
Pela Primeira ;Vez na História dO,Egito

Condeo'ado a morrer na' fôrca om
CAIRO, 19 cu. P.) � O

tribunal mílitar impôs li pe
na capital a um civil, pela
primeil'a vez na história '. do
Egito, condenando Moha
med Khamis a morrer na

forca, acusado de ser um

dos dirigentes do motim dos por, atos de violência
ocorrido na semana passa- que ocorreram quarta-feira.
da, na Alexandria. A 'decisão do tribunal pôs

em vigor a advertência fei
Khamis que será enforca- ta pelo general Mohammed

do na prisão militar de cai-I Naguib - o "homem forte"
1'0 é o 'Primeiro de 20 acusa- do Egito.'

O primeiro ministro Alli Ierarão, e as autoridades

I
para uma reunião' que se

Maher, advertiu que não ha- ,agiram rapidamente contra realizou na semana passa
vera misericórdia com os os acusados, para dar-lhes da para lhes dizer que pro-

,a�itadores. O incidente é o uma lição. Naguib convocou I cure� .

resolver suas diver
smal do desassossego, que os chefes das empresas I gencias para que o novo re

tanto o exercito como o go- egípcias e estrangeiras, bem. gime possa continuar sua

vê.rno disseram que não to-, como dirigentes operários I tarefa renovadora.
.'�----

OIRFTOR $
Rubens de I'AHuda Ramos
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.0'·· .

.

D:_'-�":l';O'TEMPOmaIs ant '0 ..a .. :, 'í Prevrsão do tempo até às
rio de $. (atarlna :: 114 horas do dia 20. .

� I Tempo -- Instável, pas-

·A
.

XXXIX :; i sando. a bOI!)n �

:: TeIllPe�atura _ Estável."

N. 11.47 6 � vd,e.l1tos. -:- dDe dsueste\ nor este mo era o .

._..........,.__ � __.:..: �./. T'empêraturas � Extre-
.

e mas de hoje; Máxima 18,6.------------------------�---------------------------
�O CENTAVOS Mínima 13,0.,

Declara o sr. Otavio M,8noabeir':

. Edlçio de, hoje ...... 8 pags. lflorianópo:is, QUlllrta-feira. 20 de. Agôsto de 195?
-------�---------------------------------------------- -------------------------�---------�----------------------��'-------

IMELH'OR
. SORTE AOS FUN

«o sr, Ge.ulio Vargas quer' CIONÁRIOS MUNICIPAIS
, ......

d d'
-

, .. I PORTO ALEGRE, 19 rv. por fim, uma proposição in- em face da alta. vertiginosa
O apoIo '

.

os u eDIS.aS» A.) _ A Associação dos clicando. verb�s e meios ca- das utilidades in dispensa.
Funcionários Munic i p ai s pazes de cobrir o aumento veis.

SALVADOR, 19 (,V. A.) _- Depois de analisar a si- ..,._, -oh-.,..,._' -.- ...,
vem desenvolvendo intelisa de vencimentos dos servido- T·"'_·

·,..._· J'·IJ'.:-• ·-..·I'I.·.."" -�.'J' ...-_ �..

tnação política atual o sr, Otávio Mangabeira disse: ',::ampanha em favor do au- res, teOleu a terra
-'-' "O sr Getúlio Vargas. despreza ou não acreditá DI-'eDS-Voadores t I d Na oportunidade foi aàl men o para o pessoa a ..... ' ,

-

oa Arg'ent-Ioano P.S.l;>. Quer o apóio da U.D.N .. como quem diz: "Pre- Prefeitura. Ontem, na Câ- provada uma indicação,
ciso de gente, não tenho gente e estou quase só". invenção alemã' mara o vereador Machado dando integral solidaríeda- BUENOS AIRES, 19 (U-Mais adiante, o sr. Otávio Mangabeira dís "não ha-

ESTOCOLMO, 19 (V. A.) Rocha fez ampla exposição de da Câmara à reclamação nited) _ Registrou-se in-
ver garantias para atender o apelo , pois, o sr. Getúlio N trevi dos trabalhos da referida dos funcionários, por jul- tenso tremor de terra, que

- uma en revista publica. '"Vargas é quem o confessa através de seus atos e de sua da no jornal suéco "Suen- entidade de classe, e dos gar que o Município deve durou 30 minutos, ás 10,07inaptidão' em cumprir compromissos". kar Degbladt", Valdemar resultados oferecidos pela qualquer melhora aos seus horas,' segundo' o ServiçoRecorda o sr, Mangabeira que foi I) que sucedeu ao Beck confirma a declara- reunião em que tomara par- Servidores e proporcionar- Meteorológico. Nacional.81'. Danton Coelho e general Estilac Leal. 'E, prosseguiu: -

f it te, naquela sociedade,' s.ába- lhes meios suficientes para C'alcula-se 'que o epicen-. çao eI a recentemente á re-.:_ "Em face do presidencialismo vir funcionando .

tI' do últímo.. apresentando.] enfrentar o custo de vida, tro esteve a .uns '1.300 km.VIS a a emã 'Der Flieger", '" •'tão mal.: reluta confessar que devemos mudar de regi- �

me".
. sõbre di s c o s-v o a dores,

acrescentando . que êsses
aparelhos $�(J de invenção
alemã e realizados pel�s
soviéticos durante a última
guerra.

Acrescentou que não -responderá ao sr. Lafayete
Coutinho, sendo conveniente v�í··o que ;, respeito pensa
o sr. Aliomar Baleeiro, também udenista baiano, consí
.derando necessário' sua volta á política, porque, a paz
na U.D.N: se ressente da falta de um grande Iíder", Pa Anuncia-se por outro Ia
ra fazer sua defesa, reafirmou .que. basta ter o sr. Nes- do' que vários objetos, pro-tor Duarte ínquérido em uma reunião de deputados' se vavelmente dirigidos peloalgum dos' presen tes estava solidário com o sr. Lafaye- rádio,' foram observadoste Coutinho e nenhum ter dito sim. '

ontem, na região noruegueA seguir, Q sr. Otávio Mangabeira passou pelo as-
sa do cabo de Spitzberg, insnnto 'considerando-o como coisa sem valia, repetindo o do em direção oeste e les-que o sr. Nestor Duarte disse na Câmara; te.

'1','
"Dêem à U.D.N.• mas: não a vendam por preço tão Várias fotografias foramVI. •

t d h d }'
.

, . . . .• orna as, aven o a po IClaO que o sr, Otávio Mangabeira conaidera rnais lm-j norueg I;' -'"
.

