forças da Brigada Militar erec'eram à sede associados disse que não' tem fUnda- qlles de tro�as g�egas e bul- 'I' desment.id�s, tanto mais que ................•..................w._......·.-."....,. da Guarda-Civil.'interessados em acompa- garas, na fronteIra. '1
nestes ultImos tempos 1'e- O iNICIO DO MOVIMENc;lhar a marcha dos traba- D"'-�I�-I"""""""'� Por sua vez, os circulos i crudescel'am �� conflitos à CborcbUI convo.. TOlhos

..
Os yrinc_ipais alvo.>! om 000, OS 008" oficiais procuram desmentir. D13.rgem do 1'10 Struma, Asism, construido' o ce-das atençoes sao os srs. CJ- •

di. as noticias sôbl'� um propa-l Contudo, apesar dos som- elo o gabinete nário durante a noite derilo Júnior e Amaral Peixo- 'rBIS e vlta lado desembal:que de fôrças l'brios aspectos, há otimismo ante-ontem e a manhã de{o, "

BUENOS AIRES, 7 UIll'- hulgaras n:::,; Ilhas de Evros quanto a nma pronta solu- LONDRBS,7 (Unitedl
A REUN -O O '[)l'imeiro ministro Chur- ontem, os acontecimentos

• IA t.ed) ___: Cakula-se que até e Gama, no mar Egêu, ,OCU- ção das diferenças, evitan- . previstos fo"am agual'dado�chiU convocou uma reunião .' �

RIO, 7 (V. A.) - A reu- o �omento dos funerais da pa.ndo as mesmas.
.

'do o crescimento do mal es-
extraordinária do gabinete 'com llltensa expectativa pornião do Conselho Nacional 8el1ho1'a Eva Peron, na tar- tal' reinante, especialmente

h- E
.. l)arte da poplllaca-

.

-

paI-n aman assa reUlllao' '_ o,
do PS.·D destinada a fixar a de de domI'ngo próximo, te.-

,.,. -.,...,..,..,.. -.._ .,..".._ na zona fronteiriça pelos ,n ..

I O
.

t'
.

,
. 'd

.

I será dedicada ao estudo das I .movimento propriamen_Ql'ientação. da agremiação rão' desfilado pela câmara {;on llllws casos cna os pe o
,. -'

1 t' . te dito teve início cerca daS'No' ','O'" 'elDba'·xado·r ,. "o 1 S f' notlclas a al'm1:,L!l es, proce- i
,no tocante ao relatório do ardente, onde se vê seu' COI'-

•

gove. no (e o la.. dente do Irã.
.

114,,:w horas! quando, poucajnquél'Jto r�ali.z�q? no Ea:;- I po; no·Mill.istéri,o do Traba-

rlsso em .Moo"" �TENAS, � \U.P,) -I. Aliás, fontes oficiais bri- a pouco. populares foram-
eo do Brasll, llllCIOU-Se as lho -e PrevldencIa, nada. me- (Urgente) -.Correm rumo-

t
>' .

't se aglomerando 110 larO't}\ ..

. 'anlcas asseguram a SI ua- " .

F-
· U,20 horas, sob a presidêl�- nos de dois. milhões de J�es fundados, entre os meIOS -

I
-

t' I fl'ontell'o a Pref,eltura (edi-.

d AP' tavl·dAo· -
. cao no ra se es a agl'av-an- "· �i� o.·sr. maral eIxoto, pessoas, U ti lIgados ao governo, que, de d . d> d' d n' d flClO novu).

O governador do Estado Durant.e todo o dia de ho- ruto fôrças bulgarás no o, la a la, ege '61 ano o
Era visivel o desaponta-."

.

'. _- --

-:
-' . -' rapldament� em verdaden'ado Rio disse ·que o PSD t�m 'je, desfilaram não so:nen- MOSCOU, 7 (United) d1a. 5, desembarcaram na

'

mento dos. promotores d�
:int�r�sse em di�ul_gar o r�-l te longas filas _de :olegiais, A Agência T�s�,. em inf?r- ilha grega de Gama. Esses ��:; ". w -_ - Hmanif.e�tação". Por m�Ü:iJatOl'IO ,da Comlssao de h}-j mas tambem de sm�icatos. mação pela. radlO,· anunCIOU mesmos elementos escla.t'e- ioguoCtes que espouc�ssem.quérito do Banco do Bras�l todv pessoal de grandes ofi- que'a presidencia do S,_I,IPl'e- cem que tropas da marinha

I 1·...·1
- por mais vivos os cartazes,

lJal'a melhor esclarecer } O! chIas, tanto homens como mo Soviet designou ministro vem, desde ontem, bQmbar-' 80 Z· ae· raaao (todos eles de fundo nitida-
llOVO. / 1 mulheres, vestindo roupa

I no Uruguai a V, Erogeyev, deando a referida ilha, que

rla.......ld8_lIelaBal .. �.. ;.an_ot;; Sa�Usb\1'·e:,s3ioVOh)0·' I,aas"meu�-_Assunto de tamanho

v�J]-1 de tl'�balho e �inda. carava-l q]le substituirá nes,se c'a['- em conseqüencia, está: se tI""U 1-
\.

_ u. "

to; em que elementos ide nas vllldas do lllterlOr. .

go a N, V. GOl'ekn�
_'�. transformando numa foguei- oha ..I.llIlat•.rra eassaJ�ente atI.'ngia U�<.destaque do PSD estão e1n- . l'a e num montão de ruinas. D"· _

ti centena, tanto que se POdl<í-
volvidos, merece a mais �ll1- De�conhecem-se, todavia, os LONDRES,7 (United) - cttrav"<\:-oar livremente aque-pIa tlivulgação, pois só al,"'- O d' do Para' e' motivos que }�varam os huI- A rainha Isabel II recebeu la exígua 'via pública.·

sim ó público poderá faze!r governa or garOl:l a tomarem essa medi- hoje em audiência, no Palá- A reportagem do DIA-
um juizp' segu'l'o dos fatos

I I
- . da, nem o govêrno grego cio Bnckingham, o emhaixa- RIO

.
DE NOTICIAS teve

Depois, referindo-s·e á pe O par amen'arlsmo 'prestou qualquer informa- d.or do Brasil, Muni,.; de ópol'tunidade, entço, de oh-
j)reRene.'l do!' s:rs, Cirilo J'í'i-l BELEM, 7 ev, A,) - O - "E' a forma de govêrno t ção oficial, até o momento. Anlgão, decano do corpo servar a presença de nume-

..... nior, Marino Mach-ado Is jornal "Provincia do Pará" mais eficiente", . Os meios oficiosos, pol'êm, diplomatico. e sua esposa\' _' 1'l9"'P8<;:Hderes romunistat\.
R�ni�r Mazzili, disse o s�, rea,lizotr uma enquete entt'e O deputad� Abel Fj,guei- t considel'am--a sitnaç.ão deli- Coin.o. se sabe, a partida (P!ínio Cabral, EJoi Mar
A,m�ll'al Peixoto; . l os chefes dos h�s poderes redo, pTesi<:lellte da CâmaJ'ai cada e capaz de pôr em pe- do embaixador.�Qn,iz d� A- tini'! e o'utros)" einp.unhandt>
- kJ\e��ntos .e.nvo�vidl'

s pal'aense,
.

focalizando �. Estadual, �isse: .

l.l'igO.3
paz �os Ba-Iéans. Pre- :rag�o atingido, pe·lo

'

lim'lt.,e carta�es coJil1 dist}cos alusi-
·

no ·rellltol'lO aqUi estao e questão do parlame!1tarls- � vem, tambem, gra'\'es ocor-' de Idade, SUSCItou o maIS vos à política infe'rnaciona\
vieram; prestar um esclar·- mo, .._ "E' a forma mais de- l'éncias nos' pt'Óximos dias,; viva pezar" particularmen� (petroleo. acôrdo militar
cimento a respeito". \ �oncluill o matutino, "as� mocrática d.e gavernar", .

r a.nt� as. :n,anob-ras do gaver-: te, na família. ,l'ea�, ...

Brasil-Estado s Uni dos,A repol'�agem anotou, sOCIado" que o executivo e O desembargador Augus-, no sovIetIcQ,
.- preocupada I Esse pezar Ja fOI malllfes- guerra, ftc" o Que eviden-

-e?��f! outros num.e1.'OsoS, �o- : o legistivo e.stáo a favo.r rl.o I:fu.'
.

!tor�orema . do, Tr.ibunal; e:n per.turbar
. a j)bZ mun- I tadO.

de mOdO. ,ca�oroso ao d�- eiavá o 'verdadeiro sentid('1
hbcos pl'esentes, os 1111111S-' "rl;lP1ental'ISnw e o Jllch- de .Tusbça, afumou: I dla.l, para tanto lançando; pIomata brasIleIro pela 1'-8.1- distal1te danuela aglomel'l'tl'os Negrão de Lima e �Jooo. cl ciá,l'iQ cOl1tl'a.. - "O Bmsil TJl'og,·ed.Lu

'

mão de tOdDS os recUl'S()s' oha ISaheJ, dUt).ue e dtHlueL .gão. muito dista.nte de U1"\

N�v�s, srs, Nerêu
ft

RamDS, 1 g�verna?or Zacarias i�m a República Pl"esiden- pa;a cl�aren ),�oble.mas � !
sa _Glouehest.et' e a princesa protesto contra o .rmmentlJ

!lI es.dente d.t Camara e 'Àssunçao, afM'mQu: clal". lítIcos mternaCIOnaIS. . .Ahee. do preço da carne.

)
I

.{ .;-:-.
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P AI r�
· egre 11

A População se Absleve-'-de Participar, â\rarde
da

A Tenlaiiva da Subversão da Ordem em

:'10 CENTAVOS

5 .

} DIRETOR.

J Rubens de
Arruda Ramos

GERENTE

Domingos. ·f.·
de' Aquifto

-;::::��'::�i:· !
,io ele S. Catarina �

�
""
�

t. N. 11.467 �
�"...�-••_....._...._•••_,..-•••- ...'!'........ �

�·n� XXXIX

EdiçAo de hoje - ti pSj(s .Florianópolis, Sexta-feira, 8 de AgôsÍJ) de 1952
----------------------------------------------------- ---------------------�---------------------

o Escândalo
-

do· loqueri'o Aprovado um
vet8 do presideu-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

-:iM,a 1), ""O e S
'

,

"

'. • •

III 1 ....

'_� _ �.;. - -.�i-- -.-.::...�"'""""..��.- �-�-.- -.- -.---.;.......... -.-.-."..-.� '_ �.-.� ....;,.,_��

Cirurgia a:e"al - .o,oenças de Senh�rae _,..' Próctolorrt.
'

.
E!etricidad.& Médic8�" i

Con8ul�úrio: Rua -,fitor' Meil-�les !I . .1& L Te'fetonfl pjO� ..

Con8Qltí�: ,As '11,30 'horas e à:tard'e' das 15 ho;as em diante.""

Clínica Geral.- PEQIA'l'IUA''''. • ! Residência: �ua Vidal, Ramos. - ·t:eleio�, U22.
•

Rua 13 d'! Maio, 16 - ltaja1 \ I' -"'------�-.."...--....;_----;---.,:-;:--...-----

f'UERICULTUR� - PEDIATRIA - CÚNICA GÉRAL
• DR. :ARM.<t\NDO VALERIO DE ASSIS7

Consuitório 'e ·Residência � Rua Bulcão Vian� n, 7 (Lario' 11-. MÉDIÇO
....ío) ,,:_ Fh>rianópolis.

' ': .'
'.

I DOI ,$ervlço8 d� Clíniu Inbntil da. Assistência Municipal @- 8��.
Horário: 8, às 12 "�oras Di�riament.. I· .

pital de,'Car'idade , ..

I CLlNICA. MÉDICA DE> CR,ANÇAS E ADULTOS
OLHOS _ OUVlpOS :_ NARIZ, ii: GARGANTA -I'

.,

.' • .

. ,""" Alergia '- . .

,DR. GUERREIRO DA FONSECA !
Consultório: Rua Nunes Machado;"J _ ConsuJtu dae '10 à. 12.

" _. Especialista 'do. Hospital •
� . ,

. :.e das 15 às 17 horas.
'

'

i�6derna' Apuelhage,m. . i.
,

.

.... "I
Residência: Rua lI1arec�a) Guilherme. 6 _. Fone: 78•.

Lâmpada de F\)nda -;.KefiatoT -:-" Vertometro etc. éRaio X. (ra, .
' ;

.

mogratiss tia. ·Cabeça) -- Retirada: d�� 'Corp�o8 Extlsnbo8 do PulD'}ão
.:

--�,----------�'--------------------------------�--�--y--�--------�__;_�--""

. "

w. -'MUSSI
.

: � -: '
DRÃ.' \VLADYSLAV�

.E. .

DR. ÀNTÕNIO'DlB MUSS.
Hédico8

'

, ,
.. I�

.. '�CiTurgia:"CÜniC'a Geral .. Partos
. ,

co.'npleto e esp;cializa:do, das' DOENÇAS ElB_ S;ENHO-�erVlçA)
.. ,,6.. �"tll modernos métodos' de' diagnósticos e trataÍnIlJlto. :

.nLPO>::CQPIA .:_ HISTEiw ....:. SAL'PINGOGRAFIA .,..METABO-
. ",'

.

. '.
'

" LISMO BA�AL '.

, ..

. .!l.:ad!6terapia pQr onda. cur.tas-EletrocolWulação Raios Vltra
; . "j .. tlt e Infra Vermelho.

l 1 r .

, 1""nsultório: Rua Trajar,? n. 1. la andar - Edi:{icio .do )lon.,
: \�PlÕ •

'H,;rj,rio: Das 9 às' 12 horas, _ Dr. MUSsl.' :

Das II> às 18 hóra� - Dra. Mua ..f.

Residí>ncia Avenida 'I'rompowski, 84'
< :. ..... 'Ó, ", ',-

�

DR. A.. SANTAELA .1

:�.«r rnaqo pela Faculda�e Nacional de.' Jité?icipa' da Univerai·.

••0'" do Brastl). ,
'.

!. Médico 'pÓ' concurso da A.8siátêneia a PSicopatà. 'do rii.t�it�"
. ,,..deTat'. i

Ex-interno do Hospital PiliqUiLtriéo � M�nt�Ômj� ,Tudici'ril> da
I,' 10.

Ca"ital Federal,. . "

Er-inteino da 'Santa,Oa!,8 iie Miseric6rdil! ,dl\.'Rjo de ,laaeirol
"'

�, GifÍlica Médica _:_ 'Doenças Néiv.o8�1I. '. ,I .r
:

i . ,

.' ,(''',naoltórío: _�d.if�cro. Amélia' Net� •.Sala s.. . � .

Residência: Rua Bocaiuva, ,184: . t ' ,;

.(;onsultBs: Dali lI> às /18 b�ra·.:
'!.'elefone: ,

Consultório: 1.268.

, llesidência: '.1.ls!l6.
.

! ...� I

j' -I-

,

,

I'
.

