
que as autoridades da zona de ocupação soviética proi
biram ao bispo católico de Berlim, Dom Wilhelm Wes
kamm, acessd à sua diocese dentro da zona soviética.

A Igreja Protestante também informou estar aumen

tando a pressão, comunista sôbre .ela, na Alemanha Ori
ental, visando para lizar o. seu trabalho na zona rusaa :

\& q""� \

; f� �.I, •

Liberdade Religj�«�(l
O órgão oficial da Igreja Católica, "Petrusblatt",

I
Enh'etanto, os protestantes alemães convocarão reu-

4ís�e que �)'
.. b. ispo

Weskamrn 10i in.f�)�'rriado nàl� 'Ine ser n�áo :especial para tratar acer;;� .do
.

aumento da inge
mais permitido entrar na zona sovíétíca, sem Jicença es- rencia vermelha em assuntos rel.ig iosos. A reunião dos
pedal das a utoridades comunistas. . protestantes terá lugar nos dias 9 e 10 d,e agôsto, e nela

Segundo os jornais, a medida tomada pelos

verme-t
será tido o relatório especial do bispo protestante OUo

lhos separa o bispo de mais de 300 mil fiéis da diocese' Dibel ins sôbre a atual situação da Igreja Evangelica na

da zon.a soviética. , Alemanha Oriental. '

. .'
---------------------------------------------------- --------------------------------------- ---------.------�
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aW'W'lis.-.a�n'loo't
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:!J....,.,o""'D"..,...,iáOJO:·'l �"Io � t�pn�té�
� e..l ens fi

� rio de S. (atarin�. � 14 horas do dia íl.

� .À rruda Ramos .I l Tempo -- Instável, com

�ll( [)O�;::;�· F. i .

,. n� �XXIX �. :��:�"atura _. Em de-

'?,
,

de '�qU;"'" '� �_.�_.a ._ �����:��� --�-.� SU�e�l:Z:CO: Do quadrante

-,_._�..___,.,_� i "

. "�����������-- - -�- ..
- S Temperaturas - }<�xtre-'

mas de ontem: Máxima 16,8.
, ll\iÍllima 14,2.

I

Res tr i�ã_o
BERLIM, 8 t.Ounited) ...:....... Fontes catól icas disseram

I
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-

1 RIO, 8 (V; A.) - Ao fj� l) - que II b�ncada dn'
As Donas-de-Casa de Passo fundo iniciam a g' reve I na! da .ses�ão.de anteoon�em, I Partido Social Demccratíco

.
.

. • .. .

'

'. I fOI dl�t�JbUlda a seguinte promo..:a a úrgente tramita-

branca da carne Impedindo a aberfura dos açougues nota ofl�lal: . .
ção do projeto de Resolu,

I. . "0 Diretorto Nacional do n� d torí d d tPASSO . FUNDO 8 (V. - , míldes lutando 1J01' suas o. . 'sao,· e au orra o epu a�
,

. :". _

.
" Partido SOCIal Democratico,« j C stilh C' b I _ .....

A.) - Realizou-se, ontem, todos os dias, para o

NOr-j Foi/um dos comícios mais reínvíndicacões Mas de um • .'
co as I. os a ra, mom-

.
" reunido hoje, tomou conhe- fi a d

.

f I t .

às 20 hpras, um comicio te. A or,a'dora, continuando, c.oncorrid.os já realizados' modo geral a impressão é I . "" • _

d
c n o o paragra o n er-

, "

::lm<t:nto, por expnarçao o '

1" CA, d D t;monstro, nesta cidade, pro- atacou' aqueles a quem o po- nesta .cidade, decorrendo de que a autor-idade do pre- A
no (a amara 8S. epu ao

movido pelas dona>' de. ca- vo elegeu e que na-o dentro da maior ordem, teu- Ieit d 7 • -, iti .. d:
senhor Nereu Ramos, da dos e vote favoravelmente

" cum- eito e, e sei PI es IgW. a decisão da 1\'1esa da Câmara . _

sa, a que compareceram priram a promessa feita do sido irradiado pela .emis- pelo povo a um limite má- . "

a essa proposrcao ; 2) que,
.

'dos Deputados, re1ahvamen- d r id . J)} �.'
mais de seis mil' pessoas, per ocasião das eleições e S01'a local, a nota saliente xnno mormente pela recém- , .....1·

�

d
.

di
evo VI () ao

.'
euarro, em

'.
'

. _
. ..

te a pUu lcaçao a sm lean·· .

d d
-

.'
como protesto pela alta as- que são responsáveis pela foi as referências feitas ao nomeada Comissão MumCI- .' lt'

.

t
vírtu e o novo preceito re-

.

". era que U rmamente se rea- .

tI> dtronomica do preço- da car- atual situação. Tôdas as prefeito Daniel Dipp, • pal- de Abastecimento e I' B d B '1
glmen a, (} exame a ques·

. I7,OU no anco o raSI e, t- d
.

b'l' -

d11e e demais produtos. 4 oradores referiam-se' os de- Todos lhe exaltaram os Preços, para que· lt situa- < d .

.

t .;.l d
ao a pu lcaçao are-

A
.

. .' ,·en o em VIS a a pl'oce en- f �À •

d'
A'

f' t .

. pojaram o comicio, os sastrosos 'tabelamento da esforços em favor do povo ção local posS'} fler résolvi- . .

"dO d d' _
er ......a sm ICanCIa e e lla�

.J.'Jindicatos trabalhistas 10- COFAP, de tão funestas pa:s�ofundense, tendo-se da a contendo' e' de confor- �::oi�:�:lca es�a eClsao, da no Baneo do Brasil, vote
.cais, o Circulo Operário consequências para o Rio posto, desde os pl'imeiros midade c-om os anseios do no sentido de que essa pu-

Passofundense, estudantes, Grande. momentos, ao lado dos hu. povo.
. ••-.............__� blicação seja' feita. a) E'r-

E��;::::�� l���::::;�Ca;�IW--.w.w.w�� ddDoDotBr.-Adnete DMeféedS,.o8 :��jde��e :om;��,teixoto.
interessadas, ao apelo para! (j

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

apoiarem a "grev�e branca"

I
' ....

LONDRI�S, 8 (United) -
.

�::;,��!o1�!�:}:a".�';:;;::I� Mesá e 0. j�qoérUó .do, Banc_o do ,,�ra�il::.lç!êU : �2'i�;:�j���::::::�:::: Transporte _aéreo
. Falaram. sob inten:::a vi-I Por �9DCOfdla morat a .Mesa Dao devufverá a loter- belec'imento dá Junta de De- jaDonês
braca o 1 h t ã d I t

. · · fesa do Oriente Médio_ SÃO FRAN'CTSCO, Cali-

.Ma;iao :e ����d:: ���s,01�:� pre aç o· O reg meu 0, por mais lograta qoe seJa». Esse ol:gan�smo deverá fornia, 8 (United) - Uma

pre�entando a mulh-er ope-
_

RIO, 8, (V.A.) .........!, N-a ses-I devo :ao plenário s�b:e .

a estabelece a regra geral
... e, ser.

formado pelos Estados ,?-mpresa de linhas aéreas

Tar1a, professora Lidinia sao da Camara, de ontem, o maneIra como a presIdencIa o outro a exceção.
. Umdos, Inglaterra, França, jáponesas lanl1ncia havel'

Pereira Couto., sra. Italia presidente Nerêu Ramos de-I e a .Mesa se conduziram na O· deputado pode publicar Turquia, Australia,' Nova traçado planos para estabe·

'Burgante, professora Eva eidiu várias questões de 01'- questão. seu discurso e pode dá-lo Zelandia e União Sul Afri- tecer um serviço através de

Lopes Prestes, senhora l!ni- dem, ante-ontem formuladas S. excia. começou dizendo como lido, desde que não in- cana_ Os, países árabes e�- todo o mundo atá 1955.

verslna Cruz, senhorita Ma- 'pelo deputado Osvaldo Ori- que havia antinomia entre fdn:ia a exceção estipulada tão excluídos da ju.nta, pçr Esse servíço inclui ()

:rilia Bexiga, s1'a; Geni Zai- co, em torno da tese contro- os dois d�spo:'litivos do re- 'lI) parágrafo' 70 do artigo, se' oporem á mesma. transporie aéreo de passa-
.

da Duarte, sra. Célia Som;a vertida da divulgação ou gimento. Or� sabem os >Irs. 33. Não há, por cons'eguin-! primeiro pelo vice�presiden- geiros eu: aviões a jato, en�

e professora Olga Poleto. aão do inquérito pJ·oc.edido deputados, que é uma ,regra Ce. qualquer a!ll.tinotnia. A lte e depois pelo presidente tre TOqUlO e Londres.

As donas d·e casa salien- no �anco. do Bl'asil, so.h. a pacifi�a de' he:meneu�i'ca !)riflleira questão de ordem, f ___.. _,.,._ , � _ ..."..,._

taram que não podiam fi- pres!dencIa do sr. MIguel que nao se aJjmlte antmo- formulada por s, excia. con·:O AOVa O' g U·O pllatanda aiireear indiferentes diante 'da ,Teixeira. 'Disse; a propósito, mia entre. ,dispositivof, le· ::liste na indagação de como: '. u Oro . re lU \1 .
li

.

.-

il1ta esco�cha.nte dos prorlu- � pr�sidente: ."D.evo� agora, gais,. ��nã.o quan�o são in� se pO?� cons�.d�rar ?�cumen I· San' ,'."', a' qUAsla-o Cb,·prÀ à ONO'tos d·e prImeIra llccessida- ,.;ollSlderar as questoe:;i de concIlIRveIs. O prJm�IrO rle- t@ ofICIal um mquerIto. ou tU. li
.
tJ

de, nct.adamente ".a carne ordem 'levantadas .na última ver do Í1üerpret.e é harmo- sindicância feita por uma I i\TENAS, 8 (United)

_Idade
de súbmeter à.s 'Na,.

v�rd:, resolvendo; por is&('), "sessão,. pelo. nobre ,depu..tado' l\i.r.ar os divel'sos dispositi· Roeied�de

de.
economia mis-

i AnunCia-se.,.
oficialmente, ç?es Unidas ;';ua di�erg.el1-

.�
Vlr a praça pública, diante OsvaldQ Onco.

.

VOS" e ,os que, ao ver �le s. ta,. tal como o Banco do I
-

"
,Cla' com o governo bl'ltanrcQ,

.do "Altar da Pátl'ià". pal'a' Própl'iamente, B. e:lCcia: excia., se ,chocam são per-' Brasil. que o govê�no grego, estuda com relação à ilha de Chi-

lançar o s€m protésto ve- não levantou quest�es de feitamente harÍnonizáveis.
'

«,on1inúa na 6& pá"".� I presentemente a possibili- pre.
.

emente contra tal estado de . ordem, que já não estives- Um deles estabelece que - � �••••.
{��isas, .apeland_o. pa.ra. que sem decidi?as pela Mesa.? o deputado tet_:! o direito, Periga a Paz no Mundo· '"

llao seja adqUIrida carne' que s. ·eXCla. fez, na 1'eah- uma vez que nao teve tem·. .

até a_ comp.leta vitÓl'·ia.· dtl,s<Jdade,...:f.oiu.ma critica. à,deci- pu pa.ra- proferir__.seu dis- ----------------...;.---

l·.eivind�,çõe·s
-

contl�a as são da Mesa . .Mas, �omo s, ·eul'SO, d� pedir à··Mesa para
:pl'etens()eo dos "tubarõ�s" exda,. deu o nome de Hques- �ser publicado e dado, assim, Na H.ungria .. a ceDSUta dê Do'icias e
.que exploram o povo e.tl- tão de ordem" à. renovação o mesmo como lido; o odro ,

.ehelldo os bolsos em detri� das mesmas questões, 191'- dispositivo o é que proibe O movimenfo de tropas
'

\

'mento dos l-ares dos traba- muladas anteriormente, e a publicação de documentos
VIENA 8 (V A) _ Se- norma]. Por outro ladO" Hungria, no mês findo. As.

lhadores e dos humildes que que tinham sid_o decididas" oficiais de earáter sigiloso. ,". '
,

.�ut'tem vida' de'miseria, dú- ,�om o apoio da maioria da Não há antinomia, absolu- gundo informaçõe.s dignas! :fontes de,orige:n tcheca. es. segura� ai.n�a êsses in'�Qr-
�j.das e inqlJietações.

'

Mesa, qu,ero dar ainda uma tamente. alguma. entre os.
de crédito recebldas pelo clarecem que fot'ças ullldl;ls .(Cont:mua na 3a pag.)

-CRJ1'1" I l' t d' d' Y
.

um Se.-viço Se".ta Ocidental, blindada, fôram enviadas ii I_._-�

:�E�;�����;<:: p� I vR�:::::ca:·:·I·::··..::�:�::�·&�:�G::.:O�� mta:e �:;�:to�e::::'�I� .8,·.�róli·J�beDtre- IO ,iso da ci�4... _

com�a{i�:,o, �it�n°�sa ::�� 'I' e1D'8 Ia e. anHI gd':i;r;�:stes �li�mos q.a:i�t.e
IDISIIS'Uevra� d M I Y

.
.

. IIIU laS,!Km o umco propOSlo .,
I; o sr.

. ,anoe I argfli'l . .' to de intensificar a' rêde de-de que "dentro de 60 dias I ATENAS, 8 (D. P.) - mal'gens dos rios Evros e te d d .";111-'ll?,:eria tIma complet.a mo- I. '2eln-u .agora,.'ca.l.ma- na ilh,\l!-Str-um.Ul'·jcom- o<·l5bj€ti.vo·
... de .se�lll'.a�çl}. .��_e s.e .es�_ ..� �.� e til

"bfH�ação, vitl:mdo o f€idço qa Gama, co� a. ret.h�ada evitar represálias.. Os ob- sO:1 :te as �al�r.es :n,a,�� �a�
-

LONDRES. 8 ·.(Unjted)
'col'ltra os feiticeiro�:;", ten-'\ dai{ tropoás ·,búHl'a.Pas.;o "após '-slerv.aid:ur,es<-\'o1iic:ia.iJ,· 'eseJa.· �II-I aR!�s :l,�n:t�lS: Iea }�a. �� --

...�.ll{lrei Gró�v,ko, novO
li d" .'

.

'.1

'I
," '.'

.

.,� ". pe a USSIa em um paIS 930- 11' d- ..J U"_ S
"

, o. a. ora ora CrIticado essas' serem. suhmetIlilas� a;��m ',de"" ..11��erâmHi\},e-"o-l'g�te,1·li{J"agl.:: téÜte' ',' :' �'" .... ,.
em ;u,xa 01' u3 mao OVle-

�eclaraç?eS, dizendo que se vastador bombardeip, con- rá' agora com maior energia
.