.

'. . uesa em . Igaçao . comportante-é-o problema.nacional. Seu comportamento par- os servic do
. ·t· b

.

. . . ..'
d d 'lt· 1· d f 4.' d' i os o exerci o a er-

1;��al"lo lra defen er a. U I�a,ana lse os al>b:es, a� po� t� inquérito. .

IhtICa local. Mas acredIta slllceramente que ate la tôdas _...__� _.._.,...:"�..-..-
as divergências de �gora estejam compl�tam{lnte
das. E concluiu:

'

venci-

AssaJto á
� "Caminhamas para a frente mas agora é preci I·' ';

.

.20 galopal·". -. . Prefeitura.
_4...,..,W...._.......,&"..w...w....."."_.........._.............._............",,..-&'"'i...........�..TJj .......,.1 MARCELINO RAMOS,

19 (V. A.) - A prefeitura
local foi ailsaltada esta ma

'drtigàdli "Cj" cofi"{)
.

foi vio..'
lentado mas 'não arromba
do. O delegado de polícia

LONDRES, 19 (U. P.) - res, caso se ehegue a um
diligenciou para a vinda de

A Inglaterra decidiu. em acôrdo. A idéia fundamen-
um' funcionário' da polícia

. técniéa.' As autoridades' p'Yo:lrater experimental, acei- tal é auxiliar o govêrno ira- 0-

.._,- a ofeJj:a do pI'I·m·el·ro
.

'I' liciais estão no rastro de....� lllano a eumpnr a guns de
mInistro Mohamed Mossa- seus' prementes cotnpromis- i�!:.:�.....�......,.........-.wo.;-degh ,para negociar um sos financeiros. I'
.acõrdo petrolífero, mas nã.o "OOper8@O
nO�o�::o�e�e ��f:::�:�

._..........- �......

Slrlo-lgIIICla' .

revelaram que a' Inglaterra PerseguI-"_a-. CAIRO, Ht (United) -

oenviará a 'propósito uma no- . "0 correspondente do jOt·-
ta. él<ventando a realização R 'J-g" na]" "AI Ahram" informa
de. tiro encontro �os dois

.

8 J ,I�a,.s(� que :0 coronel Chichakly,países para discu ti l' tôda a '. i .. /. : chefe ,. do,.-·Estàdo . Maior do'
questão, numa base mais ,ROMA, 19 CU, P.) - ,.E�ército sirio e considera-
.3mpla do que a aventáda Mais ,de�' um terçO'� �s), Pá-, ·do'·-c.omo'· o ....homem forte".Por Mossadegb. � , dres e·mongescda/ncli�,.<�nde""vir.. a.esta:.eapital;; "

. E' possivel . q,ue a lngia.. lovaquia estão na prisão ou' pa-'OlF'"neg.geiar.-.'com ('). géneterra proponha um paga;; "nos �amPos .de trabalho for� rl),l Naguib, as lmses de
!Dento baixo, a longo prazo, ç·a-do - foi o 'que 'mfOrtnb'u 11JHa" cooperação ·militar· en-
pelos bens imoveis da An-! hoje o bolet�m "Ventas". ti-e a Síria e o Egito. .

g}()n Iraniana, nacwnalista AC'rescentou que esta no-
.

"As autoridades sirias _
Pelo govêrno de lVIohammed, ,

ticia foi fornecida pela Aca� aCl'escenta�se � neg--.:t.rn-se,� an9 passado, estimaoos l demía Cr�tã Tcheea de Ro- tOdavia, a confh'mar ou 005-1·
,

em vál'ioB milhões de dola-
.

ma. mentir essa info�'maçã�"�
.

r

, O '. ·Pelroleo IralrialD

•• � 'E rem o Imprevistó
direção 'oeste, ,no' territól'Iq
.!io Vhile, indo' ligeiramen
te para o"st!1. Jalga-se que
pede-se ter causado' prejui,
zos e vítimas se a zona era

povoada.
.

.

�.�...,......,.....�-. ...� ...

Crere de opera-
los americanos
NOVA YORK, 19 (U.P.)

- John Lewis ordenou aos

mineiros de carvão que' dei
xassem de trabalhar por
lima semana, a partir de 23
de agôsto, em "homenagem
a memória", dos membros
do sindicato mortos nos de.
sastres ocorridos nas minas
devido à "negligência lluase
criminosa dos patrões", por
suposta violàção dos regu
lameíÚo·s de segurança.
Dirigentes do Sindicat€J

de Trabalhadores em Frigo
ríficos a.meaçam a greve de
Óltértta mil trabalhadores as

negociações entre o 'Sirtdica_
to e os patrões' não' fôssem
reabertas. O' Sh'ÍtÚcato exi
ge aumentá de sâlários em.
30 cents. pqr'hOl'a,' de traba
lho e ()uti'as' concessões.
""*-....-.........&"......�......�.-

O RISODA!CIDADE ..•

Já se disse que a criatura humana, neste mun

do. está. sempre' sujeita a duas espécies de decep
ções, quando aspira e ansfa por alguma cousa: A

prímeirâ em desejar-se, lutar-se por 'algo, sem que
se o consiga, jamais. Surge a segunda, quando se

consegue o intento, o objeto desejado ... e vem o im-
previsto ". '

.

Estas palavras iniciais não podiam faltar, ao

preencher-mos, hoje, êste canto do jornal, com o mo-

tivo escólhido.
'.

Um recente telegrama de Tampa, nos Estados
Unidos da América do Norte, info.rma que o ·"Fle

e.twood", belo barco de recreio, transportando uma

colônia de nudistas, encalhou à saída da barra do
rio Mi1lsborough, �evido a não haver a bordo profis
sion:lis em navegaç'ão, pois, n.ão se encontrou' ne

nhum que qu.izesse' abdicaI' do seu d.ireiW, de andai
vestido, para comahdal' o navio na "induin�ntária"
dos demais passageiros (Acredite, se quizer ... ).