'

--"DR. JOSif'BAHIA S�rrTENCOURT'-
MÉDICO-

I

. ,

• E.afago.
,
Receita pua uso de OCUlOR..

Conllnltól'jp - 'Visconde de Quro Preto n. 2 --' (Alto. da. Ca.a "

"elo Horizonte) •

. , "B.".ldêncl•._ Fe!Ipe' Schmidt. 101. _ Tel. 1660.
I'

• DR. ANTÓNIO, MONIZ-DE ARÁGÁO:
.

,

�IRUR.GiA T\tEUMATOLOG14
'

Ortopedia'
' . " :

,Conllultório: Jo�o Pinto. ,18. '

D.. 15 àa 17 d�àriament,e, .

,
,'.

".

. , \ Meno. &Oll Sábado•

'.

., .

",

!te".: BocniuvlJ 135.
Fone� 12'. 114. "

.., -, ... ,\�-.�.

1 .:

----------------�--�_.---- ���--�-----------

DR. ROLDAo·· CQNSONI
çtrorêj�� G� ..a' - Alta, Ci,r.. rci.• - Moléstia. de 8ellh'orá.

\';'
.� � ·C·i·�lfrcfa�.'·'do�;·,Tu�C)�et· �:

.

1). Faculdade 'dI! M�di!'i:na aa Universidade d. São Paulo,

. "

•.i- 'l
�". I

..
' �

...:�' �:s: .. All:li8tente de Cir,urfia doa ?rofe.eore. Alipio 'Corrttí.
,

'.
"

Neto' e Sy·lla Matil.:··
; ': .�:

.,

üirurgia do ·eatomago. vesi�ula e Vlall biliares, intelltino�' deI.
.' .... _:, �.J1(), e" grouo. tiroíde. Ti��. próstata. be!xlga, útero, ()v.ri�� .. t�om ..

,
.

- .:� p,... Varícocele, hídroceÚ; varize�' e béJ::nia.
'

" ,.,; .', Cõnll�lta.:·· D!ls 2. às I'> hl\ra8. tUa FeÚpt> Sehmldt. �l (I"brado).
: J.:'�, .. l'el<!!to:ne: 1.6jl8.r:'·

'

'. '. �" I 'tr.,.jdêD�la: Avehida' Trompo",.lr:y. 7'':'''', Teh.folÍ. 1,766, '.

,:,', (DR.;;- MARi6'\:"WÊ�D�AUS��>:
'.

Clínica méQi�.a 'de ádilltofi: e:eiisn.;.... , ,. ,',
C"nenltório - Rua 'Joio"Pinto, lÓ ..:.:..: t�{ M:: 78�: <;

,

f' LOl'tllultaa:·.Dàs" às.6 horas.:" ::,i "'�I'� '.1.,," "i,'''';. . . .....
. ,. � ..... J' ..

'

.

Residi-ncia: R.ua Egt�·,�� jÚlIi�i;·45. T�i.ígii.",d :,,;,
-

•

o', •

�_._"...".._-�----.......;...--,.--...;.....:....:......;_:,._;,----

DR. TOLENTINO DE CARVALHO-
Aperfeiçoamento em Pôrt� Alegr� e :Buenos Ay.,e.

OUVIDOS - NARIZ - GARG,A')iTA'"
'

Consultório '� ioão Pinto: -til"';:' 1.1 Imil;u "

Diàriamente das 15 às 18 bo'r�8 ' -:".

Diàr iamente, lil;ls. 15 .às 18. hotal!" '.
No I�terior .

Res.: J)-ua Sã-o Jorge n. 30: Ana .. -,
'

' .. ..:...... Cr$ 200,1)(1,
,

• Semestre, , � Cr$ 110.0& ..

. DR. ALVARO,; D.E:.C:A.RVALHO·�·'.. Anánéio3 medi-;'ntes contráto. .

" Do�n$�8 'de Crianças Cis, o;i�i'nais, mesmo: nâo puh1i('llrJ",!.' "'� _�1bI�

COllsu'ltório� Rua T.tajano, s/n�. E<!.:if. �o, Jorgé ,;:_ ],0, andar..
"

devolvidos., .

c> S41as 14 'e .1,5.' '" ,_
• " 'A ói eeçao "não �� respo".�8:hi Itz�

.

p",h'J> ,.<>>>...il>'l�••

j{esidêÍlC�; Rua Brigadei�o Sil'i'a.'. Paes, s/ri": -r- 110 fand ..r. ·(.éhá. " imitidos nos aI'ti�i>s ass
í

nadoa.

car.a 0''; 'Espanha), . 1--·'--- '-,-' ._._-_._--

Ate(lde 9iàriament�·:d�. 14 1,s. '()m' diante.' DR. ALFREDO (.AiER�M
___ .

'

__

., '

'.

'

CUllío .Nácional de· doença'8 ,!'t'nta,",

DR. l\i::' S. CAVA.L�ANTI ; -' Excdiretor do -Hosprtal Colônia ::;�ni:..\n�·
•

CIÍ,nic.a e:iClu�;vameIlte 'de �ri:nça8
-

"Doenças nervrrsae 'e mentais .

. '. (

JR"8 Ra·Manha Mar-inho, '19,' _ Te-lefone. {M..� 736. 'Impotência' Sexual.

,DR. .JOSÉ ItOSÁ.tuo ARAUJO

•.•• .J.

'.

._ ,

o
,

.

; Rechu;io e.Ofieinas, à rua. C8nftelh�r ... ,M'!Ir.ra" a.- �l\\jI;-

Tel.,IÓ22 - Cx. P08ta\. J;3th

DI;�tor: RUBENS A. RAMOS:
Gerente: DOMINGOS F. l'JH' AQUINO.

Representantes :'

"

J" DR.. I. .LOBATO, F.�HO, .

Do�nças 'do aparelho' respi"ratÓrio
T U B E' R é U ,L.O S -E

RAUIOGRAFlA.. E Ii'ADIOSCOPIA DOS PULMOJ!lS
'Cirurgia dó Toru ,.'

. F'�.rD>ddo pe_la ·Fa;uldáge. Nacional de Medicina,· Ti8iol��ista
;

e

'Tisio�i'hJrgião' do Hospital Ne'rêu Ramos
,

"

.,
,t •

Curso de especiatizaçào peja S Nl T. Ex-!nterno e Ex-asilatente de

.

' jJirurgia dI" Pro:(. Ugo Pi-iheí ro Guimarães (Rio).
Consultó rio : Rua 'F'elipe 'SÇhl:tidt" n-. �g8.

Representaçôes ,A. S. Lara, Ltdlt,

, ii "Rua Senador Dantas. 40 -' 5° ,andar_
Te!.:, .22-1>924 - Rio 00 Janeiro.

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de O'liveÍra, n , 2J - 6° andall'.·

.

Tel,: 32-9873' - 'Silo .Pau lo .

ASSINÁTURA'S

•
:. N·a' Capital

• ••• c" •••••. , ,-; ,.Cr$
..,." .. ".... Cr$

Ano 17·(1'16,11'

9(};IHI'

.

�ua Tiradentes n. 9.

Consultas das 16.às 19 hor'aa...... '

i
FONE: M. 798.

.:..
Re's:: Rua Santos S'llraiv!l�: 1>4 .� Estreito.'

DR. �NEWTON D'AVILA ,':.'
AD.VOGADOS
DR. CLARNO G.· GALLETTl'

_ ADVOGADO ,.:_

Roa Vitor Meirellea, 60. - fone ,1.4-68. -_ Fl�rianc)poll.,

..

. :i
...........-----.... ....-----------------------------............------

RENATO RAMOS DA 'SILVAi,DR.
- ADVOGADO'-

Rua Santos Dumont•. 12. " Apt. 4.

DR.,'JOSÉ· MEDEIl{OSvIElRA-:--'
• .

_:_ A�VOGADO -

c.h" Postal 150 - I,taJaí ..,.. Santa Catarina

·DR. TfIEODOCIO: MIGUEL _""THERINO'
� ADVOGADO-

Rua Trajano n. 12, l° andar. sala. n.

(Esh. Dr. Waldir B.useh).
Tel.efone ;.._. 1.340 .

_____.... ,'

Vende-se
o Bar Modélo, situao'O j;;,

Rua Major Costa.
Tratar no mesmo oU' '(;llm"

JQsé' Antonio ii Aveni,{l:a.,

Her:dlio Luz� ·n. 2.

1----------------
Via.genl" enh:� .FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO'

,l�scalas intermediárias e� Ittj;í e Sántos. ser.ci6 neste ú'Iti:mo

para o movimento de p�ssag�il'os;
,

. PRÓXIMAS
.' ".

I
I

SAíDAS:
I'
,

I

)
\

.1"

fn A ,VOLTA,
do RID de SANTOS

, 7/Agôsto . FS/Agôsto
19/Àgôsto 2D/Agõsto
31/Agõstó IO/Setem.bro

,.12/Setembro 13/Setembro
,

24;/Setembl'o 25/Setembro
, 7/0utubro . 8/0'utubro

19/0'utubro
�

20/0utubro
'

.

Bl/Ouutbro. Id/Noyembro
12/Nove]llbl'o 13/Nove!;llqro
24/Novembro j25/Novemhl:'o
7/Dezembro S/Dezembro
19/Dezembl'o 20/Dezembro

)

)
!

\.

1
) . naIí>.A8. ..u.Á"'�.�
(·.· .....0...�

) Elixir de·NoBuelra
•...... natl'" ••�

de FJ�QLIS. de lTAJAt
2/Ag.i)sf;o

�l4/Agõst'o '

26/A�ôsto
..�7/8etémbro

,. 19/5etembro
2.ÍOutubrú

14/0utubi;o
26/0utubro
7/Novetnbro

19 ;Novernbro
2/Dézembro
14/Dezembro

12/Agõsto
,24/Agôsto
5/SetemhrQ
17/Setembrú .

'.

80/Setembro -

.

. 12/0utubro
,.2410utubro
5/Novembi:o

17/Novembl''O ,

30/Novembro
I

-'

12/Dezembil.'o
.

.
."..,.. ............

o h01;ário de Floriànópolis será· às 24 h{)}'as das datas indícadas.
Para �ais inf�rmaç.ões diri.iam�se à i.. ,

EMPR�SA.'NACIONAL·DE 'NÂVIÜ�ÁÇÃO HOEPCKF�"

Rua Deodoro - 'Caixa Postal n. 92 ·_:.'·Telefone,; 1.212;
�, ,"" ':

. �.� '.'
.

.

:

--, FLQRIANóPOLIS --

;,
.' . .�.; .� '. .

. :. : ;
.

·I..,..._ �_......;.__;_,;_ "'--____.....:.

..

·.i.:._·�;_-l:..

, ,

A-li\sÍn. "O ESTAl)O:�

.,.'''' o:

..
.

, ,'- .

',,' ·�·d�-·, Ci'.· :WETZ�L. INDUSTBII;L:�JoiD'illê. (marca registrada).
. ,T')rna 6 rOll'p8" br�nqliiss:ima' .'. . �

"

,J

.'

."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
,

'.

,.i Floriauópé)Hs, Sexta-feira, 8 'de Agôsto de 195·2
-------------------------------------------------------------

Vida'
.

SoeiaIUltima --, hora . eSll1lrfiva ��i��on�a!.�o�at"'. eiae-Diario'
f..NI';ERSÁRIOS 19ência ° alto cargo de C�e-

-

Duelo dectstvo btie, entre �ri���ti:����s nos gêneros . �I�Z
Df. Abelardo Arantes

.

'fe ?O Expediente da �ecre- Cara'V'80'a 'e )ibl'raliaD' Já está organizada a
'As 8bs.

Ocorre, nesta data, o aru- taría da Fazenda, sera alvo, ,U U "ÇO !\.P" iit b' Em gloriosa Pré Estréia,
, .' 1" d d

.

h
' A d d d h' m 'd t it f t

-
• e mui o em reve

O f'l
.

Ihid

"-V:t�rsarl{l nata ICIO o I'. sem dúvld�, ,de �menagen�
1'0 a 3 e oje arca es a nOI e o erece a raçoes teremoaa "COMAP".

I me esco 1 o para.

.iihelardo Arantes, Delega- de quantos, a admIram e' es- a partida que poderá ser de- das. maiores para os torce- As tabelas . seg
.

d inauguração dos novos apa-

"de Regionai de Poliaia de tímam. císíva entre os quíntetos do dores dos clubes que dispu-' disse Q ZURRIL;;'
o tão relhos,

, J?,açaba. e e�eroento grande- O ESTADO, �umprimen- Ubiratan e o Caravana do tam os campeonato de bas� elaboradas a caprichos�s � O maior espetáculo do

,m,Bnte relacionado na SOCle- tando-a, respeitosamente, Ae. Com a derrota do' Bani- quete da cidade. Na partida A banha p ssara' p • C Ql ano. Premiado pela, Acade-

d 1 1
.

h l icid .' V· d t L' T d
.

t C
a, . ara r'l' .

d A t C· t
. da e ocar. _ deseja-I �e fe lCl ades.

_

ga er e con ra o ira e· ae aspiran es o aravana 10,00 alí no duro! Mil gra-,
mia e r es mema ogra-

O ESTA'ÚO se asso'da às CeI Joa Alve Mar nho nís, isolou-se. ria ponta da tudo fará para não perder, fieas.'
_;' (I. S, �., ."

mas .ill��o",,,,,, bem pesadas
: ):Y).lnenagens de que será al-

, fassa, hoje, o aDlveIsall� tabela o Caravana cQrU .ape- -afim de continuar a dispu-' nas '.'F k'ol:{)" do mercado
SINFONIA .DE PARIS

.

...vo...

'
..

! ,
. '-"'. t 1" d ,C ·IJ J

-

fiaS uma derrota. Casç , o' ta.r,o título." de s,l,la. categoria. '. . - -

' Gene, KELLY - Leslie
na a reio

.

o SI.. e., oao. -" qUe por sinal nao "suo afer- '.,' J.. .' .

Sra. Luiz Carvalho . Alves Marinbo, Comandante quadro' de Nelson Carpes Teremos ajuda Q duélo' en-' ridas.:. Vida barat«, "meüs"' G�R<?N. :::-,;9ªear LEVANT
Transcorre, boje, o aní- Geral de Polícia Milita:r. ven?a a peleja de hoje; .po-' tre os cestinhas do torneio, amí os. Carne sem OSS(l a 1- Nln� FOÇH. ,

..

.versário natalicio da exma..FAZEM. ANOS HOJE: dera considerar-se pratica- de um lado Érico Straetz do C.1i.!. g7 ' '- ,
No programa: Notícias

'. .
. _

d
,1'1> ,00 �o osso-uao custa s: "'" .,

.sra; d. Rosália 'Bento Car-
•
_ C�p:. :Jo,ãd p� �onJ'ef� 'T�nte ,0 �a�p;a� ,.oc�rta- Ubiratan com '106 pontes, e hada, va'i 'de êont�a_'" es�. da ��a�à.N,ac: .

valho, esposa do sr, LiJiz Dortas 'fi dó !Exel"élto iN'Jtéih_> ;m�•. devendo .Yepresentar] de outro lado Moraey G.àrii.es . 'r· 1:. ,;. .' p _) Pr�çoSlhH�O: ,8,00
. ';' "í . - �, . v-, ; ." , "

. s�ü ·a:qUl'· vaI ser um .,'
- .. ,I,. .. ,.