, .' ,,, .. '. , . .tica na' Grã-Btetanha, el1-

1sl'atava de mais uma 1)ra- forme comUf\ic-ado do govêr- Esclarecem cert{)s círeu· tl'egoil suas credenciais, ho-
messa que nã,o s.el·ia"cum-·"Jto; A mesma<:ronte;àe'Smen-, .cnn,t-l'w>itluw"·ocll'pação - -da 10s,oÍ'ieiosos que essas .gi-· je, à rainha Isabel lI, no pa
Jlt'ida e l·�fe').'iu.se às expo-l'- te'- tenham .siélo·�.tel'mina-I ilha. de'Gama, histól'icamel1-' gantescas manobras, OIlde Iácio Buckingham, 1111 pre

�aç�s escandalosas do V>I.- rln.s pro-vidências no' senti- te parte integrante da �{)- p.articipam chea de mei<t 5ença de Alltbony Ede.n
;!i1tt l'I�grandense para. ou- do de serem evacuadas-

as,
mu.nidade grega, ou outra milhão de soldados da Cor- O

.

embaixador soviético

_

'tr08 .E.8tado�1 l}a-6�ndo :r.xrr famílius residl:mt.es na ÜOl1�i quaJ.qu,el' parte (lo tel'litó� tina de Ferro, fOl'aro indiea- foi conduzido ao palácio
�sta CIdade vagões de g:o..ào. ,teil'a wm � Bulgária, às rio helénico."

-

-. dos ,como ação defensiva t com. {} c�riJilonial de, praxe.

._

'lo

Contra
v-

o Alto Custo de' Vida

- Será que 1) Cábl'al OIt

CoUin ,a,udarftlll ROr
aqti�:?

.•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,...-'. Florianópolis, Sábado, 9 de A�ôsto de 1932

DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
HédlcOl

,
Cirurgia-Clín�a Geral�párto!.

Serviço completo fi espeelalisado das DOENÇAS DR SIINHo.

j; '1.8, com . modernos mêtodos de diagoostic08 e tratamento.
.

fõ-nLPO!)COPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA -. MJlTABO.
"

.

LISMO BASAL

ftadi.owrapia por ondas .eurtos-Eletrocoagulação Raioa Ultra

�'.,It!t" e Infra Vermelho.
Cf)MuItÓ'riO; Rua Trajano, n. 1, 1� anda. - I:dificio do Ion-

....,-4J10

Horário: Das 9 às 12 horas - Dr. Muui.

Da. 16 às 18 hora. - Dra, MusI'i.

Residência Avenida Trompow.kt. 8t

DR. A. SANTAELA
,Formado pela Faculdade Nacional d••edieina da Unlveul

...de do Brasil).
•édico poJ' concurse da Asaistlncia a Psicopata. ilo Diltrito

'''deral.

Jb.-ini_erno do HospItal Psíqu"trico e Iante6mio Judieiiri9 d.

C.pita1 Federal.
Ex-interno da Santa Casa de Miaeric6rdia do Rio ii. Janliro.

CUnica Médica - Doenças Nervosa••

Consultório; Edilicio Amélia �to - Sali •.
Báldênda: Rua Boeaiuva. 134.

(:on.ultu: Da. 15 ã. 18 bora•.

Telefone:
Conllult6rio: 1.268.

.

' &ellidência: 1.:$86. ,

DR. JOSÉ-BAHiA s.: BmNCOURT
�

M'I: D',i-C O

Clínica Geral - PEDIATIUA
Ru 13 de Maio, 16 - lt&jai

PUERICULTURA - PEDIATRIA - CLINICA GERAL

"

� - ..__..•.•
- .._..._ .",.".",.

DR. I. LOBATO F.•LHO
Doenças' do aparelho l'ellpi-ratório
TUBERCULOSE

RaDIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULMOIES

o �TAJ)O

o ESTADO
AI)�IIN 1STRA(AO

lI.eda.(... e Oficinus. li rua' Cnollelhéiru �hlha, ..

TI!I. 1D22 _. Cx. Postat, 139.

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. pE AQUINO

�lIre8�n.tantell :

Repretlentações A, S, Lara, Ltd.ac

Rua Senador Dantas, 40 - 60 anda!':"

Tel.: 22-6924 - RiQ de Janeiro.

Réprejor Ltda.

.
Rua FelifMl. de Oliveira, n. 21 - 6". ar,d."",,,.
Te1.: 32·9873 - São Paulo:

ASSINATURAS

� Capital
.

Ano ,.. crS 110-.lto

S"Il!,,"tré , , Cr$ 911.11".,

AnC! . . . . .. • ., Cr$ 200.�

Sl'melltre , . .. C7S U 0.0'"

Anú�-cio8 mediantes contráto.•

Os originai8, mesmo não publkad'"",. ·n.� __...

devolvidos.

A rlireçao não se responsabi liza ptll". N'O�Cl_

emitidos ,nos artic,os aSl!inado8.

DR. ALFREDO CHEREM.
Corso. Nacl9nal de doe'p<;as menu..,,",,,

Ex·diretor
.
do Hospital Colônia Sa.nt'Anó .

Doen�s' nervosas e llM!ntai..
Impotência Sexual.

Consultaa das 16 àa 19 horas,

FONE: M. 798.
. ftes:: Rua Santos Saraiva. 1'>4 - Estreito.

No Interi-c.,

Cirurgia do Torax

tt'OrtI'dltO p 'Ia Faculdade Nacional de Medicina, Tisioloeillta e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramee

Curso de especialização pela S N. T. Ex-interno � E�-a.ui.tent. d.
.

Cirurgta (I" Prof. Ugo Pi-iheiro Guimarãel (RIo},
Consultúrio . Rua FellfMl.Schl:lídt,n. ,88., ,

Diàriamente, das 16 às t8 horas.

Res.: Rua São Jorge n. 30.

. 'DR. ALVAJl,O DF!_";"CAlWAtHO'�:'; .�'?, ..

Doenças de Crianç••
Conaultór io : Rua Trajano afll .. Edif. São' Jorge

Salal! 14 e 16.

1" alldar.

Rua Tiradentes n. 9.

�L)VOL.,ADO:S�
DR.. CLARNO G. GALl,E'UFl

...:. ADVOGADO-

"ua Vitor Melfelte.. 60. - Fone 1.468. - Florianépoll.a.

. DR.. RENATO Jl'f\MOS DA SILVA
..

- ADVOtiAOO·."..,.
.

Rua Santo.. Dumont, 12. - Apt. 4.

I�, --------_._--

DR. JOSÉ MEDEIROS-VIEIRA
- AI'>VOGAOO -

Caba Postal 150 - ItaJaí - Santa Catsrln'

Rua-'Trajano n. 12, 1° andar; 8ala n, 1

(Escr. Dr. Waldir Bo.ch).
Telefone - 1.340.

Edifíci8 Sio J...._

IVende-se
I O Bar Modelo, situado ih
I Rua Major Costa.

Tratar no mesmo ou com""

José
.

Antonio à Avellid»,.
Rereílio Luz, n. 2. .

Assi!lf: "O ESTAOO"

Rss'idência: Rua Brigadeiro Sil:va Pau, s/no - 30 andar, (eh'
cara do Espa�ha).

Atende dlàriamente da. 14 as. oro diante.

Consultório e ResidêDela - Rua Bulcão Viàna D. 7 (Lareo 11 MtDlCO

...aio) - Florianópolis. Doa Serviços de Clínica ,Infantil da Assistê�cia MUnielpal lO BOlI'

Borário: 8 às. 12 to-drall - Diàriamente. ,; pltal di! Caridade

_____...._ CUNICA M:eJmCA DF; CRIANÇAS E ADULTOS
'OLHOS _ OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

11.
- Alergia _

DR. GUERREIRO DA ,FONSECA .'
Consultório: Rua Nunes Machado, 7 - Consuttes daI 10 •• 12

. Especialista do Hospital ; e das 15 às 17 horas.

Itoderna Aparelhagem. I .Relddênda: Rua Mllrechal Guilherme, ,. _. fone: 78&.

Lâmpada de Fenda.- Kefrator - Vertometro etc. Raio X. (ra-

Clo8'rafias <ia Cabeça) - Retirada de Corpos Extzanboa do Pulmão'
.. Eaofago.

Receita para aso de Oculoll.
Co.nsultório -' Visconde de Ouro Preto Q. 2 -, (Alto. d. C...

...10 Horizonte).
Residência - Felipe. Schmidt. '101. - Tel. 11'>60.

---_..---_.�.-_...

D� ANTÔNIO MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGIA l'kEUMATOLOGIA

I Ortopedia
Con8ult6rio: João Pinto. 18.

r>" 16 àe 17 diàriamente.
)lenDa aOI! Sábado.

Reli.: Bocaiuv8 HUI.

"ooe M. 714

DR. ROLDÃO CONSONI
. " CI.rur�ia 'Gelal � Alta Cirurgill - Molésd•• de :Seokor.e

.... � ::
� Clr�rala "do,. ,TumQre.·���1 .� ':.;,." t'

.0. ,�acu]dade 4e Medil'jna. <la.Univerllidade de. Sio Paulo.

.x·Assilltente. de Cirurg'is' 40" Profealóre. Alipio Coneia
.

Neto II 81Ua Mato•.
Cil,"Urgla do' eatomago, v1!sicula e vlas bili&:rea, i�teltino. del

....t'o e grosso, tíroide, rina, próstata, bexiga, át,el'o,. ov'ri-oa e trolJ).
P.... Varicocele. hidrocele. vl'f,rizea. e hérnia.

.

Coaulta.: Dali 2 ã.:6 hnJ"'!, 'rua Fftlipe SCh�idti 21 (.obrado).
Tetefone: 1.698. "

-

.

DR� MARIO WENDHAUSEN
. cliâ'iti' rtiéditiá :�e �dttlto" e crlaD� .

.

Coa,,,,Upriq'-'T"" ·,Rua J'oia-"Pinto, 'lO"':_ Te}. JI. 16'.
Consulta.: Das 4 àa 6 h4)1'1ls. __ ..

Rés!d�Qe4:'�a IC�te..:el!: Júnior; 4� TeJ. 812..

." ...
-

DR.. TOLE�INO DE 'CARVALHO
Aperfei�mento em PÔI'to Alegre • Bueft08 Ay,.

OUVIDOS - NARI'Z - GARGANTA
�onsultório - JOio Pinto, 18 _ 1" andar

.

·DiAriamente das 15 às 18 hora.

DR. .M. S� CAVALCANTI
Clíntcã exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marin11O, 19. - Telefone (M.; 7.0.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Cilnica: Médka - »oeil!:as de criallçaa

('l'r.atamento de Bronquttes- em adultos e criança.)...
Censuttérto ; Vitc.r Meireles, 18 - :tO andar.
H'lrário: Das 10.30 às 11 ..30' e das 2,30 às a,30 hóra•.
ll.ellidência; Avenida Rio Branco, 162 - Fone 1.640.

DR. NEWTON· D'AVILA
,Cfrurcia geral - Doenças de Senhorall - Proctolorta

�letrlcldade Médica
Consultório: . RulJ···...itor: Me;reJes n, 18 -;- Telelonfl 1.607.

·Consnlta .. : As ll,3Q boras' e à tard;dM' 16 horas em diante.

. Re8Idên�ia:. Rua �i�al Ramos, - Telefone 1.422.

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS-

Navio-motor "Carl Hoepc�e!'

DR. THEODOCIO MIGUEL .'\THERINO'
-' ADVOGADO -

.'

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA'
Viageml entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

}�scalas, intermediárias em Itajaí e Santos. sendo neste' último ap-enas

para o movimento de passageiros.
PRóXIMAS SAíDAS:

I D A , VOLT A

de FPOLlS. de ITAJAf r do RIO de SANTOS
2/A�ôst;o. ,

' 7/Agôsto .. 8/Agôsto
12/Agôsto 14/Agôsto 19jAgôsto 20/Agôstó
24/Agôsto 26/Agôsto 31/Agôsto lO/Setembro
5;Setembro 7jSetembro 12/Setembro 13/Setembro

"_o 17/Setembro 19j5eten1bro 24/Setembro . �5/Setembro
3OjSetembl'o 2jOuiubro 7/0utubro 8/0'utubro

12jOutubl'O 14/Outubro I9/Outubro 20/0utubro
24/0utuoro . 26/0utuhro 31jOuu.tbro 10jNovembl'O

5/No·v.embro '. 7/Novembro 12/Novemb-ro I3/Novembro
- 17/Novémbro 19/N·ovembt·o 24/Novembro 25/Novembro
30';'N-ovembl'o

.

2/Dezeml?l'o" '1 jDezembro 8/Dezemb-ro
12lDezembro .14jDezemb'rO 19./pezembl·o 20/Dezembro

f..
.......

- -

o horário de Fl<lrianópolis será às 2-k horas das datas iri·dicâdas.

,�
.

Para mais infonnações di:rij.a�-se à

EMPRESA NAC�NAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

Rua Deod{)l'o _' Cabi�- Postal·-ll. 92 - Telefone: 1.212.

FLORIANóPOLIS

,
,� ,

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

......., ".,
I�. � �--�.�,�----���

.. ,.r.-,-" :';:: ' Baba0

-"i'�gem ESpeciÇllidade
da Viu;' WETZEL INDUSTRIAL.--Jolnvllle. (marca registrada)

.' Tllrnil a 'rOllpa' b,anq'uissi",a' .' ..'

-rDJDAA ••UJlA'I'HJ"�
• ftAoM 1IJ'WYJU,a'

EUlir de Negueir.
......... ,.uIItar ......

,
....... lia lIIfIIIII

'1
I '

:·s�6Ã2�'Rc(A,
ESPEC;ÂlIÓ,õ.DE .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 9 de Agôsto de '1952 .
'

3 •

Não aproveitar preços como �8te é um;'.

.
....!t'

Al'tigOS, para Senhoras

L,=t!��/;letlS ""pk-l�, 'eompddos 'qualidades garantida,
c-s 1.580,ov

:5i�a:>a(''')Q 2,;,4 dinil'simo Lontra Cr$ 1.730,00

r-8as4Cos Lontra compridos Cr$ 1.850,00
fi

cC�$}l(,o..'l N:a};lon Cr,$ 675,00

l'Ca,sa,eos' Velu.do Cr$ 485,0'0.'

..
� �

,

.

Capas de Chuva

"'Ütímas Capas Chuva a Cr$ 395,00

.

cQutnt o seu próprio interesse, contra a sua própria econêmia
, .

'. '

Arti.�s para Bomens.,
Artigos para Crianças-

Blusinhas boas .cr$ 18,00 I,Blusinha'S de' pura lã Cr$ 80,00
Vestidínhos fie lã, lindos model-os a Cr$ 155,00
Fasaquínhos .de pura li" em todos os tamanhos l!