A· singular expedição demandava às llhas Vir
geris-' �q� contraste)), d.istantes cêrca de 1.400 mi
lhas. Ao :1}arpar,. o chefe da colônia, Mauricio AJlard,
fundàdor da "Sociedade Vana-Varia", declarou' que
não le�ava piloto,' pois, não se podia fazer acompa
nhar de pessõ.A alguma que não pertencesse ao

grêmio. •

Por isso, o "'alegre" barco, não' encontrandó, o

mal' "nudista", encalhou ... Os moradores das pro
ximidades, do local, que prestaram socorro aos en�

calhados (e foram mui·tos, nessa emergência), de
clararam que as l'?Q famílias que havia .a bordo, ao

desembarcar, que' decepção! estavam �estidas ...
Mas essa excursão não ,estava posta sob signos fa_·

voráveis. A�sim é que o governador das Ilhãs Vir

gens disse, a pl'Ol'ósito, que;' embora as' leis locais
não pr'oibissem a instalaç_.ão de colônias nudistas,
êle, entretanto, impediria qualquer "exibição inde
cente", :e mesmo ontl"s, sem o seu "piacé". (Que ma-

..

roto!). E o mais interessante é !lue êsse cavalheiro
havia, escrito o prefácio de ,um livro sôbre o nudi$-

'

mo, mas, explicando o fato à Comissão do Senadc
norte-am�rieano que ratificou �. sua nomeação, con
fessou que o fizera apenas por: ser amigo péssoal dos
autores de> traballw>., (Pojs sim!!!)

E ainda dizem' quc, atualmente, o mundo está
preocupado com uma infinidà.d-e de problemas gra
'res.. . Bombrio&, trágicÓ8 ...
." Uma 6val!!

"

UDENILDA - Quer em
, �8Jl'car, sr. Pessedino'?'
PESSEDINO - A sra.
está avançando o si.
'nal, Dona Udenilda!
Não vê que �ão ;pO:dt:
parar aqui, ..M.F.M.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópoiís, Quarta-feira, 20 de Agôsto de 19G2·
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.

DR. A.. SANTAEJ,.A
·�"rUiado pela Faculdade Nacional ci. Jled.icina ·da Uói.,eral-

.� M, 8�a.il)" • ---·-"";-0&......:-..M S CAVALCANTI
otédí'co por' eoncu�"o d.a ASl!I'Ístl!n�ia a P.i.eo�at.. d.o Di.trlto

I
. '. .

.

;(If,fo\ht;f;!ll.
' •

',-"
" Cllníea 8&clulllv._mellte d. erlallÇae

.'
" âu .. Saldanha Marinllo l�. - Telefone (lÍI[) 116

'_'ln�Tno do Hospital P8iQlIl�t'ico e lfan,c6�io Judieiirin d. I
'... • .'

•

ç ""Ir_I Jt'-eder"J.
•

_

I DR. J.OSÉ 'ROSARIO ARAUJ.O
. «lIC-illwrno da Santa Casa' (Ia Miaeric6t'dia do Rio. da Jauait'o. CilniCl! llbidica - Doença. de crlaóç••
'C\1'11:i('.a Médica -'- I),oençaa Ne"o.... iTl'IltarnentO' de Bronquites elll adultos e criançae).

i(;uoaultório: Ed'ificio_ Amélia Neto - Sá la ... ('onsultório: Vitúf Meirel-es. 18 _. 1� &lidar."
.
\

"'>rário: Da" 1O..3{) às U� e das -2,30 à8 3,30 hora•.
�('sldéncia, A.:enida Rio Branco; 162 - i'o� 1.640.'

ORA. .WLADYSLAVA W., MUSSI'
E .

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
, ..

'Kédko.

Girurgia·Cll-nica Geral-Partos _

""'k""'Il;O completo e. especíalízado das ,DOENÇAS D. SlINBO·

!-",<j,;�. ,',••m tn{ldel'n08 rJlétooo� de: ,iI.�nólltic_o8.:e tratamento.

, .rrÍl';\"����(:)Q;PJ:A' - BISTÉRO -: SALP�NGOGRAF1A _ METABO-
.

. , LlsMQ BASAL
'

•.
'

�i6tt\faN" por ondas curtas·E1etrocoaglllaçâo Itaio. Ul�.
,
'" "".�.... e, In1'ra ·V'érmelbo.

t .rl.�ltétio.: Rua ,Trajar.o, n. 1 •.10 andar.L adifíclo do .on-

.

tt .....·.rl .. � Oaa II às 12 horae -, Dr, Musei.

Dali 1" à& 18 bo'raa - Dr� �lA.U1.
Reai·dptl.Cia Avenida Tr�inpowllki. 8.' "

----

"

_"dêllda: Rua Boca1uva. 1114.

OC-.alb.� Das 11'1 iB l!i boral..

.

.

'Tel.tone:
. ,,;ÇonaÚlt6riO:' ,1.268: #

__'lMTÍdiinc�fi.;: 1,:185 ..

•

Da.:"JOSÉ "BAItIA
-

S�--BITTENCOtJRT
I' �.

.

.

. MÉDICO. '

'eliniu Geral - PEDIATRIA

Rua 1:$ de Maio. 16 - liai••
f'UERICULTURA '_ PEDIATRIA -: CLINICA' GERAL

�Itório -: Visconde de' o'uro Preto n. li -. (Altó" da Caa.
i. '" ,_lo DoriJonte),

. 1teJd4�aâ. -:- FeliPe S..ch�idt. 101. - Tel� 1�O.
-DR. ANTôNioM'OmZ-'DE ARAGÃO

CJRURGI.A TIlEUMATor.OGU
.

, Ortopedia
.co:_ttOrto: .}oão Pinto. UI.
,DIa. 111 .. 17 l1iàriaménto ..

'Menos aos S'bado.
,
1tn;: ��jllv. 1�,·
"'��_ ii '7]4,,' ,

I.

.. ::�'''ntt.,·;aQl(DÂO;C�
iJlrtu_fa ��V.:..: AÚa Ch·li.ret. �,Mol�lu" de 8e�h'''••

.
' -_-Cirura:i. do, 'rumOrira. - , ,

,

:. Eacllldéde' de.Medi�i·n&· à. Ullive�lIitiade de, sio Paul.,.
,...�:A"I.teu-t. da,C1-rut'gia '·do. Pl'Otellloree, AliJ)io Correia.'

, ,'" .. :.
"

.

.

Neto. 'SyUa:,'l(atoa, .'. ." .'

, '. e1nqri&." rÍ9 ..tolll8g6, V'IlIik:ú.là, •. via. bl.liue., iu,te�iift4). d•••
'

,

' 'fFONó.: tiruide., rina. pr�ltt&ta. be,iga, út�r'o; o-virio••
'

uom.

," ,V�c:oeei•• kidrocele, 'vai'itea e-,bérnla. .: .,.. .

" ",c...iíitlliu· D•• .t b I) b�ra•• ;I'Q.:·hlíp. ·Schmidt. 11 (.()brado):
."...,�.: 1.698.

'

,� , '_

.

�tlilld�; Avelllda, �Tr�,!1lPO:�k" ,},.:� T.lefila. 1-78 ...