,"f�a.rvalho., alto funcioriâric nal,
,.

. ,

Florfanópolie nos próximos do Caravana do Ar' com: 100 'Ede
. ;

"d ..'
'

.

Imp. âté 14· anos
. .

O Ubi ta
n. . . en ermco. Todo. ROXY

(la Fazenda. - Sta. Profa Haidée Car- compromissos. Ira n, pontos. m nd h h d di
A ilustre dama, que exer- neiro da Ciinh� .

.

que tem três partidas per- Os juizes da lla rodada hun o l'tec doncbu Oh' S'0r 1- Ás 7,45hs
.

d'd d
.

f'
.

. n 0., ver e11 o.
.

an a, sa- 1
'. <ce, com abnegação ,e inteil- _ Sra. Olga Vieira SilvaI' 1 as, tu o ara para con- serão os ;"egliintes: t"'f 't" 'lt'

Anse mo. DUARTE - '1.'0. .•
.

t. t' f"
IS eI o e,.. a u lma no.-

.

esposa do sr. Júlio Paulino qUIS ar um rum o, na espe- Aspirantes -- As 19,30 'd d' , . . nia CARRERO - Mariza
'. . d' R

.

t H" L'
Vl a e, a maIS ausplclOsa e 'nR O

da Silva funcionário da rança, que, epols o arnga 10ras - I1'an lvramento "t d'
r AD

DOPS.
'

_'lerde_.- derrote o. Carav'ana e José Santos. ) :1ad·a:'tol Pfreço .� baS�lUl\.ut- em:

, 'lt' l' 1 t

1
T' J' /.A

ta o eeonevaI aIxar'
'

Sra. Hilda' Cabral na. U lma pe e.]a (O 1'e urno, ltu ares - s 20,30 ho- B. d't COAP
. TICO TICO NO FUBÁ

f· d t'
�

1 b J Tl
en la, . . . NO

'

Brneggmann, viúVá 9,0 sr. lCan o. üs res c U es em- ras - .. r", Nunes e Oscar
"

. programa: O Espor-

Iüs� B�'ueggrilann. patados. Como se vê a pugna Capela. �, '

. . . . . . . . . . . . .. te na Tela. Nac.

Não' discutimos a forma -..<l....( ....0.....0- ... ..-.<
O povo fida de farto, por P

_ Sr. Walter Rosa.
. ) . ,_o () >'-'0"'0'-'0"'<0 reço.s: 6,2'0 -,3,50

,����'�!a ��s P��;�����osq�7Ih�� �uiz, fi��n��üsr. ����a�,��: 'Greve Ferrovia.ria na Ilalia �a::er'ne;�i:�:��:t�:�.�� Imp. agD���10S
,rIa ..Z\.1bion" e foi depois a-

conversa mole. Vocês já vi- As 7,4";11s

','}('rtuguesad.a. Frizamos a-
tonio do. Liv)'amento Carva-

•.RO.MA, 7
.. (.U.P.) - Cem J ram apanha.dos' despreveni- ram como .se gasta dinheiro

v

t lho I f
'

Em última Exib�ção.
",8nas que -D.ESPORTO e' o

'. ml errOVIarlOS entraram

I
dos. em balas de figurinhas? En-

� St lV'�
•

d L' 'd' t...

' Stefen Mac NELLY

t: f-
.

1 d CBD
- a. 1al'la e our es 'lOJe em greve, por determi- Segundo, declarações dos tão, que.,m c.om·pr·a uma caI'-

_ ,.ermo o ICla, r a ,e ""I
.

Marta TOREN

'ESPORTE é o termo popu-
Dl vena. nação do:; Sindicatos, num ,�hefes sinrlicais, a greve se- xa de balas por Cr$ 45,00

,
'

N-
_;_ Sra. Adelaíde Freitas, protesto pelas dificuldades rá por 24 horas, e tem o ea- tem direito de 1"eclamar' da

.al", o. que o povo usa. 1 a- . , dvlUva do san oso eonterrâ- -1e vI'da p f 't d d t'··' G 'd I

412 disso, porém, é il1teres-
' e ara orçar a con- ra ·er . e a ver enCla ao 0- "�l a'., Acho que' não; por-

.

sante. O que é interessante
neo sr. Herculano d'e" Frei- '�essãó de Uma melhoria de vêrno. Este, poy sua, vez, to- tanto deixa-los faJa-Ios pu

r:1isso tudo é que desporto
tas.' salários: Em consequencia, mou as medidas necessárias, r3 desabafa-r a consciência,

sendo oficial e a{'istocráti-,
- Sr. Bo]jvar Natividade está completamente parali- pondo de prontidão tôdas as que no fim tudo dá certo.

("(" é limitado, enquanto
1a Costa, funcionário do zado o tráfegq, causflndo fôrças policiais, a fim. de .

m"pode, popular e democrá-
Banco do R.rasil, eril Curiti- enormes embaraços à popu- evitar qualquer perturD�çãü Ontem fui ����l:�l: 't��' ���

tiw traduz muitas coisas
ba. lação e ao comércio, que fo- de ordem. de sapatos. Entrei na loja e

nuús, Assim é (lUe quando � Sr. Hélio Moura, co-
' pedi um "pisante", barato

mereiante. ;'---:-_;..-------�--------------
•. nfto temos necessidades ne- I E I d' a F

- para o diário. - O caxei,ro

n;mma de fazer algo e o fa-
- Sr. Nicolau Teixeira,.' ,

'5'CO �
. 'e'"''', rles'

.

e'.1- er-·.,·a·s' s: o I í c i t o apresenntou-me

d.
.

funcionário da firma Carlos U uma sandálic·'.
zemos, lzemos aSSIm pro- H-- k '" A C

"

cl
.' oepc e u.•�. ·om. e Ind.. A E 1 L"

r..
'

,

Cf)' e1' »(lr esporte; se um NASCIMENTO
sco a ivre de Arte

I
postos,

sen.1 despe.sas,
à d.is- - \-Juanto custa?

jüvem,não quer casar � na-
� completa ·em Se.tembro o seu posic,.ão dos alun.os.

- Trezentos cruzeiros.
Acha-s·e em festas o lar

'm001, namora por �sporte; do nosso di'stinto cQntEn'râ- primeiro ano de ininterrup- . As aulas terão início nos respondeu o vendedor,

.um rapaz que 110 baile não neo dr. Altamiro Moreira, e
tll.S lições, em 'partidas de lab'(mítórÍos espéCiais que

- Ma� comü? 'Trezentas

;-f,f:ce madrigais à beldade e seu fundador e diretor Ce- estarão prontos durante o· pratas por um par de san-

de sua exma. esposa sra. d.
'

. nem \lança de rosto cülado sare Musacchio. mês de férias. dálias ... llão é en.gano seu,
.

1
Dilma Moreira, com ° llas- F t d

.. . meu a.ml·go?
•

"mas apenas pe o prazer de requen a a, a prmCIplO, -0-

cimell�o de uma menina,
\., . ,

dançar, dança, por esporte; que na pia batismal rece-
também �OF' um certo nú-

t
Os contemplados pelas O cnixeiro foi lá dentro,

11m cidadão, que não precisa mero de alunos de ambos os Bolsas e os inscritos aos' no- conferenciOli com 'o patrão
berá o nome de Ilma.

de empregos, nem de mama- sexos, inscritos somente por vos cursos usufriião da 'Ion- e voltoH sorridente.

tas "e quer fa�e�' crer .

que FAJ,ECIM�NTD curiosidade não tanto àrtis- '�a experiência pessoal do
.

- O senhor tem razão

-se mete em polItIca desmte-l' Sr Ol� ,'M' d
tiça, a Escola teve a satis- P'rof. Cesare Mussa·ccbio. realmente foi engano, PQi�

,

.
' ImplO' nan a f

-

d
.

ressadamente, dIZ que fa� Na 'dad d RI' açao e contar com jovens -o- o preço dos sapatos é Cr$

I'
. .

C1·e e umenall d t d d 1 350
'�ltIca pot esporte, aflnal em cujo hospital .. � o a os e a tas qualidades Serão anunciadas pelos' ,00, mas como eu me ·en:

o atléta que não é pago, trava 'em ti'atame��o:nf���_ para desenho .e. pintura. jornais a data de inscrição ganei, o patrão ;;tguentou a

T!e� auanja elllprego, rou-,
. Distinguiram-s·e dentre de jas matrículas e da reaber- mão.

d.
.,

ceu, ontem, pela manhã, o t
.

"

P d l'
pa ou mhelro e o tal que SI'. Olimpio Mirand .' ._

:�s es os segulllt.es:· tum. da Escola. - o e evar pelos tre·,

, f:z esporte por esporte, Nós ,tajist.n e pessoa mui�� �.:f�-· Cesar e Jorge de Souza, zentos.

�:..Ot somos um povo d��?or� ciol1ada na sociedade de Ita�
,Elcí Irene Barbosa Marçal,' '(Mie' ,a ,a dos Pe's

- Mas é ca'ríssimo; não

�."S a. mas somos es.porbsta, jaí, de onde '.era filho.
. Luiz Augusto Fragoso, Na- V"

pode custar êste preco!

por ISSO podemos dIzer das

I
O extinto qu t t _

'lia Tolentino de Souza, OS-; r-À b '·d t O DI'
- Pode, sim senh��, ve-

VeH:tagells dos. esportes cão.. destac;da :a eV�d a ua

_

:;a.l: Berendt Neto, Niracy' 'l."m a I a-no. ... Ia ja a sola: até Cl:$ 350,00. O

'malS em v?ga entre ,nós:' '-, dál e política de I;:'� :4' �(n�eira de,Souza, Rechzie- �tft�s�lé;,;t�ç;.tfê'q�oes.fê:ir�Jg:� patrão. vai·perder no 'duro

DOMINo._ excelente pa-Il'á seus funer' , �.,' d g�J Claudete, Edeltrud, Ma- cê-l.o,? Sua �le racha, descasca ou cincoentão... Homem du

Ta dese.:nvólvimento das' em su te alst l}ea Iza os ele] Celso Alvaro, Firmillio !�g� �u��!a:i��a����! ro!!!

m"ü ,,'
d d

a l'l'a na a, na ma.:.,' FeiJ'ó N C F se espalhou no :.mundo intefro e é
- a B, recome.n an ó-se aos 'lhã de 'hoje e . h f '1 i " uno ampos, aus- conheciUo sob diversas denomina

Reus praticante
'., ela c e e �e tino da Silva José Nola ções, tais coino Pé de·Ath�.ta, Co

t '. ..8, -'mOl'men- tradicional família 'eatari- Milt
.

P
.. ,

T'
sco, ceira de Singapura, "Dhoby" co�

e se Joga com parceiros nense.

.
. Oll el'elra, eresa Ra- ceira. V. não pode livt:<u"-se destes

-POUCô edu.ca-dôs e que têm
. bello, Luiz Daux, Susan Wa. s.ofrlmentos senão depois de eiitni-

, O ESTADO apresenta. à
.

na!" o germe causaçlol·. Uma. nova

a mania de olhar as pedl:às . kenfield, etc. descobe'!.'ta, Chamada Nixoderm,
, .

,�xma. família eulutada a ex- fIlz parar a coceira em 7 minutos,
tiOS pat"ceiros, eJIlpunhá-las �

d f
-0- combate os gE!lmens em 24 h{lras e

todas nas palmas das m.a-os
tlressao o seu pro undo pe- A Escola de Artes inau- torna a. pele lisa, maçia e limpa

, zar.
.

em 3 dias. Ni·xcd ..rm dá tão bons

"-1) "que fáz estica:l' üs dedos ,gura:rá sábado -

próximo, dia resultadQs
-

que ofer�e 'a ga\-mtla

t
'

, 9
'.'

14 h
de ellminar a coceira c liinpar li

.

o;:nando-Qs elegantes. :. :'
, as oras as novas sec .. pele não só díiS pês, como· na

CAFÉZINHO _ está seu- F
.

I
ções: Mosaico� Miniaiura maioria dos casos de af»Cçõe,; cutã-

, .
' '8QUCz.e-t em �ef'.

.

G'
, neas. espinhaG, acne",", �rieiras e

uo Introduzido o .estilo pau-
'!'I" ravura e Restauro de Qua- imj:1ingens do l'OIltO o� 00 corpo.

lj�ta ' '" E' 'Vlo'ba � "t d I Peçã Nixcderm, ao' seu farmacêu-

��"..br:�il�7rí�sim�1,�ee�,���:, .

V- UI·8OI8 a o 'I�:S' i;�t�ll�e����'k,.;,:.:�� ii;�d.r..; �ft�ar�
m'endável aos que desejam

(SUVli�;ral ' , tais,� relativos à tais Artes, ... u ...... CIlAuIt proteça�,
'Pi'aticar para

.

"engole-fogo
-engole-garfo, engole vidro'"
Ol! coisa semelhante.'

.

AI':�RITIVO-ótimo para,
, Dl1 que têll1' a ménte estra
gada ,e o corpo são., porque
('straga o figadó e estabele-.
Ce o equilíb,ri'o preconisado
Pelo "1'1e11s sana in CürpOl'e
f.;ano'·.. _,

f:ER"'EJ, v JINHA desenvoh'2
. c Yentre e dá ao cidadão o
�Specto respeitável de .ca-
17alheir ".

'

l'
o uco e bem TI u trido,

"i'o,gado na vida.
'

-l'ara Ia "

t.) " . �l'�xlma vez prome-
G1l1a�tlca & Ginást;'�:l"

"Q FAIXA DRAN'CA

DESPORT,OS
·i ESPORTES

em:

DEPORTADO
.

No programa: Cinelandia
Jornal Nac.

'

Preços: 7,o� - 3.50
1mp. até 14 anos'

." -IMPERIAL
As 7,45hs

E ° sucesso cOl1tínua
Maria MONTEZ John

HÀLL _.:_ SABÜ

•

€111 :

AS MIL E UMA NOITES
No programa: Cine Jor-

ná!. Nac.
'

Preços: 7,,00 - ,3,50 •

Imp. até 14 anos

IMPERIO
As 7;45hs

Charles' STARRET
em:

O EXILADO DO PL.ANAL
TO·

O FANTASMA DO ZORRO
No programa: Atualida

des em Revista. Nac.
Preço único: 3,50
,Imp. até 14 anos

,CURSO: DE
1. �Ta,•.ig��na

participam aós parentes e

pE'ssâas de �uas relações; o

nascimento, 'ocorrido a 30 de
julho último, na Maternida
de "Dr. Carlos COl"rêa", dE'
2ua filha L01,JISEANE.
Fpolis., 5-8-52.

---�

Corcoróca.