�eitios clesde, Gl'!f '1:35,ou
Capas 'de Gabardine a Cr$ 255,00 etc, �te, etc. _ .

j
,

ICapal:l
,I
I
I

duplas superior Gabardine
. (

e Schantung, 8:

Cr$ 435.00
,

: Capas Schantung (reversíveis) ao Cr$ 395,00
f
,ICapa,s .Shantung:,.irLgl-ês, reveraiveiss, ,tiRO' _n�il.ít�r

� Artigos: de Cama, Mesa e Banho I
i.Gual'riiçõef\ de Chã' éleRde· Cl'í 27,00 : I
! Cobertores bem. bons .pára' casal Cr$ 99,00 LI,POO 0:1 mais têrnes de casemíra desde Ct$ 185,o()�
t To,al�as de lr\atél'!11.. pl.ásticH 140x140' 11 Cr$ 40,00 i
I �ual danapcs a DúzIa, . .

Cr$ 18,(10 i Pulpuwers de lã Cr$ 98,0@
Cobertores casal Rhelngantz, (a melhor fabrtcação !
do país)", ,Cr$ 385,00 ; Camisas bõas Cr$ 34,00
Cobertores solteiro c.:l'$ 318' 00 _ i .

.

Toalhas de Banho, ótima qualidade Cr$ 31:00'"
'.' ! Cuecas bôa s Cr$ 12,00

'! Toalhas de rosto desde Cr$ 8,00 !
'\!tc, etc.,. Pij.amas de bôa qualidade a. Cr$ 9'2,06

\

9onrp..re logo, Compre já, para evitar o arrependimento, tardio, de ter deixado escapar a mais Espl-êndida- Op{lrtullidade deste ano, representada...

,co'c'J·al:·N A 'p�o�L-iC-i�A HOJE-NO PASSADO
.::;)' . BOFETõES DE ... ' CO- Héllo Carvalho, motórista,

•
. LEGA empregado no' Ponto de Au- 9 DE ·AGOSTO - em 1.837, nasceu o l\IIá�

,ANIVERSÁRIOS Kuenzer, esposa' do sr. Wal- ,Ao sair do Café do CQ- .tomóveis, foi esbofeteado A datá, de hoje recorda-nos rechal Bernardo Vasques,
, Irajá - Gomide Júnior dyr da Silva Kuenzer, fnércío, sito 110 Mercado, pelo seu colega de profis- que: falecido em 23 de Outubro
Faz anos, hoje, o menino - Sr. Roberto Muller. são Ivo Luiz Carlos. Sôbre - em 1,616, ',no Amazo- de 1902;

I:nÜá Gomide Júnior, filho _ Sr. Aldo Luz. a agressão deu queixa à Po- nas, o Capitão Pedro Tei- -' em 1.839, o então Te-
...,1" sr. Irajá Gomide, do alto FALECIMENTO ' licía. xeira tomou por abordagem nente Antônio Sampaio,
-comêrcio local. Sr. José Madaloní Perioa a Paz' LÁ SE FORAM AS um navio holandes, recebeu- mais tarde Brigadeiro e ho-

Os amiguinhos do aniver- ,Faleceu, ontem, á tarde, I :'l>ENOSAS" ...
r do ireis glcrtosps f'er imen- [e. Patrono da Infantaria do

Ra.:!'iant€ vão reurrir-se na em sua resídencia à rua no' Mondo 6 sr. Roberto Schmidt, tos; Exército, distinguiu-se lYQ
resldênc!a dos seus pais pa- Silva Jardim, o sr, José Ma- Certos peritos. manifes- residente na Rua Presiden- _ em 1.711, �s defenso- combate travado em Areias;'
'-:.1. uma' festinha de aniver- daloni, pessoa muito rela- tarn abertos recêios ante o te Coutinho, é um dos mais' res de Recife, pela quarta no Maranhão, entre legalis-
sârío. clonada 110 comércio local. .recrudecimento dos movi- '�lltusiaHtas 'avicultores da vez, atacam os sitiantes, ta�,> e rebeldes;
:FAZEM ANOS, HOJE: � .._..-.__ t

.

t tanto capital. Suas coleções de sendo repelidos pelo 'Sar-' _ em 1.865, a divisão do
Menina Maried, filha do

...,..,..,.

D.
-. meu. .os comurns as, .

t
' " "

M
. I 'hefe Manoel Francíseo

C· arlo
mais significativos

.

pela galinhas �le raça são couhe- gen o-mor Antônio orerra v

-sz. Edgar Raupp de Souza. IDe."' I, ..
'

coincidência com um 110\'0 ,;idas. Conhecidas atê dos la- de Vasconcelos; Barroso recebeu ordens do
- Sta. Waldrida Abreu. problema »olítlco -entre a :Jf.ões, que na noite de an- ..:....,:em 1.784, no .Rio � de Almirante .Tamandaré pata

Sra Madalena C Pin . J F fundear abaixo dã cidad-e de

-.J;c�
,�< '. -

RIT Z I Grécia e a Búlguria, ques- te-ontem numa visita que' . aneiro, nasceu ranciseo

C.

ÃR 4.30 _ 7 _ 8,45hs tão essa que poderá tornar lhe fizeram, levaram, como ,T?"é Carvalho, Frei Fran- uevas;
- Sr. Ací Vieira. G�ne KELLY _ Leslie mais sombrio ainda os ,pró-' lembrança. um lote de 12 �lSCO de Monte-Alverne, fa-
-- Sr, Alberto Stuart. 'T' N'I' ximos dias e afetar a segu- ex�mplares entre Verniz 'e ,tecen,do a 2 de Dezembro de . -- em 1.883, -foi {nagura-. '

_ Sr, L"lCl'O '<ferl'ano de 'CARON _ Oscar LE\ Ai 181':8 d 'lt' t' h d tL'
'_ Nina FOCH rança mundial já gTande- branca. <> ;

.

o o U Imo rec o a es 1'8-

�OHZI�.
em: m,ente preoc(l�a'da cam os A policia, a quem foi da- - 'em 1.784., em São �a�- da de ferro de Santo' Auto-

"
--- Sta.' Isaura Ruth do

SINFONIA DE PARIS
• "affaire" do Irã e 110 Egito. do. conhechnento .do. roubo, lo,

. .n,as,ceu. DlpgO. (Anto�lO n io de Pádua, no �io de Já-
::Livramento. FelJo f le end o ) d N neiro

No Programa: Noticias mantes que, pel0 menos, de está,diligenciando para des- . ,a c o G.. e '0- • ,

- 'Menina Regina-Maria, d t.' d' T'
-'

d
. cobrir o ou os melI,·antes .. ,

vembro de 1843; André Nilo rràdasco
.

f�.Iha do sr. Cid Taulois, àl� da Semana. �ae. "uas � le�. l:lsoes e l!1- 1IIIIiIt-\ .......r.._,(),._<�._.().....o...()�()·_·�J....(.
",

f
- "

d B d' Preços: 8,00 - '1,00 ' tantana motorlzadas rume,- D'VSORDEIROS R'
' _', 'T i

'
'

'to ,�1DCIOnarlO 'r O Janco.o - I· , "p� • AnunCIOU ao
','

r Dft o:.Eraf3il. Censura Livre. lnã's'partitam, da Rumânia.. Mais alguns d,esordeiros" ""'.
.

'

, ',',,', ,',.'.' u ",

_ Sta. Eneida .Joselita lWXY I Notícias da Bulgária di.- e entre eles o individuo cat-, Re-I .&.bd'oll�b'o t Às 4 - 7,45hs. ' zem que várioS' regimentos 1 d S" t d 43 UJ U
..oas '{)S.

I bl'd'
,os 11· llva, pre o, e < a-

T"
•

�
,

_, S'ra. lVIf.lrÍa D-�lmiani,

I
' ODEON

-

In ados, todos integrados nos ele iliade, fóram reco-, JE�U�4�LEM" � . (�. P.) I
dos, renunclOU ao trono. Se-

,�18posa. do Prof. Anacleto ' Às 7,45hs. pelas melhores tropas, fô� lhidos ao xadrês.'
- NotICiaS OflCIU1S' da guud9 as mesmas fontes, o

Damianl, do Instituto de John· HALL
_

l\1:aria ram despachados para as
.. " ex-rei devel� recolher�se' à

�;ducação. MONTEZ _- SABu manobras combinadas. � Transjordània dão 'conta! cid�de de Meca, ond� dedi-

__ Sra.
I Fontes tidas c�mo. ofi- que o J{ei Abdullah,· por caril ° resto da sua ,vi-da 'à

- l!JnÍ-Iricê Pinto em:

AS MIL E UMA NOITES dais, não esçondem as suas incidentes elltre trop,as búl- motivos ainda não divulga- rneditàção religiosa. �

Charles: .STARRET ' preocupaçõe,s por essa C011- garas e gI-egas pôem em �••_ .....,. � o•••••••

em: centração de fÔrças corou· risco a ténsa situação nos

O EXILADO DAS PLANI- nistas, mOl;lnente quarljo Balcãs.
.

. .

CES. �"''_'_-..'_'�--'' ,............"""' ...�..........,...,......._._•.-&......'V".....",•........"..... ,

O FASTASMA DO ZORRO M,·n'·sl"e'
'.

d� Marelnha.No Iirograma: Cinelandia .' I, rio
..
u

. "

.

\

'

.rornaI. Nac.

Preços: 6,20 _ 3,50
Imp. até 10 anos.

IMPERIAL'
•

Às 5 - 7;�5hs .

James STEWART _:_ Ju
ne ALLYSON

Vida

em:

P.n. .'"
.. ' -, SANGUE DE CAMPEÃO

, .

-,,,r IC Ipaçao No Pl:Ogl�ama: O Esp'orte
'l\AI,DEMAR ANACI.ETO e I na Tela Nac,

- �tARIA CONCEIÇÃO ANA. Preços: 8,00 - '1,00
CI,ETO

'

JMPERlO
PHl'tic.ij)am aos pa.rentes e As 7,45hs.

���&ôas de suas· re!aç� o Marta· TOREN _ Jeef
•

.J "

n�.ccm'€nto, ocorrido fl. 30 de CHANDELER'
'julho último, na' Matel'lÚda. em:
"\ii,{> "Dr. C!!rttJ3 Corrêa,.... de DEPORrADO
':��iJ�:' :fil�a' LOtJrSEAKE. Pre�os: 6,20 - 3,50
;:L'I.lOh,;" 'l).,-g-52., Imp. até 14 anos.

Na mais famosa gigantesca das Liquidações
Realizada pela

.'

.�.,

flQoMat.;Ia., D�o.U'J.1·."d.t '

�.
Ig�s...."'" c:.o., �. :Iv

CURITI.... nUGRAII "PIlOSU-' t-'l
'

••• ,1••..........................N••••••••�.-

Rainha;do Clube 11CAPITANIA DOS PORTOS fUncionamento e conserva

DO ESTADO DE SANTA ção, motor novo.
_,

CATARINA, I Os'interessado� deverão
\ ! apresentar "propost,as por O aristocrático CLUBE 12 pE.AGÔSTO, Cilmo par,·

'CoJ;lCOrrêllcia Administrati- � escrito. declaranqo. nome, te do programa.'das festas comemorativas do seu 800 ani-
.

va para venda de automóvel i'esidência e importância, veI'l"áriO, instituiu úm se�lsacional (;QnCll�'t.lPr para., eh�ger
De Ol�dem. do Sr. Capitão partindo no mínimo de cin- a ;ua RAINHA.. ; i "., .

" .

,.

d� Mar e Guerra, Álvaro Pe- cÓ€H1ta 'mil cruzeiros, .. ,. . '

Grallde é a animação reinante e�ltre os seus a8,So(üa ..

l:eil'a do Cabo, Capitão dos (Cr$ 50.000,00). dos e as c3.ndidat��i; trabalham aJhlQ.rnentc na C(iIiq.ll!�,ta
Porto:> do Estado de San ta As prOpOf\Ü1S serão entre- de votos ·para .3, ,sua eleição, poi's iif.,m, �9 p<?IDPoao ,títu-lo

"
, gue.s pelos interessados em de RAINHA, a Diretoria-,do Clube oferecCl'á: a vCJ].{'.edora

.

Catal'inl>, cqm�nico aos in- envelopes lacrados até o dia um valio$isHimo premio, jámais oferecido n�ta Cilpitàl.
't�ressa,dos, que no dia 13 d€ 13 do eortente, às 12 homs. Na apuração .realizada quarta-feira última� o r.esúl-

Agôsto corrente, às 14. 'ho- Capita.nia dOi; Portos do tado-foi o seguu1te:
'

1'as, na séde desta Capitn- Estado de Santa Catarina, 10 lugar _ Vanira Gomes , ..... _ ..
'
.. 1.501 �t(lS

nia, Se'rão abért,as as pro� em Florianópolis, 7 de agôs- ZO lugal,' _ Janete Gonçalves. 1.015 votos

postas para venda, por esta .to 'de 1952. , I 3° lugar'- :Maria de Loúrdes Campos 813 votos

Repartição, de um automó-· Waldemiro Hen:ri.que Fer. 4° lugar _ Sílvia Flemming .. '..... 198 ,,-Qtos

vd, man',a FORD, modêlo reira _ Escriturário, Classe 1
'

[)O higl1r - Karin Schno{)I' - 110 votos

1940, ,em perf.eito estad.o de "G". I
6° lugnr --- Núdia lHassad , - % ��ot(}�

..
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, 4 Plortanõpolís, Sábado, l' de Agôsto de 19:>2 o iftn'AllO
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BOCAIUVA X PAULA RAMOS
Amanhã o sénsacional prelio em continu'ação ao certame de profissionais
A terceira rodada do I CO, pelo menos não decep-

t
' .

-

1 quadro paulaíno, como es- Portanto, teremos na -do-

Campeonato ,de Profissio- clonaram. , '". -' Com oeorrer dos dias te- -O certame' precisa de. petaculo deverá agradar. mingue ira um jogo sensa-

r.ais marca para a tarde 'de' Os !ar,didatos ao título.

rem,
os melhores prélios, f'a- mais animação e para

tan-I
-Não há favorito. ,,�

,

cíonal, defrontando-se a

amanhã' o encontro entre, .Máximo do pebol ilhéu, tra- zendo com que a nossa prin- to necessária a cooperação campeão- do "initium" e Oe

Bocaiu va e Paula Ramos. balham com afinco I
proeu- cipa I praça de esporte apa- de todos. -

'

Vencerá o que melhor clube da "estrela solítarta",

A,s duas,' pri�eiras ro- rando melhorar o nível' téc- nha públ icos numerosos 'e i O jogo de amanhã entre
r soul>_er

tirar partido da si.. ..

dadas, embora nao agradan- nico dos seus elementos. entusíastas. o "onze;' boquense e o es- tuação. ..
' Não percam l

............................................................ "-'" -.- ...