'.'T.

-., � ... :.

Daj , MAIUO. wENDHAUSÊN
élirtka ieé4iea de adultos .�. cr:hIcnç..

4V&uattóJfo � R!!.. Joãõ Pinto; .10 ..... TeJ.. M. 78•.
�Ita.: Da. 4 i! e' !toras.' .�,

.' 'Bwh1�)�: Rua Este-�•• ·JÚnior,. 46. TeJ•.$.1', '

---:-"-:.
.

.

,

",

DR., r, 'WBATO' F.QMO
Doenças do aparelho relIpiratório .

l' V B E, R C U L.O SE'
RAlJlOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PUL.MO.§ •

, M"daçi<. e Of'ein88. à rua Consetlu,iTo· �.rra....
,

Tel. 1'92.2 - 1;". Postal. IH, ...
l)tretoi-: RtrBENS A. RAM,Q-B:

.

.'

Gerel)te: OOMINGO.S F. f.,E AQUINO.

RepJ'ell4!ntÍlntelt-:
; .R�pre8entaÇ.ões, Ao S. Ltj.,ra': Ltda.
RUIl Sena,4ior 'Dantas, 40 - 6° andar.

T.I.,: 22-5984 - �iQ "de Janeiro. .

Reprej�r Ltda .

Rua Felipe dll' Oliveira. n. 2'1 - 6" Bnllall:..'.

'f.l.: 8Z·98'il! - São Paulo.

ASSlNA'fURAS
Na C,apital

ADo ,., .. , Cr$ 170.e9
.,; §eJl\t!.IltI.. . .. ,., , .,.'. C�. ,�.� ,'.

No Inter:ior
A.c .. ', ... ,... .,.,.... Cr$ 201l.�"

s.,,,,,eltWe· .. ', _ : '; S:;rS- 'l_l 0.,0.1> ..

AlI6nclo8 mediantes cont.râte. \
Os ol'iglnai8, mesmo não p!Jblihl.<':�;' ·olhl.·.�,

6Ko!1'id1)1tI

A rlirecso �o se respoto""bihz� p"lo. �'>lI�"'_

ern.itido8 nos arti�o. assmadoj.

o

".;�-

Alll\lIN1STRAÇAO

.
'

ALFREDO
.. '._'�---'-�'

,

CUflIt) N.a",tolla.1 de d-u...u,.t:o ,,,eMA'"''

E,.·diretO-T do H<>s.pi�al' (;olômR ::;"tlt'ArH>'

Doenç�8 Ílerv-o� fi' mer.tl\i.,

lmp0-t8�da s.ex·ual.

Rua '1'iradente!t n, 1),.

Oensuttae dae- Ui às 19 bota.. • -

F{>NE: )l. 798,

'·Res.: :Rua' Santos Sarai"a, õ4 - Il:ltrelto.

r

Cirurgia do Tous

:Forll:,,,do pela Faculdade Nacional de J'dedicina, Tui-oJOjfilta •

Tisioclrurgião do H�pital Nerílu Ram�.-
CUf,sO de espe�ial1zaçào pela S -N. T. Ex-interno e Es-aa8tatent. d.·

·Cirul'gi!*· d�, �l'oí_ Ugo P)lIbeito (Jqi_mariea (Rio).,
,ColWiJltólio:. Rua Felipe S�ljrllidt n, 38.

Dlària�eflte, da! 1.6' às 18' boras.

Res.: Rpa São, ,J01'ge n. 30.

·DR. ALVARO DE CARVÁUÍO'"
Dnença. de Cr�ça. ,

.

(;onsultól'io: Rua Trajano s/n.· F;dlf..São ,J.j)ra•• l' ,andar.
�Ia. 14 e f6.

Res.idência;' Rua Brigatdefro Silva Paes. e/n. - ao andar, (dli
cara ao �.ÀlpanbaJ.

'A,Lendll dlàri,8mente da. 14 1)1·. em diante.

-------'_

.,.

.'

-----,_.----�_ ..�.,-----

'A-DVOGADOS
DR. CLARNO G. GALLE'rTJ

"41l! Vitor Meirelles. 60. - .'oue 1.468. - FlqrianopuU.,·

-ADVOGADO -

,,"DR. RENATO. RAMOS DA SILVA
_ ADVOl>A�

a... SautÓII Dumont.' U. - Apt. •.

- A�VOGADO -

Caln Põstal 150 - ltajaí - Sant� Catarina

. DR. THEOOOCIO MIGVEL :\1'HEIt1NO
- ADVOGADO _'

Rua ,Trajano n. 12, 1" andar, sala n. l'

(Escr. Dr. WaJIIh- Búscb).
Telefo_ - 1.340.

I
, !
l
I ----------------------�__��--�-4

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS-
ClllundSórlo e Besidêncla - Rua Balcão Viana D. 7 (Larco,11,

. l\til:DJCO

_"lIhio) - Florian6poli.. D..oII ServlçOIl de Clínica Infantil da Assistência' Municipal

....rio: 8 às 12 I:\orall �. Diàrillmellte. ! pital de Caridade

,
----- .__ ,__,._ .__� ! CLINICA MÉDICA DF; CRiANÇAS. ADULTOS

OLHOS - OUVIDOS. - NARIZ E GARGANTAl! _ Alerria ...,

DR..GUERREIRO' DA FONSECA I
Consultório: Rua Nunlis Machado. 7 - CODlSult.. da. LO.� 12

Especialista, do HOllpUal : II du Ui'àS 1.7 boraa.'
'

, 1

"duroa Aparelhagem. I Kesi�êiiCla: Rua Mareclia� GÚilhe;me,' r. ;_ 'Fone: 781.

LImpada de Fenda - lie/rator -:- Vel'tometro etc. Raio X. (r:a- ;
�a. da 'Cabeça)' - Retirada d� Corpos Extrai:lhol do Pulmão'
,,.�.'

'Raeeita para uso de O_culoll,

• DR. NEWTON D'AVILA
Citur&ia. geral - Dttençaa' de 'Senh�ra8 - Proc�locla

Eletricidade Médka
Conso;t,úl'io: Rua' "{ito:r MeÍl'eles n. 1& '-. T�lI!.ton" 1.607,
Consult,,·!: As ll,30 boras e à tarde dae 15 hor�s em dlant••

"

Residên11at Rua', Vi<Jal Ramos. _: ,Tel!,foDe-lA22.

Navio�motor "Carl 'Hoepc�e"
•.