CURSO GRATúITO DE
TAQUIGRAFIA
A Escola Modêlo de Ta

quigrafia pelo .Prof, Sérgio
Thomaz, ç.briu. matr,icu]as
ao novo 'curso de taquigra- ,

fia, po.r correspondência que,
terá a duração de.cinco me

ses, após o que serão cou

feridos diplomas aos alunos
aprovados em exame, final.
Para maiores informa- ,

ções escrever à E&cola
Modêlo de Taquigrafia Rua
Barão de Itapetininga: 275,
9° andar, sala .91 ou Caixa
Postal 8600, São Paulo.

p�rfie ipaçAo
WALDEMAR ANACLETO e

MARIA CONCEIÇÃO ANA·
CLETO

'AVENTURAS
..---- ..__ ..

DO
P.4RA ;4 Pkt1X/MA vê.?
4P)!éNOA A L t/7ZJR ,

.' si=' NAO <i>VISGR 4>t/E I
ME csúJuê<cA Oe <iUJE
E' t./M /NFEL 12 •..

I
,
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d 1(\52 O MTAI.O4 Floriãnôpólis, Sexta-feira, 8 de
..A:::g:.:.,ô:_sú):..:· e.;__;J ...;.. ....;.. -�._ :.

__
--------------------------------------��------------

"Prosseguindo o. Campeonato de, Pro.fi��io.n�jS,,' teremo�., Q�
�tóxlm(r 'domif1go o'tcotêji')' o. 3.; �nl,.q6e (se,ao adversanos

; "

,

os conjuntos do lcaocaiuva e 'Paula Ramos,
......................� " ;.....;.. �

-:..••.•.....••.•�.� .,.� �.� ..

"()'
-'
..

....
.

. .
.

. .. ;.

;. ,
.

.-
.

�
. .

", ,'tl\','; 1,";'':,
.

"

r.-.-N.� �;"..-.;.-..- -.- �- --.-..-- .;.- - - � - ·.·.;.� · ·..,·..·.·.-.7 � · - -·.· =r:': �..,�_ �.;'

.

, ,'<t'

O·,

,

"

, Realizada a' segunda ro-· gú x Flamengo e Postal Te-

Id�da,
ficou, sendo a seguin- legraf'ico x; Iris.· ;,.'._

te à situação dos clubes, Domingo,' pela, manhã -

concorréntes ao Campeona-i, 'I'reze de Mato x,América e

.
.

. to Citadino da 'Divisão de ;,Colegial x He�'�lJio Luz.,·

-.IAmadores: .: " .. Publica. "E�porte Jornal",
-Ós .

10 lugar - Bangu, com de Blumenau .

• ::. t 2 jogos, 2 vitórias, 4 pontos
ganhos, nenhum ponto pel'-.

co, o. Avaí, agora soz a

.dÍl'e-1 ta-d.o. pelo exeel.e_nt� cQm?o.r-
dido, 3 tentos a favor e TÉCNICO NORTE-AME-

ção técnica de-Osn i Goncal- tamento dos dOIS bandos, nenhum contra." Saulo : '3
P,4I"A· PREl>A-",

t t·
'

RICANO ,.. \o
ves (Nizeta) , soube-se con-

r "Os quadros foram estes: ,en100���gar _ Hercil io Luz, RAR 9 "FIVE" BRASI-
zir com geral agrado,

o

por AVAI - Brognolli, Bene- L�IRO,
vezes chegando a fazer o' val' e Danda ;' Nenem, 'Báu- com 2 jogos, 2 vitorias, 4

adversáríó recuar. através 'lío e 'Jair; Bolão, Ari; Saul, pontos f;'�nhos nenhum pon-
Rio, 7 (V A) _ A COJ1-'

H Ii h (A im) P Ii to perdido, 7 tentos a favor, _.':..fortes investidas. e In o morrm e . ap 1-

e 4 contra. Saldo: 3 tentos. fegeraçao Braailetra de B�dl::O resultado final: 9 x 3 nhot Lisbôa).
2'0 lugar

.

.:__ Coleg'ial, com quetebol entt-ou, e� entent 1------------------------

foi o justo e satisfez a g re- C., .. REN�UX Ludin
to 'Com o técnico norte'. " ,

-.

I 2 jogos, 1 vitórta, empate, I
meu

. s. <:-gos e troianos. r (l\1osiman), Afonso e vo;
3 pontos ganhos, 1 ponto amen�ano Anderson Pd�I'�Os golos foram obtidos Tesoura, Bologn in

í

e Pdlolo ;
, .di d 6 tentos a favo e l organízar, preparar e 11'1-

·pela seguinte ordem:
'

Petriski," Otávio, Teixeir i- peI J o, I' I ã brasileira d'�•

3 contra. Saldo : 3 tentos. _I grr
a se eç o

. '. -

10 tempo � Petruski nha, Aderbal e Juime,
,

30 lugar L: Tl'eie de Mai� I'
bola ao ;e:,:_to, tendo em vrs-

(15ms).,
.

Brul io .(penalry,
,

Corno? prel.imínar depron- ,

2' 1 itória 1 ta o, proxrmo Campeonato.

.

) O" t
. .

t
. com Jogos, VI , I .

.

.aos .'28 minutos), távio aram-se os conjun os' ama-
i

.

t 2 t nhos 2 Mundial a real izar-se ' no
(29ms.) e 'Bolão 03Ims); 20 dores do �mérica e Pos,t�l (rerto .a, 'dP?dn oS6gatent'os' ·a IBrasil em ÚJ54. .

-' pon os per lOS, o ,

tempo - Ari (no 10 minu- Telegráfico, acusando em-.. .

., .

favor e 5 «on.tra. Saldo l' '. J

to) é Otávio (23ms.). pate de 1xL.
__ ="""'..".",,,.__�_

Lázaro Bartolomeu diríg'íu Renda: Cr:f 4.970,00 (fra- tento. '

r· ,

,

--:-: .
�,. " . -

:,
-

.
.

30 lugar - Postal !Tele- 'PALMEIRAS'2 X VASCO icom acerto' a pele.l_·a, faci1i� <:�i),
gráfico, cO!p. 2. jogos, 1 vi-
tória, l-derrota, 2 pontos ga
nhos perdidos, 4 tentos a

,
• . favo;' e 3 'contra; Saldo: 1

A 'injustiça ,co,ntra O re�o te4�oiugar,� América, com

Crihcandq a ação �o Co- porq�le não sabiqm readap: 2 jogas" l' erripnte e 1 d�l'
mité OlimpiCo Brasileiro, tar-se imediatàmente a mu- l:ota, 1 }!X)nto ganho e 3 pon
antes da ida da turma bra- danca bl'tlsca do ritmo' que tos perdidos, 2 tentos a fa
sileira, ,ás Olimpi�,das de imp�lzeram ;s I:emadores vor e 3 contra. Deficit: '1
'Helsinki escreyeu o "Jornal de Buenos Aires'- te,nto.
dos Spo-ds", do Rio, .

'sob, o . Mas mesmo o "tempo" de 50 lugar -' !i'lameugo,
tituÍo "A 'injustiça c'ontra o 6'52" é inteilcionalmente çom 2 jogos, 2 deI�rotas, 4 São. Paulo, 7' (V. :A.)Jae- remo"; "O out-riggers a 2 ótimo. 'l?ontos perdidos, nenhum Divulga-se, aq.ui que o N!l-

5.10.�. ·.eom pat1:ão brasHeü'o; cam- , Nos Jogos� Olímpicos de 'ponto ganho,.l tento a fa- éi�nal A. C. está i�terel-\sa�

I
peão slll-alll�lii.cana, afinal 1948 somente o barco verl- vor e 6 contra. Def.icit: 5 do ·no concul'SO do ava11tr

,>..; ,,' ,.;
- "

seguiu para Helsinki. (' . cedor norte-americana fez tentD. "' Nicácit'l, pertencente ao 3aIt.
femininos. "�o

..

,

Não pela sel�ção, mas' melhõí' (6'5q�:.. ;,3/10), ,_el},�- .....50�hlgal' . .:- ,!ris, com' 2' tõ's"F:,Ç_::,". '.,.)'100 metros Ioland:r, ,���aR a' uma '.�jllga do. gO-�,lq�anto 'n9 Cámpeoruíto eu:;.. Í'og6s, 2 dêÍ'l'otàs, 4 pontos. Os ent�I;l(ll\mep.tos.la 1'0.•

Bonnassis.- Barriga Verde vêl·nó\.tO Espírito Santo. r'.'opeu � (1951'),' displJtado I?e�dfdosr nenhum ponto ga- ram i.niciados e por 'es,se;;
-:- i3"3/5. Um barca� f<i'i, mas uni ·õu..: num tempo" id�al; ã, Itália n'ho, 1 tent� a favor'e (;) cón� dias, se s,aberá ,j;j Nicácio
200 metros Iolanda troo tão valo�o� (}�mo' o pl'i- ,,:el'lCél1· éOfiJ 6'54"1/10, na trà.: -Defjcit: I'> tento. será ou não, Cúmandante, da

B
.

B' V·
..

f t d S·· I (P "V)'m'a rodada rofe'n�l'''a 'alvi-celeste :laonuaSSlS - arl'lga 81'- meiro, fi.cou em .cà�a, _ '- �en" e a' uIça q�,e. m.a��cou ro...
_

•
P "

. 5.000 me:h-os - Waldemar �e' _::_ 29"1/5. Nem slquer fOI menel"'J.� 7 08 6/10. Amanhã, á' tal'de- Ban- temporada de 1952.Thiago ' d� S()usa - OEm- 4xlGQ metrQs l�eVeZamp.n� do pelo Com'it� .,0límpicB/ Consultando um àÕi; maio- ,
.

.... ico, -,. 16'!iV"§-/10.
.

to - NO!'ma Teles, Ru'h.....
� " afim de suscitar interesse l"�S expoentes 12t'iropeu"r do

..

..._. .
te·.. ",- ._ . ...._.",_10.000 ll1etros - W;llde- Krespshi, IVone Sehnei,le::- da parte- do' ,govêrno de r.emo; :ijenry }ÇoJ:.benda}I" .",": ..w�,.", ."'*';'� .. ,,_ ,'._ ",mar Thiago. de Suusa - O e Edelburg Brediszinski ,,- Santa' Catãriíí.ã:'-,-' �: .. -. --" ,

sobre àS possibÚidades dos' -Rell'e'n.as&tr.& O. eS"a"dl-O·limpico -83'3'8".
, .Olimpico -;- 57"4/10:

.

E' o barco a quátro remos slll.ameriéanos em Hesinki\. I'"",.p. éI u .'4xlOO metros revezamen- 80 metros com baireh'aa de ponta com. timoneiro e dep<1is de fornecer-lhe to-
"

\

. do J.'mpilt'toto - A rgemil'O. �izzal'i,

.)O-j'.
- M;aria Natalina Leite (Décio . Couto; Hamilton, dãs os detalhes de Valdívia, '

.

.

I
"

_., {_,sé T. Moreto, ,Rui Wl)iff e - Atlétic.o .:_ 16" Cordeiro, 'Walmor 'Vilela, ,recebemos a seguinte l'e's�, ,Alcindo ,:'fedeil"o,,�L ___::_ Atléti- Salto em altura. - Iris Ma"uoel Silveira'_e Sadí Bêr� péosta:" "Qs ú.nicos
.

tempoS:
.

''JiJ, não. in�i� '()xiste

dÚVi-'
qu.Jhiõ·o .então o .n0880 fure..co - 45 �/lQ. ." . Colhl - Olimpico -1,35 bel') de Florianópolis, vice- realmen.te sel)sacionais ·fo-' das quando .a iluminação do boI terá 'àmpl-as possibilida-4x400 metros revezamen"'" ·metros. ,. campeão. sul-americana de ram os de dois quatro com �s.pl�ildido ca,mpo de futebol ties de i'�cuperar o terrena.to � .Iosé Lucàs Pe;,"e(l'a, , Salto em distância - Valdívia:.

'
.. patrão da Argentina. e 'do do Gremio li'sportivo Olim- perdido uít1mamente. Reside. ,'Walmor Silveira, Bei',toldü Norma Teles - OI" T I B '1 i t'" .' lmplCo a vez a subestimação do raSl. :....' pico. Oite poste "foram iCO'lls-. na instalação, ela ilumina,-da Silva e Leonardo J, Zipp --'- 4,45 metros. barco �e Santa . ,Catarma, Não pen�,f.que êstes bar- tl'uidos conl éuidado e dtlt�. ção do OUmpiêo a grande

- Duque de Caxias.'de Blu- .

Arremesso do peso -

verp do fato de qu'!:: ele não cos repetindo, a,'atuação em
. rar.i.te os últimc;s 'diqs foram eSPjlrança d.e unia melhoriamenau -;3'47"_ .: Irm:gard . Stender - Socie- soube ganhar contia os ar- Helsink,' podei:ào perder 'tJl\tantados. O serviço de le- dó nosso futebõl.110 metros com f.ra:J,Teiqs dade Ginástica ...L 9,18 me- gentinos, "

, ,.- cOi1tra os �llropeus ou , a: yantam��to, ,l'e.alizados ne-
- Milt,on V. Ribeiro - Li- tros·.

'

'TI.� '.
"

,1'<1 - 17"6/10.. .lYJ.as uma vitória _{'u der- mel'lcanos , 10,8 operál'iol)' da Empl'êsa ..E o dr. Armando Mal'tins,Arremesso do disco ta contra os p'latino;s tem Depois> ItIuito boa é a per FOl'.ça: e Luz, ôntem a tarde Xavier e JOS€ Pera, os dois
'

40ft meb'os com oa:rreira" I t G d B
.

, .;ye e evaer, - a,rl'lg''l que ver alguma coisa' com formance do "k"iffista" unf- fo�am ·collduiOós .. 6 acon- baluarte' da cam1lanh'à da.
- Osmar Cunha - 8'. C. V d 20 77 t

c
, " ••el e -

, me ros. os Jogos Olínipicos? �uio Risso. tt�cimento, dos mais signifi- iluminação, não cessáitãnFlorianópolis (extinto') AJ r d d d' .

•

.

emesso o ar o Aliás, os catarinense dei- .
O l'�sto é bom, partindo cativos., ellcheu de jURtifica- suas atividades em quan:doõ8"5/10.·

,

..

Maria Tormena _ Fl'fYtlel'- ",. .. . .

b xaram e'scapar o· titulo' com chances' majs ou me· do ··J·'U,bilo não só os, grelláR o grantle s.pnho de Blum··e--Salto em distância - Her 2892
<

•

rense -

,� .metro!? mais jjor falta de expel�iên- nos üruais contJ'a os em·o· como,.to{\a a famiÍiá espor- nau espot'tiva ,n.ão esti"er,cilio Nazário - C. N. Ca- .

cia do que por 'falta: de clas- pens." tiva. citadina. A instalação concretizado. E �nquan to'
ehoeil'u ,..,.. 6,51 metros.' NOT A F I

:
..

_
_

I
.">. - a ta' ser 110- se.

_.

'. Será que uma medalha de dos refletores' yirá logo. e
.
durar a campanha, concla-Salto {!lll altura: - Milton mologado o recorde dos 80 A" d f

'

r R \
In a na, rente das 1.700 prata ,muito provável não assim muito brevejl1ente te-I mamos a todos esportistasI'. ibeil'o -.Bal'riga Ver-l metros com barreI'ras' 1 t ( 1 2 00 • .