"O
. ,

-Eatado Esportivo
"

r_�_..
- �.- ""':� .,._ .,._ - _- ••••••� , .-

·..-:--- ·.,._-.· ·.·.· ·.._·.· ·.w ------
�

Be rsevat deixou 8S
. fileiras do Avaí. A CBD comunicou que as

:!J��,��s o��rIC�n�i��, 8fo��,�,. hot�gn�tk�,�����m. Rumfl D aD tE -0911'n
.

para L 1QaUa :�i1:�1\���a:�e :;�i:��!
, rá a terceira rodada do Cam

I
Colegial x Hercílío Luz guem devera perder. cidade, no dia 25 de outu-

peonato Amadorista da ci- O prélío principal da, ro- Todos ao estádio da F.C. Há muito lutando contra cando-o 'por um clube de bro, devendo delas part.iei-
dade, o vitorioso certame dada será iniciado ás 10,30 F. hoje e amanhã para o a falta de bons zagueiros, o Laguna, de onde veio para par as seleções do Amapá,
que está tomando conta da horas de amanhã. êxito cada vez maior do Avaí, pela ação dinâmica de brilhar no' "soccer" ·-floria· Pará, Pernambuco, Alagoas.
metrópole Catarínense. Os protagonistas serão Campeonato Amadorista de seu esforçado presidente nopolitano e Catarinense. Bahia, Estado do Rio, Pa-

,

Hoje e amanhã o público Hercílió Luz e Colegial, Ií- 1952. Miguel Daux, encontrou, no I E ficamos- torcendo para raná e Santa Cataírna.

<esportivo estará no estádio der e vice-líder, respectiva- àno passado, finalmente o I que seu afastamento da Ca- o. vencedor absoluto da
da F. C, F. apreciando as mente. Preco único: dois cruzei- player dotado dos predica-; pital não se concretizasse, ellmínatoria deverá diputar
<equipes em lutas sensacio- Um embate de dificillros.

•

tratando-se de um elemen- a rodada final com as re�

naís e emocionantes para a "to que tem sabido se ím- presentações do Rio Grande

obtenção dos louros do tri- pôr pela coragem, dísclpli- -do Sul, São ,Paulo, Distrito

lJn�:ngú xPlamengo Grande,festiva I promoverá ;���t�e�:à;��f.e ao clube da Fe��,:a�o;O��:�i���:i��m_
Este o cotejo que inaugu- A D FI

.

f
.. Mas o hercúleo )za.gueiro bem a rodada final será dis-

T:má a' rodada número três. a • •

- aVIo errar) central estava mesmo pro- putada entre cinco Estados.

O primeiro é o '''leader'' Promovido pela Associa- A'g 13 boras
.

Taça penso a abandonar, o fute- Haverá as necassaríasetf;

juntamente com o Hercílio ção Desportiva Flávio Fer- "Café Expresso Pinguim" bol desta "ilha dos casos mínutorias para ser conse-

Luz, enquato no outro ocupa rari, realiza-rse-â, dia 17 - América x Hing Lung. raros". guido o quinto finalista, já,
f> último posto ao lado do do corrente,' no estádio "Tte A's 13,40 horas - Taça Ante-ontem mesmo, após que as representações gaú-
Iri�.. cel. Nilo Chaves", do 140 "Jupy Uhisséa" - Cara- agradeeer-nos as -atenções j eha, pauhstar-cartoea ,'c-mi-- .

Excelente embate. Início Batalhão de Caçadores, um murú x São Pedro. ' que a ele temos disp-ensado, !,nas são "bye".
ás 13,30 horas da tarde de interessante festival fute- A's 14,ZO horas - Taça tomou o ônibus e rumou pa- _

boje. bolístico, cujo programa es- "Superball" Coríntians ra o sul, devendo radicar-se CAMPANHA PRo CASA

Postal x Irís tá assim elaborado: x Soberana. no futebol lagunense que
PARA OS PROG�NITO-

Perdendo para o Hercilio A's 8 horas - Taça "Li- A's 15 horas - Taça há muito o espera de braços RES DO CAMPEAO OUM-,

luz, o Postal Telegrafico, vraría Líder" _ Ponte Pre- "Antônio Meneguzo" abertos. PICO ADEMAR FERREI-

Campeão <"lo ano passado ta x Caravana. Flamengo x Santa Ceéilia. Nós que sempre o admi'l
RA DA SILVA

perdeu a liderança, baixan- A's 8,40 noras - Taça A's·15,40 horas Taça ramos pelo seu cavalheiris- "

do para o terceiro posto ao "Dr. Osmar Cunha" _ Ola- "Câmara Municipal" - Fer- mo e fino trato, desejamos- Dr. Paulo Fontes Cr$ 100,00

lado do Treze' de Maio. ria x G. É. IAPETC. ,
roviário x Fluminense. lhe muitas felicidades no�: Os�� Cunha gr! ig�,G(}

O I· I tará t d A' 920 h 'T A's 16,10 horas - Parti- ! futebol na terra de Anita. iguer
:

aux " r1P ,OI);
riS U ara com o asas '

s, oras - aça
._��_� = _.." Aribaldo Póvoas Cr$ 20,00

suas energias pela rehabílí- "Antonio Apostolo" - Ford da de Honra - Taça "Te· ��.���� ---

I
Silvio Ferrari',. o-s 20,oa

tação x CI'UZ e Sousa nente Olimpico" -;:- Botafo-, CAMPEõES NACIONAISi_"
"

, .
"", . • Casa A Capital .. Cr$ 20,oG;Grande prél io, a começar' A's 10 horas Taça gó x Vendaval. DE BOl,A' AO CESTO JU·

das 15,30 horas de hoje. "Dr: Ismar Nascimento''- _" Taças "Eficiencias" VENIL '

Treze . América ",' Saudades x Bangú. "Dr,' Arnoldo Cúneo"
Iniciando -a manhã espor- A's 10,40 horas - Bron- Ao clube que se apresentar, 1946 - No Distrito Fe-

t.íva de .amanhã teremôs o "Dep, Volneí Colaço de Olí- melhor uniformizado. �, deral: Fedçra�ã(),:Metropo1i-
<i:hoque Tl",eze de Maio x A- veiar" - Vasco da Gama x "Prof. Waldir Campos - 'tana de--Basquetebol; 1948 Terá pro.sseguimento, no-
mel'iê'a, colocados; respecti� Duque de Caxias. .

' Ao pl'seidente do clube 10 dos, reais para servir como' - ,No Distrito Federal; je e amanhá, o Torneio ,Qu:-i.-
.

vamente em 30 e 40 lugares. A's 11,20 horas - 'Taças colocado na venda de tom- companheiro de Danda.

'I
Federação Mineira de Bas-_ drangulal' de Futebol, da>,

Uma grande e sensacio- "Hotel Cacique" � Cl'uzei- bolas. Beneval em ·todos os pré- quetebol; 1950 - Em Curi- qu.al 'patif'cipam os clu�
nal peleja, 1'0 do Sul x Balneário. "Edio O, Fedrigo" - Ao lios .do alvi-celeste portou- tiba: Federação Metropoli- Palmeiras, Vasco, Flamen-

clube menos vasado se á altura na maioria das tana de Basquetebol; 1951 go e' São Paulo.

O' Torneio de, futebol nos "Irmãos Amin" - Ao vezes 'assombrando
-

caiu - Em Goiana: Federação Hoje jogarão Palmeiras x
clul?e mais disciplinado em atuações estupendas, dign:1s Mineira de Basquetebol; Flamengo e amanhã. Sã.o

')ogos O ií,mp' ico� .

campo. .

dos mais elogiosos comentá- 195'2
_

-Em Santos: Fede- Paulo x Vasco.
.

'

"Migu,el Daux" --:- Aô pre- ! rios.' ração Paulista de Basqúete- Ambas as partidas serã�Eliminatórias Iugoslávia 5 x Dinamarca sid:ente do clube 20 coloc,a- !, -Gampeã�.-da, oidad�"def-en-. hoL. " ,___ ... __ ,1 efutllada.s. naJ?..acaembÚ� ._Polollia' 2 x França 1 . 3 do na venda de tombolas. denodo as cores gloriosas' do
•.

Iugosláv'ia 10 x índia 1 Alemanha 4 x Brasil 2
. "Farmácia Catarinense" "Leão da Ilha", coube-lhe aDinamarca 2 � Grécia 1 Hugria 7 x Turquia 1

.

- Ao clube que conseg\ür honrosa tarefa de defenderHUilgria 2 x Rumania 1 Semi·finais maior número de tentos.Rú'ssia 2 x Rulgal'ia 1 Iugoslávia 3 x Alemanha Outros' prêmiosBrasil 5 x Holanda 1· I 1 Copa TODDY DO BRA-
,Itáli�L.8 x Estad�s Uni- gungl'Ía 6'_){ Suécia O SIL S A

I

._ ..
- Rio de Janeiro

,di)f\ o: Filiais -ao Clube que passar o
Luxemburgo 5 xdng1a- H)lngria 2 x Iugoslávia O maior número de Tombolas.

- 'terra3 Suécia 2 x Alemanha O Copa MANOEL BARCE-
- Egito 5 x Chile 4 Classificação LOS _ Rio de Janeiro ao.

A NO,ruega ·veI,lceu o :Mé- Canlpea- - Hungrl',a d Isegun o co ocado na venda
�ic() .P91� desistência.

'

Vice-'Campea � Iugoslá- de Tombolas.
Taça A ELETRO�TÉG

NICA
Taça DR. J, J. CABR.AL
Taça DEP, VILMAR

DIAS
Para 0& 30, 40, 50 e 60 -co�

locados na venda de Tombo.
I

la.
.

Uma carteIra para notas,
oferta da "Relojoaria Dia_.
mant-e Azul", para a Tom
bola prenliada.·

CAMPEONATO· AMADORISTA. , ,

---,.SANTA
·CATARINA -NO· '.

CAMPEONATO 'BRASI
. LEIRO < DE VOLEIBOL

TORNEIO
--

QUADRANGU
LA,R

"torcida" "azzurra" que não

cessa,;,a de clamar seu no

me.

Seu "cartaz" já estava
feito em menos de um ano., I

SÓ
Mas Beneval parece-nos

Ique não está satisfeito nas

fileiras avaianas.
Há pouco, em entrevista Fhrianópúlis - ltajal - JoinviUe - Curtlíb!i ,

concedida a êste matutino,
manifestou Beneval seu de
sejo de deixar o querido clu
be campeão da cidade, tl'O-

SANTOS RÉNOVOU COM O BOTAFOGO

,
,

la rodada
Á-usti'ia 4 x Finlândia, 3
Alémánha 3 x Egito 1
Rússia 5 x Iugoslávia 5
Iugoslávia 3 x Rússia 1
'Brasil 2 x Luxemburgo 1

.

Dinamarca 3 x Itãiia O
Suécia 4 x Noruéga 1
Turquia 2 x Imlonésia 1

28 rodada
Suécia }3 x' A.llstria 1

via

,
30 lugar - Suécia
40 lugar - Alemanhà.
Os (:ampeões olimpicos
1908 - Inglaterra

.

�912 .:.._ Inglaterra
1920 - Belgica
1924 - Uruguai
1928 - Uruguai
1936 - Itália
1948 - Suécia

o prestigio do nosso esporte
no Campeonato Brasileiro
Futebol, do corrente ano.

Foi um gigante nas quatro
pelejas disputadas con,tra
capicha-bas e baianos.

Retomou a Laguna
Beneval passou a ser

considerado um 'ídolo da

Rio,8 (V. A.] - O extra·
ordinário zagueiro Santos,
tantas vezes defensor do
selecionado brasileiro, r_eno
vou· ontem o seu contrato

com {) Botaíogo, até feverei
ro de 1954.

, Santos receberá Cr$ ..••

'7.DOO,00 ménsais além de
Cr$ 150.000,00 por fora.

Agência: h.ua Deo<101''(I esquina dn
Rua Tenente Silvei rã

1952 _. Hungria.

Viagem' com segurdot;l
e rapidez

NOS CONFORTAVEIS MfCRQ·ONIBUS 00

RI?IDO '«SUL-BRASIL-tirRÕ:--

,.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 9 de Agôsto de'_1952
________________________________ __ ��==���'=��e�m=���,�-���R-��,�-�,=��-===-=�---------- �

CLU1BE DOZ,E DE
I ", ru,,!\,lO

- DPMINGO, .::__ Qrandiosa excursão e chúr-
FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 800 rascada. Local; SAN'l"ANA. '

,
-

ANIVERSARIO'"

I
nixn - SEGUNDA-FEIRA - NOITADA ESPOR-

,
' .: TIVA _;_ Jogos de Basquete -- Volei -- Esgrima.

'" ,
P R O G R A M,A:, DIA 12 - TERÇA-I"EIRA -- GRANDIOSO BAILE

])JA 9 - SABADO - GRANDE SOffiÉE com uma', DE GALA - Ornamentaçâo deslumbrante nos salões.
','1igrildabilissima surpresa. ' NOTA: As insCrições para o JANTAR DE CONFRA·

':,DIZ'IA�SE AM'IGODE V'ARGAS Nos baltidores do mundo � I
PARA SUAS EXTORSÕES As Eleições de Novembro

um ,verdadeiro "show' na I voltando-se ' para o delega
rais, 7 (V. A.'; - A, polícia .ielegacia, dizendo que a do, a este ameaçou de dedo
ü·''-;ü, r-idade acaba de pren- 'sua prisão ia "dar pano pa- em riste: - " O senhor vai

,ih�!", audacioso' "se roc", acu- .a as mangas':' é que era, ainda haver-se comigo,
o:adn de haver praticado pessoa de influência políti- "seu", delegado. -O senhor
,,';H'i�� chantugen« .10.3 rnu- ca, Pará comprovar a arnea- comprometeu a sua carreira,
'r:icípíos de T'riangu lo e do ça, tirou da mala varias fo': e o seu prestígio como dele-
jr. ter ior de Goiás,

'

tografias, que o mostravam gado".
�rl'ata-se do elemento que ao lado do 'Presidente Getú- Mas autoridade não se

$C apresenta como, sendo l io Vargas e de outras altas deixou intimidai- e meteu <>
'-üse ..ir Pescas -Cavalcantí de autoridades. A certa altura. chantaguista no xadrez.
Albuquérque, engenheiro e'

I
.

.

jorna liata prof isaiona l,
, Oscar se apresentava Co

'TJ1" diretor de um jornal
,(,hArío em São Paulo e tra

':zia consigo cartas de apre-
sentacão dOR governadores
-de Goiás e da Bahia. Muni
''110 dessa apresentação CO!l

,,;.,€gui-a passar n umerosas

ons8inatul'as do seu "jornal",
�1\iE! eram feitas em número
"dE" dez por prefeito,

Como o preço cobrado
"í'I'l'pOr assinatura era de
'2-10, cruzeiros, conseguia ob
"ter de cada prefeito do in
t,eriol' a importância de
2.400 cruzeiros,

Agora, _o larapío foi l'e-

colhido pelo prefeito de La

'zE.,rio, quando ambos esta
vam hospedados no mesmo

-boteI, em Araguarl. Ao per-
-ceber que havia sido identi-
ficado por uma de suas ví
timas. Oscar procurou fu-
�'i\ir da cidade, tendo prepa
rado as malas e contratado
'um carro particular.