-

RAPIDEZ - CONFOR'l'Q � SEGURANÇA
Vjagen� ent,re FWRIANóPOLlS e RIO. DE JANEIRO

Escaia�,. intermediárias 'em ltajai e Santos. sendo n-este últim·t) ape{!as
.

,
.

.

,-
�

,para ,o IlJ<tVjmepto de ,passa,geir.o$.

"
I D A

PR9XIMAS SAíD.I\.S:'
I

,defI'.fA�AI, 1 : �d().;Rro
VOLT."-

.ê" , âé .SANToS

. • '.;.�"., 1:. ';'Il�'

r .. J:� ;i�
• '.� ......, I

'24/Agôstú
5/Setembro
17/�tembl'o
30;Setembro

. 12/0u-tubro-
24/Outuhro

5./Novembro
17iN-ov-embrQ.
30/Nóvembro'

.

l'�/De ",1, ,

� " zem",� \,'

2'6./Agõsto
, 7/Setembro.
19/5etemJ)ro
2/Outubr(J

14/0utubro .

,26/OutubTÓ
7/:Novembro
19/Nogembro
: 2/Dezeinbro
14!Qez.em-bro

'19./AgÔ$to 2{)/Ag&lto
:n.!Agô� �.' l°l�tembru :

. 12/Setembl'O ,
13/�tetnboo'

24/Setembro _", 25;tS:etembro
7/0utubro . 8/0utubfu

W/Outubro 2'Q/Outubro,'
•

'i.. 31;tOuutbt'o '": l0M�v.embro
�2/Novembro 1WNovemh.ro
24/NO'Vembr'O ' .25./Novembl'o
lDewmbro.. ,s.!D�embro
19/i.}ezemb-ro, 2(}/�ezêmbro

,� '.'" .

...
.

....

O hi)liÍtiô de Fl�ri'anQpolis s,erá., às 24 hO'l.'as das datas indiCadas.

Pará. ma:is informações dIrij.am-se à
..

,
.

.

�MPMSA NACIONAL D� ��ÊGÁç.Ã(} 'nOEPc'KÉ

..
'

.1' i

o serviço noturno aeTá e
fetuádô pelas Farmácias:

S��o Antônio, 1\$oderna $'

DR ;. TOLENTIN'O nE'
..

R
. Notiu'n�, situadas às :roas-

.

,Ú:.. ·v CA VALHO ...
'. , , J";;'o PI·nto 'e' T'raJ"'n'" l' }"".

A..íf i ""na Deodoro, - Caixa PóStal n. 92 - ';t"elefone: 1.212. ........ � .., ... . ,-
. _,�,;.e çoamento t\m ;Pôrto .Ale,,.,. II! �8.Jl" An_

.

A presente tabela não p.o_

j� OUVIDO� - .NARIZ - G.M,lGANTA • FLORiANóPOLIS - derá Se1' alterada s,em pro-
,

'i r�·Q·ltÓrio ....... Joio_ �to� 19 - l� .adar
.

.
.

".t Diàl'ialljente "da, '1'j).,!il.�8 hor�."I '. .

via autol'i�ação dêste De-

_�""'�==:'=:::=�......�,'_'.....' ...'�.;�.'"���'.;.'__,-...;._':;';'"";:":'�.�.;fo�:\:;'::L':.'='=:;:===--------------------------------' na:rtame-nw.
.

. ._._,.•..._""-----", .. ,,_ .. ,.�,_�--,-....;..------------------------....._-------

-', :-"::":8'"'"8
.

"bA".. '0" '.
), '-," �

� �. ,

"irgem··· ESfJecialidade
da Cia: WETIBL INQUSTBIIL--:-JoIDVIlI�. Jmarca r�gls'tr�dil)

.

.

Torna a r�up8 branqllissima
.

,

,.·'de FPOLIS.

': .. :-.. :'....

"

..... )

ratmacias
�e Pldntão

I
M1i:S DE AGôS1'O

15 '- Sexta-feira _. (Dj�,
'Banto) - Farmácia Espe-·

• ,rança·..c_ Rua Conselbeir-oo
Mafra.
16'- Sábado - Farmácia.

da Fé _- Rua Feli.p'!J' Seh-
mi:dt.

17 - Do-mingo - I+�anná--
cia da Fé Rua Feli:p&
Scltmidt .

23 - Sába.do ,- "Thrmá�..

cia M.odern-a· - R'tl:a Joã!ll>
P-Into.
.24' - Doming-o -;-- :Farmá

da' ·ModBrn.a - Rua Jo;]ie:.
Pinto.
-, 30' - Sábàd� .� Fa�á--
da &ínto Antônio ,- R-u:a.

João Pinto..
31 - D6ffiÍng-o - Thrmá:." '

.c:i.a San�o �tônjl'}- -, fu}.B.
João Pint.o..

." ('

I;'g,
j
1
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FlorianópoÍis, Quarta-feira, 20 de Agô8to de 1952 3
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SaDta Catarina DO Esfado'Sôbre Gralificações,
,;j.Io"à COIP a quanto tO'Dar 1I1�

do ParanÁ ••• Especiais
ti 1 I Reportagem de João Frainer t, l'-I(>snl« assim não, quere-

1101 IUIUS tSa a· a aa Uma tecla em que nem mos crer!
,

Sobre - gtatifie�ões' espe.' com gratificações especíais

.,
-

d'
riais se deve bater, é a do Deve ter havido qualquer r dais

'

em virtude -de estaram pres-
_,_ S'lllçaO' O DOV., nosso analfabetismo. coisa, unia distração muito ' O deputado Otaeüío Nas- tando serviços em locais, ou

,!'Ia sessf:o de segu�d,a t bastecimento
e Preços,e �eJ Com todo o nosso progres- grande. porque de 'outra fór- 'cimento, OCupando a tribu- de tal natureza, com risco

'

ú:u'll, da Câmara Mumc.l:-I clarando que os ,f_?pl'eSen- 80, com �od<? o .nosso orgu- jna não se -explíca. na, apresentou o seguinte de vida' ou Perigo de contá-

�al, o sr. vereador Mano "tantes do Povo darão pleno lho, ainda somos um povo :0 .envelope continha uma requerimento:
'

.gío.
,'Couto,':prpnunciou 'um dis- apoio a todas. as medidas ignorante. carta, precatória, que come- "Snr. Presidente: 2° - No caso positivo,
.curso de saudação a' A GA- que tenham por fim barate- O n!>sso ínterlçr, salvo 3:8 ça assim:

, 'Na conformidade do que quais as percentagens 88 ..