? ,.

J
' ., (e me ros ,( os.·. que e' o to- Interessa.... E' mcompre- remos em, nóssa ddâde jó- :1. C-DQper:ftem com esse 110""

de - 1, T� metro,;. Mal'ia Natalin'a Letie. t 1)
. " .,

d
.

l' ". Ia ,os na�1().naIS _P€X eram ellSlve , gos sob :a Juz a�'tificrnl" tável -bin:omio'; XaV'ier:Pêrai .

L·
..

",. ilib d
.'

IIAsituaçãodoCa�peo·natQuta equl 1 ra a e s�nsaClon� .;_ .de Amadores "

':
'. lravársm' Avai e 'Carlos",;Renaux

'
·i

:::"�.�.'.-

'�""JUSTO '0 'RESUL,:rADO:: ·3)(,3
.;: .:

Embate de .ru ras proPOL'-1
Os noventa minutos fo

cões âssisÚm�s,. ante-oritem, ram de grande movimenta
.i noite, l1�' estádio da. .rua

I
çâo, 'com os dois. bandos tu

Bocaiuva, quando. voltaram do· empregando para pos
a cotejar OR times ao Avaí suir os louros da vjtóría.
e=Clube Atlético Carlos Re-

i ,Contra? forte onze bru�-
naux., quense orientado .por Lelé-

,

,

'Os recordes catarinenses.

de atletismo

'pelo TorneIO Quadrilllgn'
lan jogaí:am ante-ontem nO'

Pacaembú as' equipes dO'
Palmeiras e Vasco, vencen
O' <,luadro paulista por 2 x L

Realiazdo em" maio últi- Salto trtplo - Hélio Ama-
mo o Campeonato Catar-i- .ral Lange - Lira - 1�{,2Ú
lHmse de AtlestLmltJ, pub�i- metros.
earnos abaixo a l'elaçáo dos Salto em vara ::- Silvio
Tecól'des catal'inen:;e do e&- Ney Soncini - 3,15 inetros..
porte base, após c: llom010- AI:remêsso do dardo
gação dos recórrl�s obtidos Pau�o Otto Scheidemanlel
naquela competiç'lo pl'on:('· ,_ S. C. Florianópolis' (ex
.. ida pela Fedel'q,;ão Atléti· tinto') - 52,46 metros.
0(:,8 Catarinense. Arremesso do peso - Na-

.

Masculinos bor Schilichting - Lira
100 metros !{olando 1303 metros.

Puschel, da Socieda{Í,3 ':;1- Arremêsso do mal1;elo
.nástiea de JOÍnvüle -- 11'. Paulo Ardigó·� Atlético -

200 metros Osvaldv 32,03 metros.
Silva HusadeI Atlético - AITemêsso do disco-
2W' 1/10. E'rico Straetz Júnior - Li-
4no metros _:_ Gaudêncio l'a - 38,10 metros .

. :Ferrei!'&- � S.C. Floriullópo- Deeatlon ___:_ CUl't
lis (e.xtinto) - �2" 4/1fl. gel' - Olimpico-

&00 metros - Alvim :i:\f,;as pontos.
Liga' B1umelJa.u '-- '2'5".

'

.. "., , ..

1.500 rneÚos - 'Wa!de-
:ma.t' Thiago de Souza·_ 0-
limpiw - 4'25"2/10..

3.J),(i)'O metros _ ..Wilson
lJires: - Atl�tico - 9'22"
S/10,

--��-----------------

INTERESSADO EM NICÃ
CIO O NACIONAL

. ,
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I:N'TERNATIONAL
_

HARVESTER

.1i'ltllli�IB.liB ! MÂQuíNAS, S.A. �wí�i1��f���Z?�����r:t�J��!���
_ .

��G��i��� �I .
-�----------.-�-�---�------------

•

'

. _--:A. mulher evitar' do�. � '
__JII .�. JIUIIO: n. 11111 tE mt. u .* São PIULO: Rua ORIENTE. 51 * PORTO ALEGIE: RUI GASrll 1fUIJU. 28

AU\'IA ...�s CóLít;AS l,J'fERll'.\[" ,--=""""......."�-,-.--:'"'"7".-,-:-:-,---------------...;_----------.---------

��::��-s:8 :�:esva;::!�:!) (�:�� HOSPI1),l D� CARIDAOf Lira ,.,tenis Clube
ClãS lJtêrina3.Menstruaes e a":'I. (l

"

•

DA' "--.,. 'tV' l't 35 C- "EI't'
"

,"{-.fI.S DE "AGôSTO' "'.,' '.
.

•

v "
,

,
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or por exce enc a.

. .

d'
.

"'.
-,

.

RI'
.'

f.,'.,'
• '. Ra mm, 5, Broncüecopla. 2. � Reserva de mesas a pai·til' do dÜl 11 na e OJoarl8.

.. L��O SBDA:INA. pel� ao.. com, O.movimento de a:-'sisten- Tubagem Duodenal 1. R!1- Moritz - ào preço de Cr$ 30,00 - Início 21 horas.
tll'ovada efi�aCla. é rec�t.dll })OJ (la aos' indigentes 1urante dioterapia, 238. Ionisaçõês, Dia 24 - Domingo - Soil'ée.

.

médlCos llustres.
,.

•
os meses de Ahri!: Maio e 21. Anestesia p/gazes, 44. Dia 30 - Sábado _ Soirée.

·FLUXO SIIDAT�A encontrlll·'" em .Junho. do 'corrente ano, foi Oxigenotel'apia, 7. Eletl'o"

"
_..

.

toda parte. o. H!guinte: Consulta,;;, ,4.099 coagulação, 44. Bistui·i· Elé-
CIl1'ativos; 5.511. Operaçõe,:, tl'ico, 1. Transf. Sanglle, 32,
42d; Ex: Labol'atói·jõ), 520. Il'halações c/penicilina, 12,
Rf,}.;, X, 338. �àio3 Inüa Injec;ões, 12.465. Fórmulas,
Y�!'mélho, 166. Rafas _UÍtl',; 6.ü08. Ondas Curta:>, 379.

·tofap, Cóap & Cia.llda,

J,

o 8i1-'_ Ben iamtm Soares' neros, até hoje descontrola-

'(;ahfo!l1Cl Presidente da CO� dos..' Faça�s, aqj.l;,:hü, en

-PAi:n� Braeií, ssteve em tanto ,um ap�lo, sijlce'llo; aos
13imn:enau, pOI; ocasião da membros da COAP, depar
abertura da Conferencia tamento subordinado ao sr,

';·d.O!{ homens da Prcducão Cabello, que, por sessâo.svai
'fie' Santa Catarina. :;.", ".melhól'�i· em duzentos' cru-

S. excía. - que foi apon- zeiros, diárioJ acarteira dos

'f�'.flo. para a pasta. daViação seus. membros ...

e Obras Públicas', substitu-
i�ldo o sr, SOl�za l:-ima.- fez· A COAP, que ainda não
qnestãô de assinalar, para se instalou, aqui, está 'di.

,os homens (lu comércio; da .yulgando" pela imprensa,'
�ín,d';H,.tri" e ..da agricultura, artigos e pa:rágra�os da lei

ser .amigo -intimo do 8'1'.- Ge- que a criou' e que. $ o seu

rúfio Vargas e ser.o homem regimento interno, Já é, al

.mais atacado 'pela impren- go de novo .. ,. Está. assim,

;"sa. 1Jra�j]e��a. ..
'

f legalmente, -',apta. a ....:e.ntra!r
É-;';se pensamento, que Ihe [em funcionamento.', Mas,

, i;,Jejo vêzes sem conta, se não I perguntamos nós - onde

: �oi d� fudústrià. pelo menos I estão o'; órgãos f isca lizado

,Téiietiu qualquer se'ntimen- res da s,ua ação, quando esc

. to personalíssimo ... E' que ta, fôr necessário ,faz\õr-se.
_S}". Cabello, que se jacta preatigiáda, quando surgi.

:,k 3eT o h-omem mais com- rem os casos de insubordí

:'illíUtlO p�la imprensa do seu : n�ç_ão, à. �ei? . Certamente,
Par:;, deaidiu que' a única I vrrao os fl�(;alS, age�tes 'no
defesa aos ataques de que' meados, com vencimentos

há sido alvo, poderá ser es- que mal dã� para viver ...

ta. :__ ser o queridinho" da E dái ? -O que .será ao po

f?.wílin .. , Nã.\) resta dúyi- 1"01 pagando _tQctn essa gen-

ti� (�{,;t' ,t·, 'ex.pediente é ge ,.te,· para lhe defender _cou
, qUe-�l 'm,.lii±.�) .íntel igênte pa- tra �B t_nbarões? ';. E nessa
, €la'vrev-e'nlr os golpes e usar' C?mlSSaO, , �ue e a COAP,
\, L'S éontl'a-goi�s,..

' nao haverá Justamente, ele-
lt.ias, deixemos. o sr, Ca- mentes, em maioria, que são

"be"lú, que trabalha l8 horas parte no comércio, na ill

·_diárias. .\,;r,ssegado ... Dei- dúsh)a?",' Logo, axiomáti
�"",êTlJ(...Jo,l;}<Í pelo Rio. assi- co - haverá a justiça por

.nanlio,oo;"S€llS papéis,· di- casa "-

.h'I,Ji\,dn -as fluas ordens, estu- Esses ques itos.. aqu i- con-.
úi;&ádo os aumentos de prê- signados, deseje riamos- res
.I,.m�.,. de cuja política é o pondidos pela preaidência
"ma"'!lf1' ·rl{r Brasil. Não fale- dêsse organismo que ainda
, .l'!iOS mais dêsse homem que 'está por ser organizado,
tem em tôrno de si proble- .instalado, etc.

'mas, problemas e mais Seria' interessante tivés-

problemas . , . semos, logo, qualquer escla-
Pensemos em nós, aqui recirnento a' respeito, �lma

, em' Santa Catarina', .desta vez que se nos afigura ser
, t,en'á tão In:õdÍgá, tã� 'bôa, mais um concorrente a pe
·tão NfIiiS'Sa e dos nossos a11- Isftr na balança' da bolsa do

: );EP8.'i';S,ª--d'Os. Falemos' das povo, já tão farto de CO
nossas necessidades, da ma- F A P, C O A P & C I A:,

� }o-ração dos prêços dos gê-. LTDA ...

Flo'rianópoli� Sexta-feira, 8 -de Agôsto. de 19i>� �

., r
, .:,.... ".. _'·'t

Na antiga Grécià,. qüêin derrubavã uma oliveira era condena

do àpena de morte l. .. Os gregos levavam, asslm.r a um-rigor
extremo a ,sua censciêncía do valor de uma árvore útil. Hoje
se sabe que quern sofre. a pena de morte com a derrubada

indiscriminada das árvores é, .. o próprio solo, delas .desprote

gído. Faça. pois), o imediato replantio dos bosques ou matas
:

de sua fazenda, porquanto êles contribuirão decisivamente para a

sua estabilidade matel'ial e econômica: E mediante a proteção
adequada de suas. terras, a sua .fazenda produzirá mais e me

lhor, permítíndo-Ihe aumentar suas remessas para os mercados

consumidoFes.
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\I'EATÍ'W ALVARO DE CAR'VALHO
DOMINGO

Grandioso Espetáculo de Palco e Téla!

No Palco!'
"

,

..Apresentação do famoso conjunto da RADIO

GA{.rCrfA de', Pôrto Alegl�e-:
; .

VOCALISTAS DO LUAR
'Ínterpretando' os mais recentes sL1ce�sog mt;sicais!

UM ESPET-ÁCULO INOLVIDAVEL!

Preço único Cl'� "10.00.

(Cine Odeon)

,-
•

c,

-. A IllterollUonal8an-ester a8ségu:
ra aos seus-cíteutes o male completl.
.I.tema d� assistêncIa técnica atra
vés de cursos de treInamento, livros
de hlllll'llçÔeS e filmes educativol.

,

Consulte o Concessionário T. H. mais prõ:rimo
•

IH

PAPEL PÁ�REDE
ULTIMA MODA EM 'NEW YORK. BUENOS AIRES.

\ PARIS. RIO E SÃO PAULO
.

MODERNJZE SUA RESIDENCIA 'FORRANDO-A
Para sala de jantar, quarto, copa. etc.

Distribuidor e Representante neste Estado,
IVANDEL GODINHO

Rua Pedro Ivo - anexo Depósito FLORIDA
Artigo de pronta entrega.

" • •

'Viagem com segurança
e rapidez

8Ú NOS CONFORTAVEIS �CRO-ONIB� 00
.'

11'100 «SIJt--BRISILBiRo,) �
.

Florianópolis - Itajai - Jolilville - CUritiba
O'O.NV.ITE

. . AG.: D:: G.: A.: ·D.: U.:

Aug.: Ben.: Resp.: e Subi: Loj.: Cap.:
"REGENERAÇÃO CATARINENSE"

.

De' ordem do Re3p.: Mest:: tenho
I
a honra de convi·

4ar'aos' IIr.: ativos de tôdas as LLoj,': desta Capital, l>em
cmno, a todos os Ih.: regulares, de passagem por êste

bl'ienf.e" para as solenidades da Sess.: - Mag.: de Inic.:

que. terá lugar. no próximo dia 15, às 1\),30 horas, em o

nosso Temp10 à Rua Vidal Rrtmos número 80.
.

'Florianópú]is, 9 de agôsto de 1952.
"

p,: G.: F.:, 3.:.
j

Sec.:

..

'Agência: h,ua Oeodo.ro es.qtlina da
Rua Tenente Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mbulat6rio . do tA.P.C. 'ICamerra'MuniCipal iCRISE NO IRÃ
As�oc�açã?

.

COril�rcial jdestinado à i�s�alação de de, Florianop"olís
"

I"
,,'

Floríanópolis promoveu l! nosso ambulatôrto nessa ,ea- .',. . . . . .' .

I O
.

r!1·estaçãodeme�?o�:a,ssis-. p ital, �eDbo a satis.f�çãO de
.' O.LegIslatl:o. c1�a.�Idade lllICIOU, terça-feira, sua ter-

. egene a em caos 3.ela ao comerciario, 'pro-I comumcar que, na semana cerra reunjão oIdmana.. .,'
.