, A polícia, porem, agiu
::::'om maior rapidez e conse-

1\'uiu deter o gatuno ainda
em preparativo para a fu-

{) delegado Georgino J 01'
g'e de Souza - preparou o

processo' correspondente,
, qiJe foi distribuído imedia
tamente ao juiz que já de-
-eretou a. prisão preven ti.Ma
',:10 acusado, o qual já "se ,",MAMl8C� ......
-eneoritra na cadeia -pública. 'baJ4Ior. tOl u.toa, a.e..t.
, Quando �shivã�s:�Ji.faoo'''iri� Vtdor.V6Iftlu .'DIIHI.
t�l'nado, o "scroc" promoveu a.. CoaHllMb'e ....

-

,',

�\RAGUARI; Minas

"

OONV.ITTE
AG.: D.: G.: A.: D.: U.:

'Aug.:' Ben.: Resp.: e SubI: Loj.: Cap.:
"REGENERAÇÃO CATARINENSE"

,

Ik ordem do Resp_: Mest.: tenho a honra de convi ..
. .fiar aos IIr.: ativos de tôdus as LLoj.: desta Capital, b€m
,como, a todos 08 IIr.: regulares, de passagem por�êSte
-Oriente, para as sol.enidade.s da Ses&.: - Mag.: de Inic.:,

, I,me te.rá lugar. no próximo dia 15, às 19,30 horas, em o

,;OS80 Téiuplo à Rua Vida} Ramos número 80.

Fl.orianóp<>li8, 9 d€ agô-sto de 1952.
P.: G.: F.:, 3.:

See.:

Ge-

"

1I111;:fftll!l !!�i

PARA 10 AUDIÇOES
FIQELlDADE

- reprodução clara,
suave e per/e;t",

'�' ,- '-COMODIDADE
-

• cada agulha dá para um.

cargll completa de automático.

PROTEÇÂO
- dureza mínimll p.,.

minimo JesgilSle elo disco.

Immrr ,,, .'\\\\\\:'\\\�\\\\\"_·:�:�:}������:':�b;·'............ "'..��.•:..\:: ";::''';\. "'\'" .-.:.'0 -t.
'

••�,

ft��; � ���f .�!" '\�\\\\::,,;;\��\\\\\\\r 1\-'0 ��"flfi�;'":::::::::\:�.;;�i;· ::���,,1. . ""'''''',\)\) 6° . o··,'

�fftt: ::ii;0���: '�;,
, ���O��"� .. ,

IRMlos RIBEIRO DE ALMEIDA UO'A.
Ruo Rego Freitas, 295' - TeL: 32-5211 - S, Paulo

Avisa
o SERVIÇO DE

_

LUZ E

FôRÇA avisa que os seus

e.scritório..'l, inclusive see�

I ção
de, pagamento e recla

mações, passará a funcio
nar, a partir de '1 do cor�

l'ente, no primeiro andar do
edifício Oswardo Machado,
sito à tua Saldanha Mari
nho.
Fl-orianópolis, 5 de Agôs

to de 1952.

Perdeu-'se
'Clube R. Ltmoense fm�:�::r:e�� cO�n�:i:��

C O N V I T E !ent� a Casa Oscar Lima e

A diretoria do Clube R. Limoense, tem a honra de I a Casa Victo,l'. Gratifica-se
1�onvi�ia1" a V. S. e Exma. Família para o bail€ que fârá I

bem a q_uem a entrf\l4ar nes-
l'cal illar em sua sédo\! social, sábado próximo, dia 9. "',.;c- ta rel1ação. ,,' ',,- ,

PA R A F E R I DA S,
E'CZEMAS,
INF1AMAÇOES.
COCEIRAS,
f R I E I R A 'S ,

E S P I N HA S, E TC.

Por AI Neto
'-

qualquer que seja o re

sul tado das eleicões presi
denciais de novembro pró
ximo, a política exterior dos
Estados Unidos sofrerá
poucas alterações de fundo.
Isto � assim porque a po

lítica exterior norte-ameri
cana tem -sido e é, neste

momento, uma política bi
partidária.
Naturalmente, este termo

"bí-partídaria" deve ser' in

terpretado dentro de cer
tos limites.
No caso da China, por' e

xemplo, sempre houve e ain
da há divergencias serias,
entre o Partido Democrati
co e o Partido Republicano.
Entretanto, as divergen

das, em escala total, são
muito menores do que os

pon tos $ie acordo.
A politica norte-america

.ia na Europa e na America
Latina pode ser considera
Ia besicamente corno sendo
'ii-part idar ia em forma de-
cisiva. I

As decisões que estão
sendo tomadas pelo comitê
de relações exteriores do
senado - do qual fazem
parte ambos partidos
teem conquistado unaními
dade quasí absoluta.
Entre as decisões recen-

temente aprovadas por de

I mocratas e republicanos i-

Igualmente figuram as se

guintes:

I
1. Conclusão de um tra

tado de paz com a Aleman-
ha,

2. Unificação das forças
armadas europeas sob um

só coamndo.
3. Criação de um aliança

militar entre a França e a

Alemanha, visando fortifi
car -as defesas europeas,

4. Organização dos fun
damentos para a unificação
política da Europa,

O Secretário de Estado
Dean Acheson tem sido âJvo
de frequentes ataques por
parte dos republicanos.
Entretanto, isto não im

pede que a política preconi
zada por Acheson seja
apioada não só pelos ,demo
cratas mas tambem 'pelos
re,nublicanos.
Quando 'Acheson apresen

tou os planos para a poHti
ca em relação á Alemanha
no seio do comité exterio
res do senado, não se levan-
tou voz, alguma em Ô'posi.
ção.
Aliás, convem r�ssa1tar

que Acheson tem trabalha
do no casÓ' alemão em cons

tante contáto com John Me
Clo,V, o alto comissário nor

te-americano na Alemanha,'
que é ,um republicano.
Da mesma forma, pode-se

citar o trabalho de Eisenho,
wer e Bruce em favor do
exército europeu. ,

David K. E. Bruce - sub
secrtario de estado - é um

democrata que tem se en�
tendido ás mil maravilhas
com o republicano Eiscnho-

A.GOSTO
TERNIZAÇAO e para a EXCURSAO, a parti&'....-situ
dia 25, poderão ser feitas por todos srs..� 'flue
desejarem tomar parte. Também contÍlÍtÚt aI'le2ta .. ;Iista
de inscrição para as senhoritas que desejaEma �tMo

.' .'

wer.

Horário do expediente na Secretaria:: .JJ;m: g,à :tl

horas diàriamente.

Na América Latina, a

Política da Boa Vizinhança
é geralmente ligada a um

democrata, o falecido Fran
klin Delano Roosevelt.
Entretanto, os republíca

nos afirmam que foram eles
os iniciadores da Política
da Boa Zizinhança, pois
muito antes de que Roose
velt fosse presidente, quan
dó os republicanos. estavam
'no poder, já as relações en

tre as nações americanas
eram cordiais.

Seja como for, o fáto é

que 08 principíos funda
mentais da política exterior
dos Estados Unidos não es-

tarão em Jogo. lSa$ :wsroxi
m:as eleiçõesdé�.
Mesmo a' atalia'l, �tica.

exterior tem o'� 4& :plJ>.
vo, e tanto o� 1)e..
mocratieo COJ.UO $�..

Repuólicano DiÓ'� mailf.
do que ex:p��.icu.
do mesmo )l'OtlG..

-1
1

0�\tOPOPltJq .i.'�l>e\.;� de �Ei.t, l�
I SantaCatarina' l

�C1EOAOE COOPERATIVA DERESPOHS_ f3! l
SEDE: Ruo Tl'ajanon!16 - Edific;iQ-F� ;,1;FLORIANOPOLIS 1 J
DE..PÓSITOS 'PO"PU�.A.RE:.S "

,

--�.- ;,-�
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-
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'
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CINEMA
Espetacular! ..•

Sel\i:!aCiGnal! ..•

TEArrRO ALVARO DE CARVALHO � ...)
DOMINGO

Grandiooo Espetácul<l d.e Paloo e�
No Pak'O!

, ' ,

Apresentação do fam<lso conjunte � �i,()
GAl}CHA de Pôrto Alegre:

VOCALISTAS DO LUAa
Interpretand<1 os mais l'eeelWs 8ueeiI8M_�d

UM ESPETÁCULO INOLVID�,
Preço único - Cr$ l�,oo.

PAPEL 'P�J\:REDE
ULTIMA MODA ,EM NEW YORK. ·BUE!fCJ.S· At-.

PARIS, RIO ,E SÃO PAULO
MODERNIZE SUA RESIDENCIA FORfU!QlO..A

Para sala de jantar, quarto, copa. �
Hi'Stribuidor e Rej)resen�al'lte Reste �..

, IVANDEL GODINHO
Rua Pedro Ivo - anexo Depósito PLOBIiIA

Artigo ,de pronta entFegá.. -

.
- � ,�.,�, --.. ..

_-�_.
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Na· ,C"âmara Federal
" ,

' '.

o Banco do' ;Brasil "é, ·"re.. tinili'i .sido mandado fazeI' .le natureza reservada". Não
ímbro Otavio Roxo Lourei- capacidade de trabalho e reiro S. A. e do Banco Na- almente, uma sociedade por pelo chefe da nação. E tan- ,Jode haver dúvida, portan
o; Armando Simone Pftei- fertilídadecde suas terras, cional Imobiliário, enalte- 'ações, ma" que exerce de- to 'o inqGér�to é oficial que to, de que. a Mesa j·á havia

a,. ,Ma�oel dos Reis Arau- garantem o êxito do grande ceu o ti-s.,hltlho daqueles que legações do poder público. do ,relatório que o acampa- decidido esta questão. de or-

o, representando o "Esta- empreendimento. " tornaram a si o encargo de No Banco do Brasil funcie- nhou, foi, -encamínhado cô- denf
o" e o dr.•Julio -de Mesqui- O Banco Nacional dó' Pa- promover a realização do nam a Carteira de Exporta- pia ao sr. pres.ide. da Re- A segunda questão é a do

a Filho, dr, Flaminio Fer- raná e Santa Catarina, 'novo empreendimento, des- ção e Importação; a Super- pública, e,
-. P01� s. excía., caráter sigiloso dó documen

eira de Camargo Net.';, ma- usando da expressiva' ima- tacando a atividade do dr. lntendencía da Moeda e do mandado ao consultor geraJ. to. Essa questão também

01' Amilcar Fonseca Lima, gem de Macleod, por certo; Horacío ,�abino Coimbra, Crédito e-outras secções que da Repllb1'ica. Se não se tra- foi decidida na primeira 0,

hefe do Estado-Maior da atrairá a si;,',de varías
'

di- assim como dos srs. Ader- exercem delegações do tio. tasse de sindicância adrní- portunídade e reafirmada 3,

H. Zona' Aérea; Otavio Pe- reções, os pequenos capitais bal Ramos da Silva, José der público, ,Não é, por con- nistrativa, de caráter of i- gora _qulmdo a �çsa se reu

eiraLopese outras pessoa-s - sangue' da vida ecoriom,i�, Bortif·acio e Si'Íva ;e':Aufeo seguínte; uma - simples so: clal, evidentemente n1io'·iria· níu para cosníderar (I as

e rep�:sentaçãO': .

'

.�'> ; ca � aCl1IDulándo-?s 'úiini J osê da Costa Junior, PO�-I c�edad�' por ações. ,O linqúç'- 'parar nas mãos do honrado sunto. Nos esclarecimentes

Do 1.10 de· Janel�'o, esh.- grande reservatorro, para do ainda em destaque' a de-,
rito feito tem, por ISSO mes- c.hefe.· da .nação, nenr s�ri�: 'que' ,dei ao plenário, à mar

eram presentes;' e.ntre .ou� .em seguida, atirá-los por mostração de confiança. de- mo, o caráter .of icial ; e, se por s, excia. enviado ao con- gem do protesto do nobre

1'08, o dr. Hugo-Ramos, r-e- todas as .direções, pelas ar- positada nesses homens pe- assim não fosse, a Superin- sultor geral da ·República. deputado er. José Bonlfácie,
resentando o dr. Nerêu Ra- terias' e canaís dl_l. .-lav�ura.llos 385 .elementoa da lavou- tendencía da .. �éeda,·e do Não tenho, por conseguin- declarei os motivos de or

OR, presidente da Cãrna- do comércio e da"induBt�ia, r�, do comércio e da i;;(](;s.�' Crédito não póderl� exércar te, a' menor dúvida de que se dem [uridíca, pelos quaíe
'P- dos Deputados; .senador desta privilegiada região do tria que subscreveram ações as atribuições que exerceu trata de documento oficial. considerava sigiloso esse

-·ra:ncig.co Galottí, deputa- Brasil, vivificando-a, nu- do Banco Nacional do Para- junto aos bancos part.ícula- Aliás, esta questão já esta- inquérito.
'

dos Rui Palmeira, João A-' trindo-a e, por conseguinte, ná e Santa Catarina, já de- res. va resolvida, porque a pre- 'Qu-e ele era de natureza,
gripino e Jorge de Lacerda. injetando-lhe, largamente, nominado, na região "nosso Mas não é-·só. O nobre: sidencia, em' decisão ante- �igilosa, ainda hoje o decla-
Logo após a chegada no vigor e expressão, banco". deputado José Bonifácio,' dor. se firmou expressamen- ra pelo ."Jornal do Comér-

aeroporto local .onde
,

esta- A linha direcional do Fizeram-se ouvir" ainda.. sem contestação 'de quem te 110 dispositivo regimental cio",' o presidente da Cernis-

varo sendo esperadas, essas NOE?so Banco, já está traça- os srs. FJoriano Mendes, quer que' fosse, asseverou que díz: "Nã.o serão puhli- são de Inquérito. Não tenho ..

pessoas seguiram pará a sê-' da. Atacando o problema, do I jornalista em Ibiporã ; dr. da tribuna, que o inquérito cados document<ls ofIciais nor conseguinte, modifica
de dó Banco, onde grande financiamento na s.ua r�iz, Rui Ferraz d� Carvalho, em N,...

•••••

I·
••••••••••••,••••••••�••••••••�...... ção alguma li fazer, ria mu-

'

���s;aJ�e a;���irs� ��:��� me:l�od� ��:�;�:oqt��n��le;:� I ��:��� ��'e����_;:����i��� a ssemblel8 Legislativa ���� i:���;it��n���i�eiq:�
ração. Nesse momen.to, o maIS necessano, estara, por visitantes.e saudou os fun- êle tenha' investigado ban-

pe. Alberto Strilmstte, vigá- certo, il1fl_uindo mais direta- dadores do Banco; o sr.
cos particulal'es, através da '

:ri� <la paroquia, precedeu mente no incremento da pro· Franciscõ Rib�iro 'da Silva, ;;jl 111) Cong-resso Internacional de Geog.rafia. reunido -em Superintendimcia d.a Moeda.
á he]1ção.do estabelecim�;n- duçãq. que fez um brinde de hon- Washington.