'

. 4TA• por motívo de seu ar a vida, mas combateráo honrosas exceções, apresen- Deprecando: Juiz Muníei, dispõe a letra b, item' II, do bre os respectivos �en'ci-_

J� aniversar-io-de fundaç'ão -

contra todas as outras medi- ta índices de analfabetismd pal (lO) da ,Cotnatçª de Na- .art, 100, do Regimento In- mentes.
, -e ';�quereu constasse em ato das que. visem tornar

.

ain- que podem ser considerados tal. R G. N. i depre,carl::;i: ,temo' désta ASBe�bléia.' :fe'-' ,

"',' ,,:/� , ,:.:" ,:, ,

Itl!'lá.' �()to' congrat.ulatorio por da mais angustioso o pro- alarmantes: E mesmo nas Juizo de Direito .da Comar-. qyeiro que V: E�cia�' ,sé dii�, "30' :',� �.m .éáSú·, i.tiéJ�tívo,
,·,j';.ii

'

'ata, efeméride. blema da alimentação, da populações melhor atendídas ca de Santa Catarina. ne ,di'l:'Íglr�se 'ao,EXniõ},:8Ii,Y': ,qúàis' 'ústi.rervido.r:es,. 'e de
,1"

�
;;
sr. vereador Osmar', habitação e, do vestuár!o: de estabelecírnentoa de �m,13�- 'Logo' a.iseguir : '

,

'

,
",Chefe do Executivo, solící- ,q�ais' dessês �esta;bel��hi)�n-

'(,li�3ha ". com apoio, dos lide-I', ,

A moção foi aprovada por no primário.' o desconhecí- '-----:- : "Carta Precatózia- Ci- ,tando ás segufntee informa. tos'que"ain.dâ ,não'éitãb, gO-
'rêS da UDN, vereador Ger- unanimidade. menta de coisis el-ementares ,batória em diligência crimj-, ,ções:

;' ,

'", i ',"� <' I s�nd.o, ,<l�ssê hefi�ício; e'pOr
eino Silva, e do PTB, sr, Vi- DE UTILIDADE PUB'LICA' vai à's rãiaS do inc'i:íveL nal, expedida ao exmo. ar. 1° - Se todos os servido- que motivo os mesmos es-

todo Cecheto, apres-entou Na ordem do dia foram a- E não' é só 110 interior. 'dr. Juiz de Direito da Co- res, operários e funcioná- tão' excluídos, _

'uma moção congratulando. provados, em primeira vota- 'A massa, popular escassa marca de Santa 'Catarina rios da Colonia "Santa Te- 'Sala' das Sessões, em 18

':--7'e com a instalação nesta, çâo, os projetos de lei que de luzes' se espalha pelas cio (Estado do Paraná) para o reza", Colonia "Santana" e de Agosto 'de 1952.

"'Japital, da Comissão de A. declaram de utilidade pú- dades e até pelas capitais. E fim' que adiante se decla- Hospital "Nerêu Ramos" Octacílío Nascimento. De"
___ blica a União Catarinense aqui acontece o peiot: reve- ra ...

" vêm sendo' contemplados putado -pelo P.T.B.
'

,

de' Estudan.tes' a Sociedade' Iam assombrosa. Ignorância. Segue-sé mais este tópi-
'

��.,',oc,l·a'l Catarinénse de Combate ao pessoas que de forma algu- co: � .

•) Câncer 'e a Assistência 80- ma podem justificar seu "Faz saber' ao exmo, sr.

cial São Luiz. ��:����:�!:�:t�e::ra��õ:� ��r��li�e d�al��e�!°ta��la9.�� (n,fel't't 's I 'a'rmarl'n� I S-de história pátria. Como remate, encontra- .

O
• Um juiz,Municipal quan- mos novamente:

'C·IOe;.., "lar'IO do funciona na capital de "Expeça-se precatória ao
- um Estado, por todos-os tí- Júizo da Vara Criminal de

tulos deve ser pessoa de me- Santa Catarina (Est, do Pa.
diana cultura no mínimo. raná) pedindo citação do
Sem isto, em nossos tempos, réu".
'nem com o men�or pistolão
político, conséguirá 'uome,a- Viesse tal correspondên
«ão para funçifus tão n04re8 �ia da longinqua Hotentocia
e delicadas.

'

:lU de uma das colonias lu
'Daí. a nossa surp'reza, o 'dtanas perdidas na ÁRia,

i101;80' espanto, .

que o será t�ldo estaria explicado. Mas
de todos os leitores. ao to- vinda de Natal, ,da metropo
marmos conhecimento do fa. le de um Estado- ,indiscuti
to que passamos a narrar. velmente progressista, não
O ENDEREÇO DE UM pode deixar de 'espantar e

,

ENVELOPE ,enfri"tecer. ' ,

Foi recebido, nesta Capi- Não acreditamos
. d�sco-

tal, um ofício que trazia. no '1 he(,il"'l o f'.)lcrivão e o sr.

envelope, o seguinte ende· ,Tuiz Municipal clflqtlela ci
reço: '., dad-e. (:) mínimo que í-Ie pode
"Exmo. sr. dr. Juiz de Di_' exigir ,�r.1 geografia,

rei�o da Coma,rca de Santa
Catarina". S�1'ia l"'íllitó !?rave e pou-
}';mbora causasse espécie,' co recomendável para ;:l Ma·

essa originalidáde não che. ,.ioh-'lh]rfl d"\(fn�Ja digna.
!;OU a despertar críti�a, pois' 11l1;d,;ilf> dn P<>deYHcp,n,
vadia ,muito bem tratar�se Dt've ter sido um desseR
de m;l1 equivoco e de eqúivo- d�<;Cllidos Que militas vezes
�os nin�l.lém está livre, por i-,(!ô't:lR nós P,.",tj�am'{)s e qu,e.
mais exdrúxuJos que se, \1- fluando deles tomam'Js co

p'reile�tem. '

, ,nhecimento, nl)� d"j:'1:am em

i Foi dentro' do envelope, "itl1HCftÓ de incontido cons

porém, que a "joia" foi en... t!,mHdmento.
contra.da. Fique 'aqui, entretanto, ()

8ANTA CATARINA NO 'registro para que não se di-
'ESTADO' 00' PARANÁ! ga que em Santa C'atarina
Não esta.mos. mentindo! tais lamentáveis ocorrên-
'Efltá escrito. E está l"epe-' cias passam desapercebi-

tido! ,

"

das.,. ,-

.................................íiiil•••
'

•••••
,...