,

'

nando junto às autori- passada assinei nesta capí- Do volumoso expediente destacamos O segumte: ....

e� c.om�etentesa criação i tal o c�ntra�o . d.e Ioceção CASA DOS PROFESSORES

sl·lua'ça-OAmbulatório do IAPe em I com o propríetârío do refe- O sr. Prefeito Municipal enviou mensagem no sen- .

rianópoÚs.·
,

rido imóvel, tendo o nosso tido de s-er concedida isenção de impcstóa à Fundação .

li:.. ' ".. delegado nesse Estado le- . Casa dos Professores, juetif'icando a medida com consi- LONDRES, 7 (U�P.) - O funcionários não deram ím-

,��(!ente�eDt:e, .: 'o 'senhor vado autorização para pro- derações oportunas sôbre a benemérita instituição. gabinete de Eden reuniu- portancia maior à indicação

'�les E.d�.ar _Moritz,
Pre- ceder às. obras de ,a�ataçM . , A

PESTE BOVINA .;

soe, esta tarde, com o novo de que o Irã talvez venda

Ir�te
do órgão das Clas-. do, mencionado prédio para ", ,Bp', oríclo n C:_mara, o s�', Governadol: do Estado, res- embaixador .soviético, An- seu petróleo à, Russia, .se

IS :prbdúté�às, recebeu do aquela instalação. Agradeç� ,ponrlepdo a �m apelo d? sr
",
vereador Osmal',Cun,h�, el1�I�. ·dl·ei"Gl'(jtn�kõ. Acredita-se não encontrar em' iseguida,

.. :S:�I}l'fqti� La Roeque A�- I
o interêss� d�monstrado 'no mera' as mooldas, q�e ha.mUlt.o .vem pondo ,em �ratlca p�� que mantiveram uma troca outros mercados. Disseram

el�a,. Prei?14el�te}Q �nstI-1 aRsun;:o: visto ? �oss() 3;m-
ta dar combate a este que disima o gado da Ilha, medi> <d� imeressões sôbre as re- eles não haver indicação al-

to "de 'Aposentadpna e t bulatórío constltuír medida das
�

que tem �ado os melhores resultados. lações entre o Oriente e O· guma de que o Irã tenha .

'ensões dos Comreeiârios, o de alto alcance para pres- SóBRE A DEVOLUÇÃO DE UM �E�UERIMENT� Ocidente e que Gromyko as- vendido petróleo à Russia,.

guinte, telegrama:' �.! tacão de assistên,cia,,�éçl!��: .". Q assunto, sob certo ponto mais Importante, fni ai sinalou a hecessidade de se I até. agora, acreditando ser'

"Epi referência. ao assun- à laboriosa; classe 'comerclá- éfe�?rÍJção, pelo sr. Pr:feito, �e' um requeri�ent'o' ai el.e·j conseguir maior compreen-I' pouco. provável que irá fa-

da :locação .
do ediffcio ria nesse Estado". ��;ilado, � n?}ual o SI: .os:nar .C�n�a e

�

o SI.
�R�fael D�- 1 são entre os povos soviético zê-lo em grande escala, de

'"lacomo ,,�hcItava.:n diversas infoimaçoes sôbre servi-j
e britânico. I vido a falta de meios de

ços de. p;:l.Vlmen,taçao. .

. ... _:
. Os funcionários britâniv ; transporte. Acrescentaram

" DI� o sr, Chefe do Executivo que a .JustlflCaçao do
cos assinalaram,' contudo, I não haver meio direto Ilê

requ:f.lrnento c,ont�m fra�e� .menos respeitosas ao Poder
que o centro dt maior preo- r comunicação ferroviária eu-

I.·.· �ulllcIpal e daí a impossib ilidade moral de atender o pe- cupação .para a Grã-Ereta- tre os dóis paises e que a

r�o, pro�ll1Dcia�o quàsi à noite d'o"dia 4, já na �a�l·�l: dido. n�a, é o Irã: de�ido à difícil única alternativa. seria qi1_:-- �

afiá do dia 5 saia nas colunas do Jornal de Joinvite .

O �J•• Osmar Cunha, comentando essa resolução do situação al
í

existente. Os os barcos petroliferos brt-

I' -m a indicação de ter sido enviado "via-aérea". . . ,-;1'. Prefeito não pode deixar de estranhá-la, primeiro ',-,.......��. tân icos fizessem longa, 'com-
I Todo o mundo sabe que durante a noite não há porque a just.ificação nenhuma referencia faz ao Chefe, plicada e perigosa viagem.
'i&es entre' a capital e aquela cidade. doExecutivo, e segundo porque o que estava em jogo não Certos funcionários brí-

Pros:-;eguindo, o deputado Ylmal' Corrêa renova suas �l'H a justificação mas sim o pedido de informações. Pa- tânicos disseram que a sÍ-

Ildavras de qlle nada tem c,ontra ° sr. João Collin. Está, l'ece, acrescenta o orador, que a devolução não passa de tuaç.ão, no Irã éstá degene-

im, na tribuna para defender Florianópolis que é capi- uma eva,dvll, por faltarem ao Chefe do Executiv6 Mu- rando num cáos, tão rápi-
.cl de Santa Catarina que é a sede do Govêl'no, qU€ é nicipal, dadOR com que atender o pedido de forma cabal. damente qu.e provavelmeÍ1Íe'
cÚebro do E"tado. O sr, Gercino Silva, depois de dizer que sua bancada a Rússia possa ficar de bra-

Logo a �eguil', par,a mostrar outras inverdades do sempre se mostrou favorável aos pedidos de informa- ÇO.>l cruzados, .esperando o

H";ClÚ'SO dO deputado Mascarenhas, quando considera ';ões, porque ácha que. as mesmas devem. ser prestadas desenvolvimento dos acon-

mprestáveil:i as máquinas levadas para Joinvile, traz o ��om solicitude e fidelidac!e. pois os rêpr'esel1tantes do 8 DE AGOSTO tecimentos. Acredita-se ,que

;estE'munho do' deputado Gallotti Peixoto, que declara povo precisam estar bem esclarecidos sôbl'e os negócios A data de hoje recorda- a Grã-Bretanha se porá im-e-

i!.Cr visto as referidas máquinas irem para lá pOi' fôrça ::>úblieos, acentua que a justificação em apreço não ou- nos que: diatamente em comunicadio
hl'úpria e não arrastadas. Logo, não estavam imprestá- ;;erva a ética necessária para manter as boas rela.cões _ em 1.626, Bento Maciel com os Estados Unidos 1;á{)

I\(�is. ,mtl'é os dois poderes.
.'

Parente foi autorizado a, ex- rápidamente que for preci-
f O deputado Mascarenhas quer manter suas acusa- Assim, não é por faltarem elementos ao sr. Prefeito, pIorar o Rio Amazonas, por so, para tornarem' medida",

kr'es e convida ó orador e outros deputados que o quei- Que o mesn:1? o devolveu �,Casa, n;as porque o conteudo I cartas de Filippe III da Es- conjuntas de precaução.

Iram, a ir a Joinvile, para verificar o estado das refel'i- fere o respeIto a que faz JUS o governo.

I panha e IV em Portugal;
r:flS máquinas, mas o deputado Ylmal' Corrêa responde Quer-nos parecer que houve pressa da parte do sr. - em 1.709, segundo urna

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

•

(liue esse expediente não tem valor. O que vai ter valor Prefeito quanto à devolução do requerimm1to, nota manuscrita de Fran-

,é o inquérito solicitado ontem e atravez do qual tudo fi-
'

Na justificação, o autor ap'enas diz que houve co- cisco Leitão' Ferreira foi

f'ará apurado. U!�nt�rios na imprensa da capital, bastante desfavorá- nest.e dia feita uma e'xperi-
A palavra "inquérito" entretanto, causa pavor ao \'eIS a bancada do PSD, a quem se' pretendeu culpar de ência de um aerostata pelo Uma carteira com certa

i)é:putado Mascarenhas. caúsar prejuizos t>.0 erádo públi('() "õ porql1te rejp'ltou o Padre Bartolomeu de Gus- importância em dinneÍl:'o,

Porque? proje.to que cria o fundo de pavimentação. Não dii que mão' entre a -C'asa Oscar Lima e

O próprio Dr. Collhl terá o máximo interesse em .que
asses come�tários foram enc��enda?os pe�o sr. P.l'efei-, _' e,m 1.821, na Bahia,

á Casa Victo.r. Gratifica-s�

o inquérito se realize. to. O fato e que esses comental'los nao traziam assmatu-<· nasceu Alexandre Gomes de
bem a quem a entrel.;ai> nes-

Prova mais, O deputqdo Ylmar Co:crêa, que ninguem, ra. Atra.z deles por ce��o que havia algum intel·esse. Não 't �I'golo Ferrão, mais tar!ie
ta redação.

nem o deputado Oswaldo Oabral, nem ele, orador, afir- ten�o SIdo. reRponsablhzado, o C?efe do Executivo não Visconde de ltaparica e Ge-

S f' '�--d'------nara que houve 0)1 que vai haver desvio de dinheiros. devJa toma-los corno referentes a sua pessõa. 'Pelo co- neral do Exército vindo a "re
.

e 18m'it 1
Apezal' de apanhàdo em beco sem saída, o deputado mentário, devia prestar aR informações solicitadas e dei- falecer a 23 -de 'Julho de Só. expectativa de um

Francisco Mascarenh'as perde o ensejo de rehabilitar-se xar que com elas o sr. Osmar Cunha defendesse a sua 1870' acesso de asfixia &i'omáti:a
e renova. a acusação, dandõ às palavras do deputado Os- bancada, se tal lhe p:;recesse. Adviria disso algum eles-· -'em 1840 trezentos 'l'e- com o seu cortejo aterrador'.
,"aldo Cabral, interpretação :'sui generis". prestigio para o govêrno municipal? beldes fOl'a� derrotados abate o espírito mais resi:!.�

E' lamentável essa persistência no, erro! : ; �hsolutamel1te. Antes receberia elogios por ter pos- , junto áo Parnaiba. pelo Ca- tente. Ser asmático é vivei'

E de tal forma se viu desnorteado o representante �lbüIta?o e apressado essa defeza. pitão Ribeiro Soares, com sempre de baiXo dessa ,obs
de São Fl�anCísco; que chegou a essa contradição: afir- . �fmal �e conta� o requeriment?, inclusive a justi- apenas 60 homens; sessão nervosa 'e di8soiv��
mar que o deputado Oswaldo Cabral havia dado todos os. fIca_çao: havl� r.eceblelo o voto favoravel de sua banc:;da _ em 1.882, em Montevi- te. O remédio do dr. Reyn
esclflrecimentos e' <tu·e não vaHa a pena insistir no aSSUl1-

e na? e admlsslv�l. que esta prete?desse menosprezar a déu .faleceu o glorioso ven- gate, a salvação dos asmáti.
to. pessoa do sr. ,PrefeIto, mesmo porque o dr. Paulo Fontes" cedm do Riachuel0, dural1- oaB, rCClmbate·, e�icazment.

Mas, se o dep, Oswaldo Cabral respondeu cabal- pelo �eu carater, sempre mer�ceu o respeito de gregos te a guen-a do Paraguaio: não só a pró-pria asma, con:o

mente âs acusações que lhe foram feitas, porque atacá-
o h·01anos. Almirante Francisco Ma- .qualquer bronquite crôniea

10 novamente? AINDA PONTE NA LAGOA nueI Barroso, Barão do A':' '00' não, tosses, chiados, ete.
Perorando, o deputado Ylmar Corrêa tem palavras de O único orador. na sessjio de ontem foi o sr. vareador mazonas, nascido em Lisboa Com o- rem.:édio do dr. Reyn-

�rrande devotamento à capital, cujos problElmas vitais es- Mál'ió Cóuto; dó PSD.
. ,

a 29 'de' Setembro de 1804; gate; aS-:gotas. antia.smáticaé.
tão sendo postel'gados, para dar lugar a obras suntuosas, O ilustre reptesentante do interior da ilha recordou

- em 1.900, faleceu o Te-. puramente vegetal. o doeg,

como o �alácio das Seeretarias e o Palácio dá Estação a indicação por êle apresentada em 1951 e aprovada pela nente-col'onel. Emílio Carols te adquIre imediato alivio.

AgrOl1,Omlca: , _..
Casa, no sentido de se conseguir do Executivo, a' cons- I Jol.'dan, naSCido em 19 de voltando sua respiraçãolog�

.

E preCISO _ acentua o orador - e pl:eCIso que se
. trução de lJma ponte no sangradouro da Lagoa. '�ssa in- Jqlho de 18�8. •

&-0 ritmo nata'ra}. Não �n-

dIgam essas verdades, para que o povo veja quem tra- dicação, por envolver melhoramento reclamado ,p.eIos, mo- Andre NIlo Tadasco contrados no local,' enviem.
balha para o seu bem. radores do lugar como uma necessidade para- poudéem QntecipadameIlte, Cr$ 25.00'

A CONFERENCIA DE BLUMENAU dar escoamento à produção, não mereceu as devidas in- pa,ra End_ Telegrãfk;) MeQ·

Voltou ii tribuna o deputado Cássio Medeiros para tençõcs do sr. Prefeito. Por ísto voltava ao assunto, desta
deliJ'Jas, Rio, que remete-

eontinuar :TI& leitura do seli esplendido relatório sôbre as· vez apresentando projeto de :le·i, auforÍúUldo & cõnstru�
,

. 'é'c,� mos.- ,N.ão, atendem-�& ,_ ..pe.o-.
eOllclusões da Conferencia Ecollomica. ção daquela pequena·obra de arfe. Esse projeto deixara.

ti3
de. ���__�8. reembo�so.

Em sua síntese, põe',em evidência a objetividade das e.e ter., dev.ido andamento, porque se concordou em não ...e� ...�.r.
tugestões vindas das diversas comissões técnicas, suges- ineluir na competencia da Câmara, a iniciativa de leis �.. ê�� .....
tões. que; postas .em prática, proporcionarão grandes be- sÔb:'e realizações administrativas. Fôra-Ihe assegurado, 'baYora.,. �
neficios ao povo. .' entao, ,. que o sr. Prefeito já havia resoh-:do mandar

TAC - CATIlItINf,.. V"ttor.Vii 011....
HONROSA DISTINÇ'ÃO A,UM CATARiNENSE faze!' a ponte. Entretanto o tempo passa e a'ponte nada.

.._••e� I a•• eo•..aetn ....
,

O deputado Oswaldo Cabral requereu COI1stass·e em O" mOI'adol' d L 1• '" < es a agoa rec amam e sentem-se desanima-
ata um voto congratulatório pelo fato de ter sido, o nos- dos. O O1�ador estranha que melhoramento tão importan-
�o conterrâneo Dr. Vital' Peluso, designado para chefiar' te e de tao pouco' clisto, encontre tanta dificuldade para

-� ,

.

a Delegaçfw Emsileira que participará do COJigl'esso de 3eí' executado. Nem por isto, porém, perde as esperan- p.'�5$' cOAssuntos Geográfico� em Washington. ça.s. Faz novo apelo, por intel:médio da Mesa, ao sr. P�e- $'ESTRANHO REQUERIMENTO feIto, certo de que dessa vez será atendido. Conclui di- ,O d:putado"lV�ashrenh.as sUl:p�'eendeu a casa, ontem, zendo que suas palavras não devem ser tomadas corno' I/
.

II .'com maIS uma atItude mUlto ongIna!. Ao mesmo tempo uma crjtica mas ap'enas como LIDl (I.e"eJ·
.

. d 1.' f'f
' ,.