.

e do Crédito para que tenh�
to. Em seguida, usou -da Com esta orientação o l'a ás classes armadas, ali A propósito, o autor do reQl1erimento elogia a cul- c�ráter sigiloso, pois a .nos

palavra o dr. Aderbal Rà- Banco Nacional do Paraná representadas pelo briga- tura do dr. ,Vitor Peluso e diz que a distinção a ele con- tia legislação assegura o S1-

7"10S da Silva, presidente e Santa Catarina, com os deiro Armando Arariboia, e
ferida _reflete-H� no prestigio do no&so Estado. giJo dos assentamentos co-,

do Banco Nacional do Para- recursos de que dispõe e o deputado RJ,li Palmeiras, A hanl"a<ül do Parf;�rl<'l Social 'Democrático, pela voz merciais, '

ná 'e Salnta Catarina, que com os que for atraindo I representante de Alagoas 'do ,,\Ub-lide]' deputa{lo Waltel' Tenórlo Cavalc�nte se so- Estas as duas questões de

lJl'ollunciou ,o seguinte dis- r_!:)al.jzará� apli:�ções dire-! na Câmal;a Federal e presi- lidariza com G \'oto congratulatório.
.

,ordem, levantadas pelo '110-

em's'o: tas, em ��mef!.cJO �o povo I d�nte da Comissão de Eco- "
Regime Fiscal ,

.. I bre depu_!ado. A 'terceira
"Meus .senhoI·es: Viven- desta regIao, fmancmndo 0\ nomia. "

"

O deputado Cássio Medeiros, retornando a leitul'a 'não é questão de ordem,

-do um ,das mais inte!Í.sos pequeno J·avrador, o comer- ,Terminada a cerImonia do seu relatório sôbre a Conferencia de Blumenau, dis- Questões de ordem são a

m,omentos de nossa vida, te- cia.nte� o industrial e 'o pi'o- da inaug;ua.ção, realizou-se toneu sôbre �;; resoluções tomadas quanto ao' regime q,uelas em que se pede a in

mos a grata satisfação de fissional, os q�ais, com o no' "Country Club" o almo- fiscal. Ne�sas conclusões há por assim pizer formal pl'O- terJ)l'etacão dum diRpositivo
, C1' concretizada uma gral1� seu trabalho indormido, dão ço oferecido pelo Banco Na- te::-:to c.ontm qualquer aumento de impostos, ,(/ regimental" apontand(�'se
ti.e e velha aspiração, não ao Paraná e a Santa Cata- cienal do Paraná e Santa Há, além -disso, diversafl sugestõe? de grande sa- dispositivo cuja ·intel'preta.
,ft) desta zona fertil. e p1'O- 1'1na o elevado padrão eco- Catarina aos seus convida-

bedoria para m�tis eficiencia do nosso' \1parelho arreca- çüo se deseja. O ilustre dep.
r:lis801'a, que é () Norte do nomico, de que gozam 110 dOR do mo, d'e S. Pllulo, Flo-' dador, com a commlidação dá',-; leis que, regem a matéria. não aponta dispositivo a1-

Paraná, cujo nome ecoa pe- seio da Federação. ., rian6polis, Curitiba e de .

Lê, �l �eguir, o orador, estudos e' recomendações sô- gum, que .deseje ser inter-

lo Brasíl em fora, com o do- �ara a execução dessa I outras cidades que segui-
bref a cCG,nOnl1a madeireil"a e. sôbre tratados comerciaIs pl'etado, mas pede que a

ce sabor de Eldorado e a d' t' t t e sôbre o nos's� comércio cóm o exteri�r, econo'm;,'l<� l'''� Mesa s,ubmeta sua decisão
- Ire 'nz, emas a ce1'. e.za, rum para Londrina a fim de � . " �

t cl'da "'tIl'eola ele -Carlaa- t' d d d
.. ral, etc.

'

ao plelllirio.:me 'e.. <, con amo.s com o SCI 1

o,'
assIstIrem á inaugur�ção 'T _.

' •

I
_ .

!liaS também d'e duis unida- aparo de todos, a cuja cnn- da q 11 e 1 e estabelecimento \ oltarao os TIros ,de Guerra A Mesa, 11ao pod� faz.e:lo,
<'l.es federativas -;- pàraná e fiança saberemos corres. bancario. Falou nessa oca-

O deputado Nelson Rosa Brasil propôs telegramas I
porque ha um C!ISPOSltlVO

Fanta Catarin<J, - eu'jo pro� ponder, dando de nós tudo í sião' e deputado, Ivan Luz, I d�_ agradec,imtll,tos ao Ministro da' Guerra pela sua opi- �ue expressamente atí'ibut

!/.esso, sempre crescente, o que se fizer necessário pa- da Assembléia Legislativa! mao, �avol'avel a resta�I�'aç�o dos Tir�s de Guerra, e aos I a_Mesa a decisão das qu�s-
e"tava a exigir uma institui- ra mais projetar a econo- do Estado". I Prdeltos dando-lhes ClenCla dessa atitude, tão oportnna toes de ordem, de maneIra

. {;ão de credito, ,de largos mia, do Paraná e Santa Ca'-
' -

. . 'I e que tantos b�neficios Ptestará às popul�ções n1I'�lis. co�clUi;iva .• P�rt�anto,. at;.-i-
l",orizontes mas 'de atuação tal,"ina qu.e têm a atestar o -

.

O deputado Oswaldo Rodrigues Cabral sugere que btn-la ao plenano sena VIO-

€3sencialmente regional. seu alto grau de desenvol-
'

! também se telegrafe ao deputado federal Epilogo Cam- lar .esse dispositivo, feito
Ao movitriento aseencional vimento, a. ex'uberancia de Da' .ZYK 9' pos, que por primeiro ventilou o assunto na'Câmara dos pela Câmara e não pela Me-,
das forças produtoras do su�s terra� e a capacidade '

-
: Deputados, sendo aprovado. sa. � Mesa e;cerce uma dele-

Paraná e Santa Catarina de trabalho de sua gente. I Pôsto de saúde em Urussanga gaçuo da Camara, age em

deverá corresponder um Agradec.endo a estirou. ·Da ZYK9" de Itajaí, rece- O deputado Fraricisco Neves continúa recebendo a- nome d� Câmara e o Regi-

sistema de credito que lhes lante e honrosa presença bemos e agradecemos: plausos pela sua iniciativa pedindo a criaç�o de um pôs- menta é a expressão escrita

assegure um regular e eom- das altas alJtoridades a'es- .

:'Itajaí, 4 d-e agôsto de to de. saúde em Urussanga, Ainda_ ontem d€u conheci-' ,de conta, d�. Câmara. A Mp�
pativel desenvolvimento de te ato inallgu.ral, queremos, 1952. Imento de telegramas recebidos dos 51'S. Thales Puc-cini sa, quando llltel:pre.ta o RegL
suas atividades, �' em especial, deixar eonsig- Presados Senhores. e Armando Ferraro, ambos daquela cidade. mento;,no uso da faculdade

Se é verdade que compre· nado o 110SS0 reconhecimen- Com prazer' comunicamos l Escola de ,Pilotagem de Bom Retiro ql1� o Re�iment� lhe, co�f_e-
el1demos, hoje, a Federação to áos acionistas: que aqúi a VV. SS., que nesta data,' �a, or<1em do dia foi posto em ,dis,cussão o .p,n}j'etot· ,re" eXel':1ta Uma atl'lbUlç'ao
como um �odo, dentro do :compal'ecel'ãm vivendo co-, fttndnmos o n088'0 '(,'Grê�io- de lei que.mand;l aUxiliar a Escalá. de Pilofágem de, Bom' que a Cumara' lhe deu.

qual se completam as diver- nosco 'os mesmos anseios e Recreativo Z,Y.K.9, obj�ti� Retiro com Cr.tji 150.000,00.• O deputado Francisco Neves.' Tenho, real�ente, decla

Ras unidades, num mesmo as mesmas esperanças e vando contribuir para o seu autor, requer a, s�lbstituição do projeto por uma' in- raqo _,_ e repIto -. �ue H,
ritmo de trabalho e pros- dando-nos a certezá �de um maior deS€llVOtviment.o . do rlicaçáo no inesmo ..,entido, concordando, assim, com () Mesa nunca s� sentIra mal

peridade, entendemos, por futuro promissor para o esporte amàdol' desta cida- parecer da Comissao de Justiça.
..

q��ndo o.�lenári(), no :xe:-
<lutro lado, embora supera-' Nosso Banco, que será sem de.

' Cadeia para São JQsé elCJO legItImo das atr.lblll-
da a etapa regionalista;; que duvida mais' uma alavanca A diretoria ficou assim O deputado Ivo Silveira apresentou, há tempoS, pro": ções que lh� competIrem_

devemos fomentar e ampa- a impulsionar o progresso constituida: jeto . de lei al1toriza�ldo a construção, em São José; d� reformar decisões da Mes:t�

rar as aspirações regionais da mais· opulenta terra do Presidente Albeli:o uma cadeia 'pública. O ,que fi Mesa não pode é de-

sadias, uma vez que visam Bl'asil'J. Ferreira Lima. De!){)is de' 'receber ó' parecer favorável da:s Comis,:' volver,. pO'l" uma ,,-, CQ�ardi..o<t.-·- - ,-

ao seu desenvolvimento e á Falaram depois o 121"0[. Vice-dito Dagob-érto sge!l de Justiça e Finanças, veiu a plenário. O autor ,itis- moral, a interp.retaç�ã? que
. � ,

integração no conjunto eco- J. Canuto Mendes de Almei- Alves Nogueh-a. tificou o melhoramento, que foi 'reclamado pela Câmara lhe cab€ dum i:llspQSlhvo; �.

!'�omico da Federação, apli�' da. ,que,' em nome do gover- Secretário _ M:ilton Ri- Munidpal daquele município." "
. M:�sa t�m o dever d": assu

cando, para. tanto, ·n:o ,pro. nadol' çlo S. Paulo, elialte- beiro da Luz. O de.putado Bulcão Viana considera a matéria de' �l,[, a reRponsabilidade (h!.

pr-io' local, os rec,ursos dele: éeu a inicIativa dos organi.:. Tesoureira _ Julieta Silo competência do Executivo e por isto é contra a ·medida. interpretação do Regimen'tOo
Ruferidos. ' , zadôres' do .estabe!ecimento va_

•

I '

A respeito há ampla discussão, com pontos de vista nas queRtões de ordem. Ela-

Eis por que, inaugurando e disse do significado desse Orientador técnico _ Jo- pró e contra. recebeu esta delegação, esta
as atividades dos NOSSO empreendimento ct>mo fator sé Maurí de Souza.

'

O deputado Paulo Marques 'requer, antes, do ,iulga- incumbência q�ando rece"':

BANCO,' entr�gamos li �xu· suscetivel de' estreitar, ail1� Procuradores _ DélcÍo mento, seja ouvida a Comissão de Obras Públicas, sendo beu o voto da Camara e de-

berant'e força' economica da màis as .l-elações entre' Miguel e Carios Miranda aprova-d9.
'

'

ve, pOl; isso, exerce-l� pGr,

desta região, (') Banco Na-! paulitas,' pal'anaense e ca-I Santos.
Coletoria 'Estadual em Vidal Ramos mais ingrata que seja. As-

donal-do Paraná é Sl1:tlta; tal"inens-é, o senadol' Fran- Orador _ In�zio Alberto O deputado Braz Alves apresentou e foi aprovada sim, resp011do. às
'

questões-

Catar�n�, uma. instituy�ão ltcisco, Galott, justificando Campos, uma sugestão no sentido de ser instalada, uma Exátori:l de ordem do nobre deputado.,
-de credIto '1'egI01HÜ, na8dda a

.

ausência do deputado I 'Depar.tamento de divulga- EstaQual em VidaI Ramos, lllunicípiô· de Brusque. Osvaldo OJ'ico".
.

para aten,der os reclamos Nerêu ,Ramos, que, 'por Irio-. ção - Gilberto Pereira. . Esse melhoramen'to vinha sendo pleiteatl� pelo povo O�'-----"""""""""·-d-""·""""'.do desel1v.olvimen�o agrico� tivos imperiosos' não pôde Capitã<> do time - Ada- l�cal,'�!e "cujas aspirações aquele' nobre parlamen tal" é i uem per eu ''la, comercial e in"rlustrial deixar a presi{)ênei� -da-Cá- mastor de Oliveira. d1gno mterpr.ete naCasa., I
•

'l;'to Paraná e Sa�ta .Ç_�tari- mura (los D�putadQs, sau- Sel]do o que &e n.os apl'e-' 'O 101". Governador Irineu Bornhausen, 'naturalmente Nivaldo Capistrano, mo-

11a, coin ba.ses s�ltdas assen- dando depOIS. os organiza- senta para o momento, subs- �'erifjcando a necessidade daquela providencia acaba de torista., enconh'ou cal'teh'&
tadas no Ideahsmo de tre- dores do Banco .Nacional crevemo-llos, com e.':!tima e

ltendel' a sugestão e a Coletoria de Vidal Ramos foi ·cria-
1
na Estrada de Sor�caba_

!6entos e oitenta. e cinco ho- do Paraná e Santa Catari- consideração. da, para regoeijo do povo. Esse rego.sijo é ,tra<!uzido por entre Biguassú e Tijucas,
.

:;;nens, de todas as ativida- o.a; o dr. Orozimbo Otavio Atenciosamente, um telegrama de feliéitações d.a. Câmara Municipal de \ A quem provar, se1' seu
des .e de elevad0 eonceito Roxo Loureiro, que, como Milton Ribeiro da Luz _ 'Brusque ao deputado Braz Alves, conforme leitura a que legítimo dono, poderá"' obtê�-

, iinanceiro, .cuja confianç.a, rep,resentante de Roxo LatI- Secretário"_ procedeu. I Ia.'
, ,

.

'

Floria-n�JloHs; Shhado, 9 de Agô!:'to de 1952
� !'. �r ..

_

.____ --------------------��----------�..--�-- ---------�-------------

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�RIO'� SANT� � PARANAGUÁ':CURITIBA - JOINVILE - ITAJAi
FLORIANÓPOLIS-LAGUNA -TUBARÃO - LAJ.ES - PORTO ALE"GRE

sioE.: ,FtORIAHÓPOLIS Santa Catarina

Advocacia e . Contabilidade
on. ESTEVAJ.vJ

.

FREG/\ PAf\11

- Ad"Qgado -

ACÁCIO GARIBALDI S. THIAGO
- Contabilista -

.

Edifício "IPASEH - 50 andar,

'-·L-ira Tenis Clube

I

_w. OCOQODO ;-ss
"MIAl'ldPDtl$· .sANTA CArARINA , ..

CASAS Ã VENDA

1 quartos, sala visita, sala jan-

lOO.OOO,M

115.000,08

15.000._

18-0.000.0.

2�O.OOO,oe
em

os

81.000,(14 "'d:a�.

e

tS.OIftJ.oo
.