'·CAMARA MUNICIPAL

A,NIVERSÁRIOS
Jornalista Jáu Guedes
Pi data de hoje, assinala

,< aniversário natalício do
, !]t}sso talentoso e prezado
,.colega' de' imprensa, Jorna
j.i$ta Jáu Guedes da Fonse·

"ca, alto funcionário da Cai-,
x,a, Econômica Federal e eIe
'men,to destacado, na atual

;g-eração d-e intelectuais :ca

t'�arinenses.
Homem de letras, por 'vê,: No pl'ograma: O EsporU.!

:zes várias ocupou altos car- "na 'rela. Nac.
'

1'08 na administração públi- Preços.: 7,00 - 3,50

',<:-a. entre as quai$ o de S-e- L Imp. até 10 anos

--4.:1·etário de Govêrno na ges.
ROXY

tào Net'êu Ramos. Na im- Às 7,4õhs.
prensa,' sua atuação há si- Programa Duplo.
,rl.O sempre destacaga com a 1) TORTURADA,

'hrilhante .bagagem literá. 2) O COMPRADOR DE
" ria, em prosa e em verso,

FAZENDAS

'�[irmando.-s-e o seu nome «o- Com: PROCOPIO,-, Ah.

"mo um dos mais talentqsos riete MORINAU e muitos
outros aHtros nacionais,

, Jomalistas da atualidade.
Hoje, dia do seu natalí-' No programa: Cine :Jor.

.,;ío, nóa levamos a Jáu Gue- nal. Nac. .

'

. rles da Fonseca, o cordial e
" Pl:eços; 6,20 - 3,50

fraterno abraço 'üe quant-üs Imp. até 14 anos

-aqui mourejam, com os me-
ODEON

'.lh�res votos de felicidades. Às 7:,45hs.
Sr. João Gonzaga Programa' Duplo.

Passa, hoj�, o aniversário. 1) Procopio'
lVIORINAUnat.alício do noss() prezado

...�onterrâl1eo, sr. João Gonza
g�l, tesoureiro da. Caixa Eco

- �lômicla Federal, neste Esta-
-iio,

'

O aniversariante, que des
-fruta de vasto CÍrculo de a

'migos e admiradores 'na so
,

",:i-edade 'Ioeal, será alvo; sem
:'{júvida ,de expressiv�s e ca-

'No vrograma:, Cin�landia
"inhósas hom�n'agens, às Jornal. Nal!.
qtmis nos associamos, com :Preços: ,7,00' - 3,5()
il.razer, desejando-lhe felici- Imp. atê 14 anos

"'tlades.
"

, IMPERIAt

FAZEM ANOS, HOJE:'
Às 2,45hs.

_ Sr. Nilo Velóso. Ultima exibição
- Sr: Edmundo, Menezes, BM�NDO�T����g� ,

,V�t>merciante ,em Cac;ado�.. T.

ar 1!''::ASON
-

S N I d AI 'd .,ames ih. 'Av-.a
- r. e �on, .�. ,mel a GARDNER

:J!}e�ho, funclOna;rlO. do, Dep� Van HEFLIN _ C'd CH •

��eglOnal' dos CorreIos e Te-
RISAS

1 A

·egrafos. '

RITZ
Às 5 - 7,,45hs.

Uma' nova ,e formidavel
aventul'a de Tirzan'

'

TARZ'AN E A MULHER
LEOPARDO

Anrieta

em:

O COMPRADOR n:g FA
:õENDAS

2) ErroI FLYNN - Oli.
via· de HAVILtAND
em:

O INTREPI'DO DO,GENE·
NERAL,CUSTER

No pr�grama : Compl.
Nacional'

'

Preços: 8,00 - 4,00

� Menina. Hélvia�Maria,
j:ílhn -do sr. Osva!ao Horn,I

�.3uiz de ,Direito de·Biguaçu.
- Bta. Norma-Maria"Vié

gas, filha do saudoso con

'târâneo sr. Narbal Viégas,
'�Menirío Murillo' Luz

da Costa, filho do Ten_ An
",;l-élino Natividàde da Cos
,t�" Te.n.ente do Exército Na
cional e nossQ assiduo cola-
borador. '

(,

- Menino Ret'iato, filho
do sr. Olímpio F�. da Silva
�}fútliôr, do comércIo local:
"'VIAJANTES

Dr. Abelaido Arantes
Encontra-se 'nesta Oapi

'tal. o dr.' Abelardo Arantes,
-delegado regional de policia
4JO !T0nçaha.

F'irrna atacadista especializada 'no ramo d-e Enfei
tes, Armarinhos e Novidades, com freguesia selecionada,
procura REPRESENTANTE EXCLUSIVO assíduo e cri
terioso, para trabalhar nos Estados ,de Santa Catarina e

P�raná. O pretendente devé ser profundo conhecedor do'
ramo, estar bem relacionado com a freguesia e ter bas
tante prática para viaja;', É lugar de gran'de's probabili
dades para quem preencher estas condições. Exige-se 1'e..

feri\ncias de estabelecimento� do ramo. Dá-se preferên,
eia a quem tenha condução própria ou carteira de moto
ris,ta. Ofertas indicando idade, estado civil, empregos já
ocupados e referências à caixa' p{)stal n, 4.178 - Rio de
.Taneiro.

HOJE NO PASSADO
pela intrepidez com que,
no Exétcito Libertador da
Bahia, se distinguira em di�
versos combates;
- em' 1.835, no Rio de

,Janeh'o, faleceu o ensaista
José da Silva Lisboa, Vis
eonde de Cairú, nascido em

Salvádor a 16 de Julho de
1.756;
..
- em 1.842, t1'avou-se a

Batalha
.

de Santa Luzia,
ganha pelo General Caxias
sobre o exército dos )ibe
rais mineiros, terminou à8�

em 1.822, Joaquim sim a guerra civil de Mi-
Gonçalves Ledo, presid'indo' na:s Gemis; ,

".lma',essão do Grande Ori·
,

- em 1.818, faleceu o

ente do Brâsi( proferiu um Senador .Jeronimo Marti
discurso 'em que declarou' niano Figueira de Melo,
ser ch-egada a ocasião de nascido,' em Sobral a 19 de

I
p�oclamBal"-s�l a i�detenden- Abril de 1809;

,

ela 110 raSI; , -'-- em 1.918, faleceu um

em 1.823, D. Pedl'o I, dos mais ilustres jotnalis
Imperador do Brasil, as�i- tas 'br�sileiros, Àlcindo
nou decreto concedendo a

I
Guanabara, nascido em Ma

Maria Quitéria de Jesús o gé a 19 de Julho de 1865.
soldo de Alfares de Linha André Nilo Tadasee