#
, 'I ' "

•
o SInCeIO e co a_o

''*E'que se m�l1l desta cOllctra ? I!lquel'lto parlamentar, Iiede oo1'a1' com o go:vêrno municipal em tudo quanto seja de" _ OURAlfoTE TODO DIA
<l nomeaçao e. lima O1111ssao dê Deputados para Í1� a interesse da coletividade.

.

/Joinvile e ver o estado das máquinas emprestadas

aque-('
-.

.

.,. 'I" , nos VAIICJOS.
.

1e município? "
Quem compreenderá aquele parlamentar? r-'Iube R LI'Inoense •

.tl

D'�"':;ft�,�,·,.1tLEI ORGANICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO '-". ";. �

Foi iniciada, ontem, na ordem do dia, a discussão C O N V I T E .s ",'
. "" -

� � ,

(la Le, i Orgânica do Ministél:io, Público. Foram s11bmetl'- A d' t
.

1 Cl b
.

R L' I
-; ",' ».. '" � �

- �.... Ire orla (O ue. Imoense, tem a honra de ..o.í': -:

'
- �.

rias a' votqs diversas em'endas, sendo umas aprova ""." e COIl Id V S E F '1'
I" ,/1 4

. u"" V ar a _. . e xma. aml la para o baile que fará i
.'

<Jut!·us rej�itadas.' realizar em sua séde social, sábado próximo, dia 9. I

! a ,Issembleia', legislafiva

Perdeu-se
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"0 ES'fADO�
. Florianópolis, Sexta-feira, 8 de Agôsto de 1952'
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l
Dia 8 - SEXTA-FEIRA - JANTAR DE CONFRA�

FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 80° TERNIZAÇÃO - Entrega de diplomas aos SóCIOS RE-
ANlvEn�Altto :. '

l\fIDOS. ."
,

,

'-' DIA 9 - SABADO - GRANDE SOIRÉE com uma
-

'

P R O G R A M A -,
'

. agradabilissima surpresa. ' ,.

" 'I

'

'! DIA 10 - DOMINGO - Grandiosaexcursão e ehur-
mA 6 - QUARTA-FEIRA -;- BINGO ESPECIAL - rascada. Local: SANT'ANA.

'

,

Premios ; Uma FRIGIDAIUE e Qutros 'prêmios valíosos. DIA 11 - SEGUNDA-FEIRA - NOITADA ESPOR-
DIA 7 - QUINTA-FEIRA - SESSÃO'CINÉMATO- TIVA - Jogos de Basquete - Volei - Esgrimá.

fi Ft AFTCA com uma grande produção da WARNER BROS. ' DIA 12 - TERÇ1\-}',EIRA - GRAN;DIOSO BAILE
.

Advocacia' e Contabilídad� .

Avisa
"

I �

, DR. ESTEVA� FREGA?A}\ll :.
'

, ,SERVIÇO DE LUZ E
_ AlhQgado __; o

.

,",

ACACIO GARIBALDI S THIACO FôRÇA avisa que' os seus
• • ,:r

escritórios, 'inclusive sec-- Contabilista -

Edifíéio, "lPASE" - to anda ..:. ção de pagamento e recla
mações:' passará a funcio
nar, ,a partir de 7 do cor

rente; 110 pr imeirn andar do
edifício Oswaldo ' Machado,
si'to à rua Saldanha Mar i- i
nho. ,1

:Flot'Íanópolis;' 5 de Agôs-Ito de 1952, -,

W. C. cl "chuveiro, et.e.: ...... , ... __ ....

.�ACD DOS LIMõES - Rua Geral - 2 casas de ma-

deira novas , , ' , ' , . , , .

JOSÉ BOJTEU.x I no principio) -: 2 quartos, cozinha.
varanda , .•

,

, , , .

COQlJEJkOS .- Rua S. ",rlstovâo - 2 .casas de ma-
,

'

, ,

_.....:._.......
'

............ '" deira, uma' com 6 peças e outra com 3, terreno.....................__ .' ,

Quer conhecer� o seu passado? I �u����::E:����' 'Vi��::,�:::���:� ��l�J:�: :�,;:�::
i o Professor Rubens Peiruque que se encontra hos-

,

tra c/ 2 "quartos, sala. varanda. cozinha, W. C .

.pedauo no L\JX HOTEL, apresentará gratuitamente, a- cf chuveiro , "' .

través das colunas dêste jornal., u� estudo sôbre o P��'I. ES;rREITO - Rua Tereza, Oristtna - 2 quartos, sa-

sado, presente e futuro de cada leitor, O CUPOM abai- la, varanda, cozinha, terreno frente as mts. furi-

�o, deverá ser devidamente preenchido com o PSEU�Ó- dos 25,mts. __ " ....... __ .. • .... __ '"

NIMO do leitos', e af3 indicações necessárias, que são: da-: RUA MONSENHOR TOPP _. 3 quartos, sala visita,
til, mês e ano do nascimento, As-sim como: lugar da na- sala jantar, cozmha, depés ito, copa. etc. . .....

xividade, estadocivil e profissão. Sendo possível; indicar g!3TREJTO -. Rua 3 de Maio - Sala pi negócio,.2
também a hora do nascimento. Cada' pessôa interessada quartos, varcnda. coz inha .

em conhecer seu futuro; deverá RECORTAR o CUPOM E;STR�;1TO - Rua Santos Saraiva � 5 quartos, sála

,l; baixo, e indicar com sua própria letra,' os dados neces- jantar., sala visita" copa, quarto de, banho.
sários ao estudo., Isto feito, endereçar. à redaçãp de nosso . Terreno .lOx50 -: preço': '

"

B50.000,oi
j6rna}. ,'. .' Av. Mauro Ramos -"3 quartos, cosinha, sala Jantar.,

C U P O M ''_al� visita
_

etc.
"

"
.

.

180.000,00
Sr. Professor Rubens Peiruque Estreito - Rua Jose C;;S'ilva - 5 quartos, .sala vi.
Redação do. "O Estado". Nesta Capital, sita, sala, 'ja:nta'r, cosinha banheiro. etv' ú;o.ooo,oCo

- Envio os dados abaixo, pl;lra tece-
.

E8tff�ito':'_ Rua Jo�é C. Silva - '3. qU:,lrtos: sala vi,
bel' án'otações' sôbre nleu passa1lQ, pre- .ilita, sala, j&ntàr, cosinh�. banheiro;· etc. :

" 60.000,00'sente'e futuro, livre.de despêsas.;
.

.

CASAS E: FA.ZENDAS Á VENDA,
'

CAPÓEIRÀ,S :__ (no prinCípio) - c�m 98 x250 mts.
cas� cpm 4 quartos, 3 salas, cosinha, banheiro, :varandâo
ect.

.

(,
. 250.000.00'

BARREIROS ":::':'3 quartos, sala' visita, sala jant�r
cosinha terreno 20 x30'

,
' 25.000,0((

. '.-' CANAS' VIEIRAS ="cõn14.344;�128m2'··e' uma casa d�
2 pavimentos

.' . ,.' 500.000,00
. COMP�A.S DE.CASAS, TERR�OS.CHACARAS�E SUJOS
Temos sémpre interessado�, em coml,rar casas, terrenos, cha

II •
I

earaé.·'e ,'sitios.• '.

.....M...,h.i tJ'�"'�.'3!I. J:•••da. ". ,. lOW.... /IJ» .a;'�i"'-� ,_' , E, outras que p'p,r motivo de fôrça maior nilo são

C\HIITleA 'rEUiQ4J1., P",05EBA'" "o\Nod ._.
" I\,D�n:Úaàas; alg�'m��. d�st�s casas são ac�rtá tiafi�ié-

'

----� .;.__� .:...._: ,". r�ncíalÍ' pelo Montepio 'OU ·lnstrtutôs.· ;',
•

" -. "'- " ." .

TiÚtRE�Q Ã VENDA
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E 'GARGANTA 'lACO DOS ltIl�_I;��"l·';::-.'Rti.·�"y�raIc:__ eom,�:Sx500.mts. 18.1)00.00

DR., GUERREIRO DA' FONSECA:" ��:�:l!:;�� ��\(,� KO�,�:�Pl!���8�5.x30mf>�·, "

',' r·Ooo,(J�Es))�jalist� _do Hospjt�1
,

'.'
" •

Rec�bemo8 e aplica'mos qualquer ·importância· côtii gÍlrantia lIj:Receita de Oculos - Exame de Fuvdo de Olho pan :�::;A�MiNJST,RAÇÃ�� DE PRtDIOS
(ila!:lsifkllc;ã:o da Pressão' Arterial. '.

,

Mediante modica comissão, ac�itâm08 procu,raeóes para Ildmi.
,MhI'!Pnl.a Apar�lhp.�etn. ,!i!l�rar prédios. r�cebemoB alugueis, pag�mos, impostG8, etc.
Consultório - Visconde de Ouro Preto" _�. .

'

·r.<."'·, :'<·'�?I,;lfOCES'SOS'I:M6iULIÁRlOM •

, t)"gllllizamo8 processos imobiliários, ,para os Instituto.s,' Caixa
�conõmica" ,etll;o, 'temos ta'mbém possibiHdaóe de conseguir' qUãlqU8'1
iO�U-ll1el1l.o sôb-re i�ó>;(ei8. .

•

���
, .::-' <"_ CASAS A 'VENOA

- -=-�
a eo af :-: RUA B-OCAIUVA - 1 quartos, sala. visita, sala ja n-

.' í·.J- semc1lt\ - -
- -

h ,I
# seuS t«'lS Q'C.d 'dade, �uro ' tar, copa, ban erro, coztnra, depó srt,o, etc, . , .. '

'

(>asse
do bu\\ctO à CI

ttará COro !WA TENENTE SILVEIRA -- [, quar�os, sala visita,

\ivre, \onge to de onde "o
sala jantar,.copa. cozinha, etc.

'ue\ recao .

oprat.h ias d've\ col1l RUA SAO PEDRO (Estreito-Balneário) - ;) qU\,l'1I);",

novas energ. ". \áÓ\ e: agra a
_ ante-sala, sula vrs ita, .copa, cozi nha, instalação

\sto \\-.e Sere)
ossante motor. '

..-
. sani tár ia completa, e' duas casas pequena. nu.

,O GU')(\\iOodeUdQSO" '.

\V .•f���o�R����· .�. 2 .�������: ����: '��.:��J�: ':(;�I.

J ...". f
.

I rnl���"� =.':::.;;;,;: .; ;;;;" ;;;� ,;,.;�.,
.

•• H ORS, banherro, grande varanda e depósito .... ',"'"

Si.. COQUEII}OS - 3. quar�o's, sala, cozinha, banherro,
'De' 2.� à 22 H.R

C. UAl\IOS s/A

.

Distribuidor

etc, , .....•....... '" ' ' .,
'

, , .

,-:ERyIDAo FRANZONI - 3 quar tos, sala, cozinha .

Comercio - Transportes,
Rua João Pinto, 9 Fpolis

PSEtJDóNIMO , , .

NASCIMENTO ' .•...
,

LUGAR DO NASCI'MENTO ,.

. ESTADo' CIVIL , �

PROFISSÃO .... . : .

I .�••• '

�I)IJ.unll.(,1

4I)H,Illlll.().

l!ÕU,II!1I1.O.

lllH IHHI.ul

1 \IU.UUU.,.� •

lH).OOo..O(

4-0,001\ .....

3&.000..0'

Bõ,()IIIl.".

180.000,00

,

411:00í),o{

21'>f).OOQ.!l<

83.000.,0'

.),. t.; .

\

I'
· BAnCOdeCRftlITO'POPULARI.

'.

r � AGRíCUlA
'

'. , I
,. 'RoI.\.O,d� 16 .

.

...
,

I
• I'

_.' f"I.,.OmA�.ÓPOlIS � Stó.,�çiló.rlnó_' , "

FICHÁRIO
�

. .
_" , .

o cliente que ,desejar comprar ca!"a, terreno, siti!), chac�r:a, pO.
Je!"á vir II séde dêste Eseritório e' preencher uma ficha d}zen'do o

j1ue
deseja adqui�ir e assim consguirmos avizareroos ao 'in'ter&ssa.'

lo. sem despesas paTa o cliente.

TNFqR;"AÇOE8 '.
Sem comptom'isso. para. o ,c,lie!,te, damos ,.q.uajquel: i�tC)nnaçiio

.

los negócios )mohÚiários, '"

•

A''Q'O'S'T"'OI �._ '.
-

:

.

l�.
I

-,

L_'
.

'

,

DE GALA _: Orn�mentacão deshnabrante ft0S salões.
.

NOTA:' As inscrições' para o JAN1'AR DE CONFRA-
TERNIZAÇÃO e para a EXCUR,SAO, à partir do próximo.
dia 25, poderão ser' feitas por todos srs, associados que
desejarem tomar parte., Também 'continúa aberta a lista
de inscrição 'para as senhoritas que "desejarem debutar.

Horário do' expediente na Secretaria': Das 8 às 11
horas diàriainente.

A- G U A.
INGLESA
[ti ;',J�fi' -I']
TONICA· APERITIVA

ttAS' .C O N VA L E S é, [, � 'Clf

r

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

Oficina de Bicicleta Nely
Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bi.

cicletas e Bicicletas a motor - T'iciclo -'---: T'icc-Tfco
Carrinho - Berço, etc.

Peças e Acessórios Novos e Usadoá..
Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica,
Serviços Rápidos e Garantid-o, 'Executados por' pes-

soal especializados. •

.

Rua Padre Roma, 50 -

'.,

I

i��(/d.RU. I
','�,
nO 'novó BANeO AGRleOLA

. A' eOop�rA.tivÓo, de eri�ito n� tdo BRA�IL.!
•

SEOE PROPRIA
•

,

.:',.. � cr�-Yl� 16...
�. _' \; i I

••

. �

.

4' �.�� � ,

I

..
' '.' fL:ORIRNOPOUS'- STR 'BTRRIff.,R! f i,, •

..

I'
11;' •

j : \ �

1:1,'.: .

"

CUn1.pro <> indeclínáv'el' d-ê'" '0& me\is .agradecirn-ent-t;s ao
ver de, por m€io, dêste, te;;- sr. Arí Santos pelo' sangu�
.tcmunhar a 'minha 'imone- qu'e 'doou; facilitando assim
'dc.ura graiidão ào. exmo. Si'. o re"tabelechnento'de min�
dr: Zulmar Lins, qbalisado espõsa. Ágra:deço, ainda. ,as
clíJ1 íco, pela dedicação e es- boildosas 'ítrnãs da Divina
fOlÇOS que empregou para' Providência 'e élifeTlneiras
saJ"R':r a minha espôsa Ar- da ,referida. Ma.ternida.de. �

se-ri-nda Sn\'a, de grave eu- pelo desvelo ·e ca.rinho ,com

fermidáde, e também ao iÚ·. qu� trataram a ,doente. A
Flávio Ferrari, Diretor �lo tooo,s,' pois,. 0,\ rrtel)s sillç;_e-
S. E. S. C., que a reteve � ros ágradeciÍúéntos; p�dínd() ,

Hm leito .

da Materniddae a ,D'eus que ,os ·�'�(mçôe.
Dl': Carlos Correia, dtl.l'\Últel ,Florianópolis, 2 de Agôs.tq.
viaios dias_

.