76.OOO,e.

Mediante modica comissão, aceitamos procnracões para admi
Ilistra" prédiOll, recebemD8 al�lNeis, pagamos imposto!>, ,etc.

PROCESsOS IMOBILURIO�
Urganiza.m06 processos imobiJíários, p-ara 011 InstitutG!I, Gaba

i<;Collôrnlca. etc., tamos t'lmbém possibUidade de conseg-uir qu&lquel'
i(wumellto 'sôhre imóvei�. ,

FlCIL\RJO

tar, copa, banheiro, coain'ia, depósito, etc'. . ...

_____________________M -..;.;............. RUA T1j:��NTE��ILVEIRA _ fi quartos, sala visita,'

. E D I T A t.. 1011·c·l-na' de DI··c,·c:I,eta Nel'y RUA8���a;����p(�s:�:�;:.�a�!:·á�i·O·;·�··3··���;t·��.
JUIZO DE DIREITO DA qual deverá ser reconheci-I'

,
,

" ante-sala, salll: visita, copa, cozinha, instalação

"L_
sanitária completa, e duas casas pequenas nos

COMARCA DE SÃO JOSÉ do e declarado o domínio do i Acha-se, aparelhada para qualquer serviço em Hi-
:-

.. _- ...

Ó dr: josê"Pe'dro -Mendes Supte, 'sobre o aludido ter�! t_iCJ�.�MI-,e: Bicicletas a.motor - 'I'íeielo - 'I'Ieo-T'ieo -

vv. f�;�o�R�N�Ú"'::';'2 '�����,- ��;�: ·��.:�à:: '���i�
de Almeida, Juiz de Direito reno, ficando citados, por' Carr�nhQ

-

�l'ç?",e�c_NU' .

nha, W. C., etc. .. .

da Comarca de São José, Es, edital, os herdeiros ausen-
: ?eas e cessar lOS f 'O'l'I)S e sados. rRINDAlJE - õ quartos, sala jantar, copa, cozinha,

tado de Santa Cat.arina na tes e se aparecerem apre- Pinturas, Soldageas e Parte Mecânica. b' h' nde d .J_ •

'

f I' ,

S
. Rã'(1

an erro, gra varan a e depõsrto .

forma da lei, etc. sentarem contestação se o ervlç_os. .pr os e Garantjdo, Executados por peso COQUEIROS - 3 quartos, sala, cozinha, banheiro.

Faz saber aos que o pre-I quiserem, sob 3,S penas da soal especlahzaáo� PdR'
etc. .

sente edital de citação, com rei. Protesta-se provar o ale- ua a re orna, 50 -

SERVIDAO FRANZONI - 3 quartos, 'sala, cozinha.

:prazo de - trinta dias, vi- gado com' depoimentos pes- W. _c. 'e/ chuveiro, etc. . .. : : .

rem, ou dêle conhecimento soais de interessados au- SACO DOS LIMõES _ Rua Geral - 2 casas de ma-

tiverem, ou a quem interes- sentes ou presentes, de tes-· OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ E GARGAN1'A
deira novas .

��S�0�1R��S�,r p;�;es:�' �::r::::t��, e���t���:� :;.:;: DR. GUE RREIRO DA FONSECA JOS!a�a�d:EU�.���.�����i.P.i�:.�.�.���.r���: .C.O�.i��.�,
Assistente Judiciário, sente, para os efeitos lega- Especialista do HospitaJ '

COQUEIROS -_ Rua S. \JTístovão _ 2 casas de ma-

Roberto Pedroso, lhe foi di- is, o' valôr de Cr$ 1'.000 00. Receita de Oculos - Exame de Fundo de Olho PIU"l deira, uma com 6 peças e outra com 3, terreno

r'igída a petição do teôr se- Têrmos em que, com o pro- Ulasaíficação da Pressão Arterial. 22x550 mts, . .

guinte: - Exmo -Ó: Dr. Juiz cesso de Assistencia inclu- Moderna Aparelhagem. DUARTE .SCHUTEL 2 casas, uma com 4 quartos,

de Direito da Comarca de so, P. deferimento. São 1'0- Consultório - Visconde. da Ouro Preto, 2. sala jantar, sala visita, cozinha, W. C .• ' etc., ou-

São José. - José Bernardo sé, 4 de junho de' 1952. tra cf 2 quartos, sa la, varanda. cozinha, W. c.

Barbosa) brasileiro, casado (ASS.) Roberto Pedro As- c/ chuveiro ....•.•..•.......................

lavrador, ,.residente no lu- sistente. DESPACHO: Re- ESTREITO - Rua Tereza CrIstina - 2 quartos, se-

gar "PPagará", Santana do cebi hoje. A. voltem conclu-
-�'---------------�--- la, varanda, cozinha, terreno frente 35 mts. fun.

lmaruí, dêste Municipio e sos. São José, 5/6/952. P�·5..1
.

.

C·0.1
dos 25 mts .

C-omarca de São José, vem, (ASS.). José Pedro Mendes
.

S
RUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, sala visita'

com o devido respeito, por de Almeida. DESPACHO:
'

,
sala jantar, cozinh�, depósito, copa, etc.

'

seu Assistente infra-assi- Deaigne o Sr. Escrivão di�

l/fi _

.

E:STREITO _. Rua 3 de Maio - Sala p/ negóeio, 2

nado, brasileiro, casado, so- e hora para a justificação.

'* f. _

quartos, varanda. coainha " .

Iicitador, com escritório em; São José, 23-6-952. (ASS.)·'" _. OUIlAlfTE TODO DIA
ESTREITO - Rua Santos Saraiva - 5 quartos, sala

Florianópolis á Rua Felipe, José Pedro Mendes de Al� / "'- \
jantar. sala visita, copa, quarto de banho,

Schmídt, n. 52 e telefone n.1 meida. SENTENÇA .. l° Ex.-.

I,'
...,,'

-,

nos, "AlieJOS .

Terreno IOx50 - preço: 350.000.00

1272, onde recebe as cita- peça-se precatória ao Juizo ' f'v. Mauro Ramos - 3 quartos, casinha, sala jantar.
ções,' expôr e requerer a de Direito da l° Vara da

.

R�' ,I,t
sala, visita etc. 180.000,00

V. Excía., o seguinte: Que, Capital, para citação do Do- �
� Estreito - Rua José C. Silva. - 5 quartos, sala vi-

na mais de 30 anos, está na minio da União; Expeça-se
./ �::: . sita, sala, jantar, cosinha banheiro etv 160.000.00

d dd· '. »_",
... � � �

'"
E treít R J 'C ""1

posse, ocupan o como seu, man a o para CItação dos
�f.

''-''''
""

s rp.l o - ua ase . bl va - 3 quartos, sala vi-

mansa e pacificamente, de interessados certos e con- sita, sala jantar, cosinha, banheiro, etc. 60.000,00
um terreno, sito no referí- finantes do imóvel, 30 Pu- '"

CASAS E FAZENDAS Á VENDA

à-o Jogar "Pagará", com 88" blique-se edital de citacão -------- � ...,.....__---_' CAPOEIRAS - (no princípío) _:_ com 98 x250 rnts ..

metros de frente que as faz aos interessados digo edital casa com 4 "quartos, 3 salas, cosinha, banheiro, varandão
ao Rio Imaruí, tendo de para citação dos interessa-

O h
. ect., 250.000,00

comprimento para os fun- dos incertos, publicando o up.r Cf18 ecer O' seu passado? .

BARREIROS - 3 quartos, sala visita, sala jantar•
. dos ,1.650 metros, fundos. dito edital por três vezes

',j
. li. ii J

.

• cosínha terreno 20 x30 25.000,00
-que faz com' herdeiros de no Jornal "O Estado" 'que·' O Professor Rubens Peiruque ,que se encontra hos-. CANAS yIEIRAS -,..- com 4.344,728m2 e uma casa de

Joaquim Euf'rasio Gomes; se edita na cidade' de Flo- pedado no LUX HOTEL, apresentará grátuitamente, 30'
2 pavimentos ,·.i. 500�tJOO,lJo

exrtmando por uni lado com rianópolis, e uma vez no través das colunas dêste jornal, um estudo sôbre o pas-
COMPRAS DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS E SI'(lOS

terras de Caetano José Bel'� Diário 'Oficial do Estado. sado, presente e futuro de cada leitor. O CUPOM abai- Temos sempre Interessados em. comprar casas, terrenos, ehs-

nardo e, por outro, com ter- Intime-se. S.o José, 6-8-952. '';0, deverá ser devidamente preenchido com o PSEUDó. caras e lÍitios. ,

ras do Supte., terreno êsse (Ass.) José Pedro Mendes :'-lIMO'do leitor, e as indicações neeessár ias; que são" da. . .E outras .'W��o;r"III.oti"o·,d'e ,.tôr-�a maior não sào
,

que pertenceu a pessôas que de Almeida,':": Juiz de Di- ta, mês e ano do nascimento. Assim como: lugar dá 'na. anunciadas; algumas destas casas são aceita 'transfe-

-; se ausentaram' para logar reíto. Era o que se conitnfia tividade, estado civil e profissão. Sendo possível, indicar rências pelo Montepio ou Instjtutos.

incerto e não sabido; Que em o dito edital, que bem·.e também a hora do nascimento.. Cada pessôa interessada .TERRENO A. VENDA

fj Supte. sempre trabalhou fielmente extrai a presen- em conhecer seu futuro, deverá RECORTAR o CUPOM SACO DO� LIMõES _ Rua Geral- com 'S8x600 mt.:

.nessas terras, tendo-as co- te cópia, que dou fé. Dado, abaixo, e indicar com sua própria letra. 'os dados neces.
ALAMEDA' ADOLFO KONDER: - com 15):30 mtlJ: •.

�'''····---·mif;S�@'l1-e;-·3'8sinr·s_emio·,'' -e-' 'l''fls-sado-' nestà -cidade -de" $.á.rius a.o..estudo. lirt.o. f.e.ito�-ender.e.ça.r."'à-.J:&dação.4e--&O&S& HIPOTECAS

quer o Supte. agora, legiti- São José, aos sete dias do .fornal. . Ree4lbemos' e aplica,"nos qualquer importãn�ia' com garantia ài-

mar a sua p.osse, têrmos do mês de agôsto de mil nove- C U P O M ADMINISTRAÇAO DE PRtDIO'S

.arl;. 551, do Código Civil centos e cinquenta e dois. Sr. Prvfessor Rubens PeÍruque
Brasileiro; PaPra dito fim, Eu,'Amoldo Souza, Escri- í

Redação do "O Estado". 'Nesta ·Capit'al.
.

'Pequer-se digne. V. Excia. vão o fiz dactilografar e Envio os dados abaixo, pára rece-

designar dia e hora para a 'subscrevo. Confel'e com o bel' ahot�çÕ� gôbre meu -passado, pre-

Justificação' exigida pelo origina]. O Escrivão (Ass.)· :.� ;.sente ;e�fpturQ. livre de despêsas.
art. 45-5, do Código do Pro- Arnoldo Souza. São José, 7
-cesso Civil, na qual deverão de agôsto' de 1952. (Ass.)
..ser inquiridas as testemu- José Pedro Mendes de Al�
llhas João Cândido da Silva meída - Juiz de Direito.
-e Marcolino Silveira de São J,osé, 7 de agôsto de
Sou-za, residentes tambem 1952.

:nu referido logar "Pagará",
. Dr. Josf Pedro Mendes

que comparecerão· indepen- de Abooida, Juiz de Direi

�Il;te :d� .�%taq�o.. 11-e_qU€l;, ::()�.,; .:.':. '

.' ,.�. outros· Slm, 'depois de feita
a j.u�tifíê'ição, a citaçãÔ pes
soal ,.dos atuais confrontan
te§' e;';"pal'a., todQs,os, átos da
ação,' 'desde a 'l'Ustifi�acão é· -

'7
. • , �. ,(,...CJ..,�

ddS represel1tantes do' >Mi-' , que 0/.8
.

t" P
,

bl'
deva oosc

•

�TIl'!> eno u' 1CO do Estado ,".ese,.."" .,.

� o·de Dominio da Urtiãô; ��'
todos para acompanh&rem 1:

'

.os tênnos da presente ação,
�C - CATNl'I'tt"_

de usoeapião, por'meiq' da" .

"-�,..._��

. ,��D.QNIMÓ,:·.: .

, .

NASCIMENTO' : ; ..
. 'LUÇjAR:DO NASCIMENTO ; .

ESTADO CIVIL" :
PROFISSÃO ;" .•...................

..

��::J

"', Mtl:S DE' ·AGóSTO
I Di� 14 - Q.uinta-feíra - Boite da Colina com apre
sentaçao do conjunto gaúcho "VOCALISTAS DO LUAR"·
- Reserva de mesas a partir do d.ia 11 na. Relojoària
Moritz - ao preço de Cr$ 30,00 -,..- Início 21 horas. .'

Dia 24 - Domingo - Soil'ée.
.

IDia 30 - Sábado � Seirée.. ·

--.......-----�

o cliente qUfl desejar comprar �asa, t."rr.�l1". �itio. �h8eàr". p"_
deiá vir s'séde dêste Escritório' e preench-er um>! ficha' dizendo •

lue deseja adquirir e assim consgurrmps avi:taremos ao i�'tel''''s"",
do. sem despe!I8lI para o cliente.

llI"FORMAÇGES
Sem �ompJ'01!lisso. para o cliente, damos qual.quer informaeh

dos negócios imobiliários.

................................._.......•.

I
BAnCO_deCrftllTO

POPULARI'.

� AGRíCOLA I I

" RMo;ir�,16 .. .. f

f"LORlANOPOLIS - 5ré..e�l6.rlno. '

�--��-----------""'_._------

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Deputado'Ylmar Corrêa. acredita' na- sinceridade dó suplente Mascarenhas.. -
. Vários assuntu na sessão da manhã de .ontem� O regíme fiscal· e o Beg. Cassio Medeirls:

Presente número legal de deputados, o sr, presíden- , O presidente explica que o assunto é o mesmo do Quando muito () requerimento deverá ser enviado à,

te, Protógenes Vieira declarou abertos os trabalhos da

I
Projeto de' Resol,ução, �e a�toria d(� ,déPl�tado' Oswaldo Comissão incumbida de �studar o Projeto de� Resolu(if::;jl. '

sessão de ontem, Cabral para um inquér-ito sobre a discussão travada em Com este ponto de VIsta concorda o deputado Bulcãc .

Comissão Parlamentar torno da atuacão do dr. João Col1in. ' .

Viàna, lider da situação. ,

Foi apreciado o requerimento do sr. deputado Mas- O deputado Mascarenhas justifica a iniciativa, con- 'Voto Congratulatôr in
carenhas sõhre a nomeação de uma Comissão Parlamen- :\idera!ldo-a necessária' para 'provar a-s suas afirmações. Foi aprovado o voto congratulatório proposto p-e]o-:'
Üu- destinada a .ír a Joinvile para verificar ,o estado das Em aparte, o deputado Gallotti Peixoto. esclarece ter deputado Oswaldo Cabral pela designação do dr, Vitor:
7" ;lfU irias eedífi,'-!'3 f',Wl"Je rnun icipio. I sido informado que, realmente, algumas máquinas foram Peluso como ,chefe da emba'ixada que representará o Rra--
............................._............. : para Jninvile rebocadas, Mas outras L.,- acrescenta - f'o- ,. (Contínúa na �'pár.;.)

,
.

"

j !'aTI'! movidas por fôrça própria. "

.

'.

'

- � ....,

"':" ' ,Indo 3. tribuna o deputado 'Ylmar Corrêa diz que CU'r50" de Expans a-o Cult••ralr;(!.nüb duvida da sinceridade do deputado Mascarenhas,
'

,'UI IL

! mas é coritra o requerimento porque este 'viria prejudicar
I () Projeto de Resolução presente na Casa _para abertura

I do, innuór ito sôbre a matéria. '

,

, O recueroncnt« abriria rigoroso 'precedente e isto
_______� ! c contra O�� príncipioa sempre defendidos pelo Partido:

Iô'Jn>"i.:mópo1is, Sábado. 9 doe A,gôsto de Hl52 ;:::ocia' ",Nl1!1:',\':'iti,eO';

ASSEMBLÉIA
----------��----------------

,LEGISLATIVA

Dos �,Estados ITrôc� para

I'FAP!!���: Fiscal do
I Tesouro.Nacional, nesta Ca
pital, solicitou, há dias, ao

Rio, provídências . no senti
do de ser esta praça supri
da de m édas dívisonárías,
afim de atender ao comér
cio que se debate com a fal
ta 'de troco.
Aquela delegacia 'vem,

agora, de receber comunica
ção de que a Casa da Moé
da foi autorizada a remeter,
em moédas, a importância
de Cr$ 2.256.000,00:

Banco laci·ooal, do' Paraná e Sanla Calarin
o "ESTADO DE S. PAU-

'

"

:dr. Canut� Mendes de
.

AI-

LO", em sua edição de 30 I meida, secretário do Govêr-
de julho último publica o no, representando o prof.
seguinte: Lucas' Nogueira Garcez,

•

'

"LONDRINA, 29 (De 110S- governador do' Estado; hri-
so enviado especial) -

AI
gadeiro Armando Arariboía,

inauguração de um -institu- comandante dá 4a Zorra Aé7
t(f de credito, por vultuoso

,

'

rea; prof. Benedito Monte-
que seja o seu capital e por negro, catedratico da Fa-
extensa que seja a sua esfe- culdade de Medicina da Uni-
ra de ação, através de mul- versidade de S. Paulo; 01'0-
tiplas agencias e sucursais, .tCentínúa na sa pág.)
nem sempre apresenta gran,
de importancia social na

vida de uma região maximé
em se tratando de um esta
belecimento a mais para a

realização de operações de
credito e expedientes de

cobrança. Quando porém, sr, Agostinho Bueno, dessa
esse estabélecimente, além Capital; é superintendente
de visar tais objetivos, COl'- o sr, HOl'acio Sabino Coirn
respondendo a 'um anseio, ii bra, de velha estirpe de a

expectativa de uma popula- gricultores paulistas, e' di
cão laboriosa que precisa retor gerente o sr, Áureo
ampliar os meios de fomen- José da Costa Junior, ele
to á criação de novas rique- mento que, como os demais Lamentável ocorrência se

zas e, mais do que isso, tem citados, desfruta de grande verificou, ontem, no Saco
por fim reunir 'os lementos conceito no NOl'te do ,Para- dos Limões, nas proximida
capazes de dar cunho cal'ac- ná.' .. des da Vila Operária, que
teristic0 e peculiar à

orga-I
Não apenas as

creden-I
resultou, a morte de uma

nização projetada, então dais apre�entadas pelos linda menina, at:çopelaoda
sim, ,essa inauguração asstl- seus' organizadores, mas, por" um caminhão, quando

,
me as propo'rções de um tambelU a origem do e-stn- por alí tránsitava.

"

��0.nteciment� de alto sig- 'belecimento dão a este, uma! A cêna foi rápida. A me
mflcado SOCIal e economi� nota de tradição, pois o: nor Ana Elise, filhinha do
co. Ban{!o 'Nacion�1 d� Paraná I sr. AcioE Pôrto e �e sua �s-
,Foi exatam<mte isso que,

e Santa Catal'ma e uma 1'e- pôsa d. Noemia Porto, o1'1n

observamos' óntem na adian" S'ültànte da' transfO:�açã�d 'cava; às ,15 h,01'as, com oli

tada e progressiva cidade da. antiga Cas'a Bancaria t1'as amiguinhas, à calçada,
de L�ndrina, no Norte, do Hoepke, em que' s-e associa- na ,estrada gçral. Inopina'da-'
;Estado do Paraná, onde ele- ram o grupo qu.e a fml(j,ou mente, sem perceper, distan�
mentos' repi'esentativos das e sustentou, o grupo do ciou-se para a ,rua,' sendo,
forças economicas de três Banco Nacional Imobiliario � então, atI'apelada pelo ,ca,
Estados se congregaram

de 'S. Paulo é nada menos lU.jnhilo, .chapa 6-08-11i, con

criar, instalar, inaugurar e
de 385 acionistas que na duzido peJo seu pl'oprietário

fazer funcional', um,. banco maioria são sitiantes -da- Adalberto Schmidt, de ,Pau

<IUe sendo nitidamente re. que1a l'egluo, ou ,'melhor, lo Lopes, que pGr )\.li passa.
gional, não ,deixa tambem antigos administradores de va,

qe tel' característicos ,de es-
fazendas de S. Paulo que, SocOl'l'ida, a pequenina vi

tabelecimento comel'C i a l. "partindo em busca de me- tima foi, imediatamente, pe
pois objetiva o engl'and,eci-, lhores terras, encontrar.am- lo próprio, motorista, .levada �....v.."",'fr_....................�............_.,..,....

mento não apenas desta ,1'e-
!las na região de Londrina. em ,estado grave, .. para o plla ·U''lzol dà lO'A,gião mail tambem do Estado I E' ilão são �ouc�s os an- Hospital de Caridade, vindo I (i) .'

tí Q
t· t se tor a falecer, à entrada daquêle '1Ibõ' d �& do ,País,

,

' "
19O5 capa azes que -

-

, 81 'es a'.sEssa a impressão que 1'e- naram milionm'ias n�stas estabelecimento hospitalal;.
eebemos da inauguração do terras ubérri�as e,'pÍ'omis- O fato foi levado ao co�'

Dor uma fl-rmaBanco Nacional do Paraná soras. E' essa a éonstituição' nhecimento da Poliéia Civil,
e $anta Catarina, ,com séde do Banco Nacional do Para� por, intermédio do soldado "8rI8"anesta cidade e sucursal em ná e Santa Catarina, o ql,l'al, Pedro Francisco da Silveira,

I"
"

,', Fl:},fhnóf'olis. Estavam - ali exatamente por ,isso, d,eu destacado naquela Casa-de-,

congr�gados elementos dos motivo a .<!ue elemen,tos re- Saúde, <Iue apresentou à àu- RIO,? (V.' A.) - De or�
'dois Estados sulinos ém presentatIvos da fmança, toridade, o motorista, e1\- dem do juiz da 1,3a vara cri
torno de' organizadores e das cl8,�sels Qtmadas e ela quanto o corpo da inditosa' minaI, ,voltou a Delegacia

. emp'l'eenqcdores. paulistas. I prod1,l�,�o, ;��sim f?�O da,s menina �;a transferido pa- de Economia Populal', para
, O pl;esi�ente des�a orga- Q�ganlí,:açoes r pGl1hcp.s le- r� Q n�erot.él'io da S," S. P., ,n.ovas diligencias, o iJl'oces�
niz�çâo',;"bancada é o sr. ,gj,slativ.118 e administi'atívas. afim de ser procedida a a'u- ;;'0' instaurado conh'a Sa

),del1>al 'R�mós ida-, Silva,
' desta parte do Brasil, com- top[1ia,

,

turnio 'Capitalização 'S,A.,

éX-gOV�l'lladol' de Santa Ca- parecessem ontel'u á caí'i.:· O IÍlOto�ista Adq_lbel'to apontada C'omo l'esponsavsl
.

d
. -

S h -dt t d t'd por prejuízos caiculados em
tal'Ína; os vice-presidentes mOllla _a sua mal�guraçao, c mI enc�n ra:s� e'i 0,

são os sr!>. José Bonifado e j De São Paulo Vl,eram as aguardando lIWuel'l,to.. '.
100 milhões de cruzeiros,'

j 't O t m ,.IlOS a tns Só ao govêl'no e ao IAPnSilva, q LI e Pl'eside tambem

I segmz;t
'.es pessoas :. sra.;,;. ,n em ,me? o,:...y" .

-

os 'destinos da AssociaC,ão Amel'lea SabIno ÇOlI!lbra e te OCOi'l'"eI'l�Hl., que, e "InaIS
'l empre�a deve cerca ,de 8

,

'N
.

� 11 d f tal d d milhões dê cruze'itôs. -

-<;omercbl de LO�ld;:-ir,a e o' Mercedes oguelra ua' .es, uma 8.8 que fi a 1 a e

FATALIDADE ,
II

Linda menina, atropelQd� por ·um
�amjnbão,''_ no Saco dos,"Ltmões,
velo a falecer momentos apó�
qu ando entrava no �. de Caridad p

arma, o dr. Delegado Regio
nal de PoHda telegrafou ao

pai da de,sventurada crian

ça, sr. Acioli Pôrto,' que re

side atualmente ein Londri
na, no n9rte do Paraná, �i
entificando-o do doloroso a

contecimento.
lIoje, :0 corpo da menina

Ana Elise será dado' à se
pultura, no Cemitério pú-. >

blico
I

local.

I�egU'll'do as testemunhas '

que'forarn &uvidÇl,s 'pela'au-'
tOl'i.dade que esteve,no Saeo
çlos Limões, momentos após
a tragéclia, o motorista não

\

teve culpa nessa morte, uma
vez que a vítima foi de en
contro ao caminhão no ml>

mento -em que êste pa,ssava.,
No entanto, o inqué}'it.o, que
já estlÍ em imdamento, es

cIa<·Q.cE}l'á. o fato.

BOje•
'

8- Conferênciª de /6. BiJrros,�
Como �á divulgamos amplamente, terá lugar Iogo

,

mais .às 17,30' horas, 110 a.ristocl'á'tic� "Clube Dez e de,
Agôsto" a 6a. Conferência do Curso de Exp.msão Cúltu-
ral, tendo .ccrno conferencista o Dr. Gustavo Barroso, 1l{)
me grandemente conhecido no; meios culturais do lY<iis•.

S. Exa., que, está desde ontem em nossa Capital, a-o

bordará em sua conferência o tema "0 BRASIL E.M F�4.-,
CE DO PRATA".

A Direção do Curso soÜcita a todos '0:'\ inscrltos, au-.
toridades, convidados e ao público em geral o cotnpaxe
cimento até, às 17,15 horas a fim ee possib ilitar o íníeíc-,
da conferência à 'hora estabelecida"
' � * '

;FV0GQando
Nmna entrevista ao TEMPO, desta Capital, c

deputado Barros Lemos, abordando a angustiosa ,;ri-
se d�� mandioca no município d� Araranguá, declara.
que a culpa é dos govêrnos anteriores!

'

Quase dois anos já lá vão da atual admil)i�tra
ção, com rima e pasmaceira, E o deputado Barros
Lemos ainda tem a muita petulância e a nenhuma
{,_2�imôl1ia de afirmar .que UDS govérnos pajssados,
cabe a culpa de uma crise aguda 'da mand ioca l l 1

• Não será o caso de S, Exa. deíxan de lado ta la-
voura da mandioca e ir plantar batatas?

x x

x

Os udenístas lageanos, caindo em si, J'lêsolve-.
verarn negar toda e qualquer participação nos t:á", ..

tes acontec imentos do mês. passado" naquela cidade.
Negam até que hajam pedido a polícia de choque !
Nesse rol de fitas, l;t única verdadeira é aquela. que,
nós vimos: a dó telégrafo, pedindo a polícia �

x x

,
x

Não tenho à mão as Digressões. do Des. Font.f_.�",
mas desconfio que se agnus" quer dizer cordeiro,.
Agnelo quer dizer cordeirinho!

x

A U.D,N, de Lages, pelo s,eu jornal, dechlnll_
que aqlIeles dolorosos acontecimentos llãQ se pas-,

, saram sem consentimento e' conhecimento d� sr. Go
vernador.

Somos, pública e notóriamtmte, insuspeitos pan.
defender" o sr. lrineu Bornhausen. ,Mas a verdade é,
que" àqu€la época, S. Exa, 'seachava na-Capital Fe
deral. As medidas que a U,D,N: de Lages solicitQ1L,
foràm decididas aqui, de imediato, sem segueI' �tem.!- '

po ,de consufta. Sabemos todos que a decisão saiu
de' urna l'el.mião na residência do d,eputado,Celso Ra-
mos Branco, para onde foi yindo o sr. Secretário da

S�gtlrança. Essa ,1'el1nião 'foi convocadá ,e presidida
-

pelo premiér Bayer Filho. Aí está u' \fel'dade soofe--',
. o chocante pedido,. da polida de ·choque!

x x

,

x
_

Com 'a mais absolu"ta 'reserva, um político alie-
marista relatou-nos que o CeI. Lopes Vieira, alarma-: ,

do com a perspectiva de o sr. João ColiiIi ingr�ssar
no P.S,D., exclamárà:

� Não vai d'hr certo. O Adernar qtl€l' a roudan-

ça da eapital para IÜó do Sul e' o Coilin p-al'M. JQln
viUe.
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Na pl'Ísã.o do Capitão Ruy, Stocklel', de Souza.
segunoo uma piad-a. do líder do GOV�l'l10� na Asse�-
blêia, não .há nem política nem perseguiç�o. Pal'""k
prova disso" aquele oficial aeaba ele ,<eI' de"püj.:1.''!(;'
de todas as ca,deiras que lecionava no (\lf�fw de Ofi7 .

eiais." At-é a de Esgrima," no que é, Í'e\''.),jhec,\�a;;-, ..
m,�n'te"a'maiQl' autoridade no Eista·do;'�oi·lhG tinida ...
,Consta qt!e, nessa será substituído pelo, prÓvrio', co- '

Ínandante, da Po}kin, uma vez que o sr. Ferllal)dc�'
:Melo, Secretário da Segurança\ conYidado paJ'a exer- '

cê-la, excusou-se' modestamente, al€gando {[ue" em ,.

SBa infância, ouvi'ra' sempre dizer que SfllH�8. baio
neta�, espadas e frol'etes são instnlmento� ql1.e mi-,
jam na mil-G' d.a.s criànçag!!!
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