I. d.; 1%2.'
..

-

Igl,1almente, r'egistro aqiJi
.

',l,uiz rSmn.el1tura :da Silva
�

•
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Na Assembléia' Legislativa
Deputado ."Ylmar Corrêa

.demoredamente, a
Sessão do dia 7. O deputado Ylmar Corrêa .acentua que (I deputado-

no Presidente: Deputado Protógenes Vieira. Secretá- Francisco Mascarenhas foi injusto em suas afirmações,
rios; Deputados Elpídio Barbosa e Clodorrco Moreira. conforme consta do discurso publicado no Jorna] de Join- .

.

TIROS DE GUERRA vile.
Foi lido telegrama do' Ministro da Guerra, onde se ; O deputado Mascarenhas em aparte, salienta que a.

-

""C,,, manifesta favorável à restauração dos Tiros de Guerra. ! publicação do seu discurso naquele jornal fôra espoutâ-
'PORTO ALEGRE, 7 \ U. Em face da .gravidade da . E', por, certo, noticia auspiciosa e que muito bem nea e não encomendada.

.,.

P.)· - Urgente - Assume situacão, o govêrn o deter- impressionará as, populações rurais. Em contra q)urte, o deputado Oswaldo Cabral dl,'lZ.
rroporções,ba:;Jtante graves minou a ida, ôntem à noi- A iniciativa do apêlo partiu do' deputado Nelson BJ'a- que, na véspera, não acusara de encomendada � respec�l-
<.' movimento de reação po- te, de um trem especial a sil que a propósito ocupou a tribuna e propôs se desse va .. iubticação. Apenas estranhara que tendo SIdo, o dlS---

. 'lI1ar.em todo o Estado con- Santa Maria, com reforços do' telegr-ama, conhecimento ao presidente da Federação
.

(Contfnáa na 6a pág,)
tra a alta da carne e outros de policiamento. das Associacões Comerciais, ......._..._-..............,._...__'V_..,.._..... .........._..._ ,....M...._...__,..,.,..

generoso Durante todo o dia de ôn- E�'ETIVO DA POLICIA MILITAR

F.;·'v".eG 11.. ' a' n.a,'o.Movimentos esporádicos tem estiveram réun idos em Deu entrada, na sessão de ontem, o projeto de lei
•deflagrados, há dias, em palácio o governador; Ernes- de origem governamental, fixando o efetivo dá Polícia

varios municípios aspecial- to Dorneles, o secrtário do Militar do Estado.
mente em Uruguayana, Rio Interior, sr. Egidio Micha- FALA O DEPUTADO YLMAR CORRÊA
Grande, Pelotas, Cruz Alta, -Jsen, e' o chefe de polícia, Inscrito pura falar, o deputado Ylmar Corrêa pro-
Novo Hamburgo, São J'ero- -xamiriando a delicada situ- I nunciou importante discurso em resposta a afirmações
nirno e' outros,. começaram rçãoque, tudo indica, amea- \,do_ deputado Francisco Mascarenhas. '

.

agora a adquirir-aspecto de- ca alastl'ar-s� tambem a. Antes de mais nada,' declara que nem o deputado
Iicado, com a deflagração Pôrto Alegre e a outras ci-I Oswaldo Cabral se aliara ao. partido do orador e nem ii
de uma greve geral em Sa11- dades do Rio Grande do � êste solicitara apoio aos ataques feitos ao Secretário de'
ta Maria.' Sul.

.

IObras Públicas ..
Iniciada 'às 10 horas, pe- A policia acredita que ho- Ele, orador, espontâneamente e com v i g (ir,

los ferrovíârios, mais tarde je
'

ou amanhã explodirão. apoiara o discurso do ilustre parlamentar, porque lhe
todo o comércio, bancos e f5J'eves entre diversas elas- competia defender O� interesses de F'Iorianópol is contra
industriais fecharam suas ses de trabalhadores desta atos -::0 titular/em referência, que queria' despojar a ca

portas, paralisando tambem capital, inclusive' entre os pital de marcos do seu progresso, como o próprio sr.

os transportes e comunica- portuários e transviários. Francisco Mascarenhas afirmara em seu discurso, onde)
eões. O plano dos grevistas - consta ser plano do Dr. João Coll in descentralizar os ser-IJ

O Telégrafo Nacional foi segundo informações colhi- viços do D, E. R, tornando, por conseguinte, a capital]
forçaâo, pelos manífestan- das pelas autoridades - é pobre dependente de longínqua residencia daquela re
·tes. a cervar suas portas, provocar, pela pressão po- partição.
o �esmo acontecendo com I pular, o fechameI.1to também
a Companhia Telefonica. em Pôrto Alegre, dos Ban- .....

À noite, os grevistas, em
I cos, comércio, Indústria, re

número superior a um mi- I partições públicas cafés,
lhar, postaram-se nos tri-' bares, restaurantes, inclusi
lhos, impedindo a saída dos f ve ônibus e taxis de aluguel,
not.urnos para Pôrto Alegre. paralisando enfim, a vida
Santa Maria oferece as- da capital.

.

pecto jamais visto. A cidade Segundo se sabe, apenas
permanece ás escuras, pois continuará o fornecimento
o pessoal da usina elétrica de nergia elétrica em Pôrto
aderiu tambem ao movimen- Alegre.
1:0 grevista, não f'uncionan- . Neste momento toda. a

do tambem as repartições Br igada Militar, Corpo de
públicas, restaurantes, ca- Bombeiros, Guarda Civil e

fés, nem mesmo automóveis Polícia, estão em rigorosa
de aluguel. prontidão, em Pôrto Alegre,
A's 21 horas o prefeito da corno tambem nas demais

cidade, sr. Heitor Campos, �idades do Estado.
cedendo á pressão popular, .....w.?"_..........".__,-........................

anunciou o restabelecimento
dos preços, o-s 5,50 o qui- O TEMPOlo, a partir de amanhã,
Mesmo assim o povo não

se dispensou, declarando os

dirigentes da greve' que. os

trabalhadores não mais a

creditam na palavra do pre
feito,. nem do governador do
gstado, acrescentando qlle
somente com a intervenção,
do sr.. Getúlio Vargas aca

tariam a solicitação do pre
feito para voltarem ao tra
lho.

•

'o'
1"Ioríanopons, Sexca-rerra, ,1:1 de Agêsto de. 1952"

De Prontidão as Forcas
Rio Grande do

.

S�I '

Dr. J. D. Ferreira Lima
Secretário da Fazen

da no G,ovêrno Aderbal
Ramos da Silva, soube
impôr-se ao -respeíto e

à estima dosseus coes-

.Pelas suas altas qua- /

lidades de homem pú
blico e pelos dotes pes"

.

taduanos, com o saber
conduzir os negócios
daquela -pasta com a

cêrto e probidade, pres
tando ao Estado natal
os mais assinalados,'
serviços, desincumbin
do-se de todos os encar

gos de responsabilida
de que lhe foram con

fiados.

H o m e m público e
.

partidário, desempenha
no Diretório Estadual
dó Partido Social De-

Previsão do tempo até às
14 horas do dia 8.

.

Tempo - Bom, passando,
a instável com chuvas. Ne- mocrático as elevadas

funções de Secretário
Geral. Dirige, nesta Ca-

. pital; como diretor pre
:"sidente, a companhia
Transportes Aéreos Ca
tarinense.

voeiro.
Temperahu'a - Em de

clini9.
Ventos - I>o quadrante'

sul, rajadas frescas.
.

Temperaturas - Extre-
111:;tS de oniem: Máxima 21,4.
Mínima 13,8:

soais que tanto o ele-
vam e o distinguem, fa- Assodando-nos, n o
zendo-o rodeado da ge- dia de hoje,' que lhe
nl estima, o dr. João assinala o aniversário

DIA O I ·CH.AUFFEU'R
David Ferreira Lima é natalício. às multiplas
expressão marcante en- homenagens de aprêco
tre os valores e intelec- que lhe serão' ender�-
tuais da atual geração I ç a das, abraçam6-1óf'

Intre 'Itras soJeoldadas. a posse .•::::�:::: a:::::::::� }
..

,.,

da 08va' diretoria da ORGSe Eleições na federação' :
A laboriosa e Ol'deira classe dos motoristas come-

de".,.tmt; no pI'ó�irriO día 13 do correJltê, o seu gr�nde dia. . O omerf:io
'. A data, que se destina a congregar, �ais e mais, I I II I i ti b'qual.tos exercem a árdua profissão do vola11te, sérá, como ee" a a ma o, a . os mam ros,já de tradição, festivamente comemorada nesta 'Capital, da D.I·,alorladestacando-se os atos da sessão solene qu·e s� realizará na- ti

quela dnta, em sua séde social, à Avenida Mauro Ramos, Realizaram-se, ante-ontem, li.a Federação do Comér-
f.;", J fl hora!". t:io de Santa Catarina, as eleições da sua Diretoria, Con-A nova diretoria, que terá poss�, solenemente, na- selho Fiscal e Conselho de Represelltantes Junto à Con-
qlJele dia, ficou assim constituída; federação Nacional do Coméi.'eio, cujos l'BSult.ados são os

Presidente - Jesuino Jnsé Espindo.ta. seguintes: . . .

, Vice";Pr:esitle11�e:__ Gercino Botelho. DIRE'l'ORIA - Presidente,' Charles Edgar MOl'�tz,l° Seci'etãi>io + Cal']os' Gainett. .

. reeíeitó. Vice -- Oswaldo Zatta,l'. Secretário - Severo,�, �o Secretário -_� Nl,lln,às Pompilio Cardoso. Simôes, }'eeleito. Tes()ul'eiro - Hm'oldo S. Glavan, re-

'I 10. Tesoureiro -- �farcQs Nunes Vieira. eleito. .

.
.2.0 Tesoi.lteh�o'- Antônio Gomes Soares Filho, CONSELHO FISCAL - Oswaldo Machado. FelipeD'P.légado Geral - Dr. Timóteo Braz. Moreira. Boabaid. Lídia Rittes vi e.i ra,

.

Advo'gado�Orador· - .Plinio Moreira. CONSELHO DE REPRESEN'l'ANTES JUNTO ÀCONSELHÔ FISCAL: - ArjSeu Ciciliano Silva. VaJ- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIOuemar Pinho da SiJv�. Jo,ão Savas Siridakis. 'l'uribio Bo- Char-l�s Edgar Moritz Oswaldo ZatUlr, Walter SiI'Va et'cll,o .... ,1+ . �r . - ""�,,�l�' 1\�o ]o, 1 J
- _. . i , -

'
, ••. -, .H,(l.l _ •• 8'.{'1. �-".,_'"é 1.1."C�::lCO. 0&0 InaclO Dlas Severo SUlioes. _

-
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ocupou,
tribuna

ontem;

Quando, ante-ontem, com .a alma em f'esta.. me..

dirigia para li Assembléia Legislativa, afim de me

representar pessoalmente na aasistênc ia do duelo .

Cabral x Mascarenhas, ouvi uma voz muito seme-.

lhante ao do criador da indústria metalúrgica de.
Florianópolis - @ meu velho e querido amigo Pauta- .

. 1

leão: .
.

- O Guilherme vai alegre! E tem razão 1 (): ,

circo pegou fogo!
x x

A. indireta do Pantaleão era ferina. QllC!n sec·

alegra com o circo em chamas, diz () ditado, é o pa-
lhaco l Estava já constrttía do urna resposta quando;
na Assembléia, ouvi o elogio do líder da lI.D.N. fei-.
to pelo Cabral. Depois disso tive até vontade de 'pe-
dir desculpas ao Pantaleãe pelo meu propósito de
revidar uma ofensa tão mínima ...

x x

x
.

Eu não acreditava naquela história do por'tu-
guês que meteu dois vagalumes numa caixa� para
levá-los para Lisbôa, e que, em lá chegando, COllSUt-
tára que os. bichinhos haviam sumido: um comêra Q"

outro e o outro comêra o um!
.

Vivendo e apreendendo, diz o provérbio.
x x

x

O deputado Mascarenhas, na defesa do sr; Col
lin � que, segundo o sr. Cabral, não precisa �de a·1-
vogado, mas de curador - ajeitou os/ fatos, de for
ma a arranjar uma baita in compatibilização do seu,
adversário com o povo de Joinville. Revidando, () sr•.

Cabral jogou o sr. Mascarenhas, de corpo presente»
ao pasto do povo da Capital. Como era natural, o 81'.

Cabral estrilou com a intriga do 81'.- Mascarenhas.
Mas este, com maior razão, ficou apoplético com a .

intriga do sr. Cabral.
Lá diz o rifão: Pjment� na boca dos outros € '

piéolé!
x x

x

O sr. Cabral entende que o sr. CoIlln está le
vando o Govêrno à impopularidade. Além de uma·

andorinha só não fazer verão, é muito 'santo para'
que'a esmola não desconfie!

x x

x

Tenho, de mim para comigo, que o sr. Cabral
exagerou a classificação do sr, CQUin, dando-lhe .

v '

posto de entravador-mól' do Govêl'l1o do 81'. ll'ineu
Bornhausen. Par droit de conquête, o cargo perten
ce ao Sl', Bayel' Filho. As aparências iludem! O S1'_

Collin parece, mas ,quem realmente é o macaco �..

casa de louça é ° outro. Devia o sr. Cabral lembra1.'-.
se do aforismo, definidor do dil'eito: suum cuique'.
tribuere

. . . .'

I
I

x x

x

.. :D�, h/t; zyiuito que o deputado Enedlno Ribeiro"
sonha com uma noite de São Bartolomeu. Cbegou RI,

vivê-la, num disellrso, quandQ profetizou o sangue. -

'

correndo e subindo até à altLira da meia canela dos
S1'5. deputados _. sem fazer ressalva da.s medidas do 4

sr. Lecian Slo!Vinski. Ante-ontem, o nobre represen-
te joaquinense estava assanhado com o rumo que ase'
coisas iam tomando, Dir"se-ia qu,e no seu semblante: .

se refletiam as responsábilidades evidentes do vi
dente pieruqueano. A resposta do deputado Masca
renhas seria o ra'stilho de polvora. Naquela Iugoslá
via, que era a Assembléia, a tribuna emoldurava. S(>
rajevo e nela, qual 110VO Prinzip, o nobl'e deputado..'
Mascarenhul>. Mas este,. à eerta altura, referiu-se--.
ao, seu ilustrado amigo'Oswa-ldo .cabral. O deguta--

.

do Enedino dUVidou da fidelidade 'dos' seu::! cruV"idos
.

e pediu, �onfirrnação: Tchê! V. Exa. chamou êle de"
amigo? E comp a resposta viesse afirmativá, o d-e
putado Enedino abalou plenário afóra, desiludida�.
de todas as itusões e. desilusões da vida. Aquela ex- .

pressão amigo, depois do rasga-J:ompe, 'não calhava '

nos moJdes dos figurinos serranos de costa acima!
.

Para Já gcrvel'na o adágio: Quem canle·re ferru. com,'
ferro será con.ferido!

.

./
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"
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