20 DE AGOSTO

Participaçt1,o
GETÚLIO BORGES DA RAUL CHEREM E MA· '

,

CRUZ E AUREA REGO RIA ÉRICA ,CHERI!:M
DA CRUZ·

em 1.75'9, em Li.sbôa.
com a idade de 94 anos, fa
leceu

.

fi Condessa, ao Rio
Grande, viuva do Almirante
Lobo Furtado de Mendonça:
e filha do General Francis
co Bárreto de Menezes, o

vencedor das duas Batalhas
dos Guararapes;
- em 1,782, em Recife,

nasceu Bernardo José da
Gama,' Visconde de Goiana,
ali falecendo a 3 de Agô.'lto
de 1854;

, ,

par!icil!>am aos paren
tes e pessoas de suas re·

la'ções, o contrato de ca

samento de seu filho NEY,
com a senhorinha A,racy

. Cherem.
�

Florianópolis, 15-8-52.
\

NEY e

�omunica,m aos paren
tes e pessoas de suas re·

'lações, .() éontr;a.to de ca·

sarnento de su� filha
ARACY, com o sr. Ney
Borges da Cruz.
Florianópolis, 15-8-52.

ARACY.
'

•
1

••" ..........'" ihHIIf..,.. .14,.1.· ••rI.. \�:El!> f'Ol<ttoo.- ":tI'�� t
CUftl1"S'" r....Qi....4, ....Q$t:.RM """ANa. 11-noivos
--------------------,_.. _.......,. ....

• • •/'VE'NTURAS

" f'

DO, ZE-MUTRETA,

, '

,- ,

'.

-11tHG -"

. _--'_
O

,.;;..
'n

i ). Iii i i '

-J's..�.f' f.l 1, \.\�o<-_'_ ...__ __;:. _

'.
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'p(u·a",. o Campeã.()
<; � �-

'

•

i ,o . '. °I' � •• ,

I '�

, . "Do-miD'g:o :próxi�o o'préUo' ;'D�, ,.'5 do.� certame pro:fi��.i��alisla ,

�'

� .

r De conformidade com a

I encontro,
o quinto, -terá por Ambos extrearam . bexY.,

I
do Guaran!: s-Paulo Ramos,

1
empolgante ..k sansaciônal,

I,para
'o. Vampeão da CIdade.

tabel.u .do Campeonato :,.de dispüta?tes 08>. esquadrões I'derrotando pela; mesm�'cô:1- ré'spe�tiv��e.nle": '·0 prélío constituindo � .equipe .bo�
"

.Aguardem o .embate, mar-
-Profiesionais, o próximo I do Aval.e Bocaiuva, . tagem (4xO): os conJuntos em .referêne ia promete ser quense um pareo duríssímo cado para, dommgo.. '

.................�_:......•..........�.._....•......���..� :... ..;...�.�. ..;.�..��.��.��� �.�••......•....••..•.� � � .

"O,: ,Ii�stadô.
, 'Es,portivo'"
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Boeai'nv'a:,· "ádv'erstl I�i()

eomeça hoje a,Semal1a�' figura 'Imprescindível
,

d
;S�,

•
Os atlétas santacruzenses que integraram a delega-

:8
". .

V
'.

.çào gaúcha ao Campeonato Brasileiro d-e Basquete Juve-.

•
.

a r,·,r.. ,
lig..: .....a . er ...

'

e _lr��a.��a�i���p�������::;��;i�:md�!���h�ã�:t;����i;� ..

.

,,' p�essÚs SOb1'ê o lnngl';Õ eéy.t�me :nà iYl'i.y)oi:'tante cidade
portuária da terra bandeirante.

Entre outras, as quais já divulgamos em nossa en

trevista
.

com er desportista Rugart Dworack, queremos
ressaltar de maneira. especial as referências elogiosas
que os cestobolstas locais tiveram para com o nosso an-

.

L'
,

'tigo diretor esportivo. Major' Domingos da Costa.. IDO.

Sobrinho desportista de escol, que atualmente presta os

seus serviços ao cestobol eatarinenae, pois se encontra

servindo no 140 B. C. de Florianópolis. Chefiando a de

legação catarinense ao certame nacional, o Major' Líno
Movimenta-se a diretoria I gorarão os seguintes pre- Verde, é a seguinte a tabela Torneio de Volelbol Femí- demonstrou estar intimamente ligado ao cestobol do vi-

�Ia Assoclação Atlética -Bar- ços : Geralv=- Cr$ 3,00; Ar- do grandioso'. Torneío de / nino zinho Estado nos poucos meses que alí se encontra. de-
r iga Verde visando .dar um quíbancáda - Cr$ 5,00 e Basquetebol Inter-Clubes, a Os jogos do Torneio Fe- senvolvendo uma atividade benéfica no seio da juven-
sentido novo· ás comemora- Cadeira i-c-- C.r$ 10,00. realizar amanhã. minino de ,voleibol, como tude pela educação através do esporte.
ções. do seu décimo tercei-

. Para às duas noites: Gê- Chave "A"· _ Lira Tenis já informamos, serão efe- A delegação gaúcha _ e especialmente os seus COID-

l zo an iversápie . que ocorre- ral _ Cr$ 5,00;. Arq�iban:: Cil�b�, Club� Doze de Agos- tuados nos dias 28 e 25 co- ponentes santr�c'ruzenses _ teve uma grata surpresa
l'á lla.prÓ�ima segúnda-fei- cada _ Cr$ 8,o!> e Cadeira to e Ubiratan Esporte Clu- mo prelimiuares dos 'encon- quando embarcou no �eroporto de Florianópolis a em-

1';;',_ . ,"
- Cr$ 15,00. ; be. tros interestaduais entre baixada barriga-verde, tendo à frente desportista" de es-

Como já demos notícia, Os homenageados da "Se, I Chave "B" Taubaté Barriga Verde e Sociedade eol que é. o Major Domingos da Costa Lino Sobrinho,
:resolveram os mentores do mana Barriga Verde" i Esporte Clube, Clube A- Ginástica de Pôrfo Alegre Aliás, foi devido ao largo prestígio e às boas relações
",sim.pát.ico.clube,;amadorista Torneio Interno de

.

Xa-! tlético Catarinense e Cara- (Sogipa). o' .. que o mesmo desfruta na Paulicéia, que' gauchos e cu-

instituir a "Semana Bani- drês (dias 201 e 21 '-, Dedi- ! vana do Ar Esporte Clube. Tomarão parte no mesmo tarlnense conseguiram movimentar-se no mesmo dia da
ba-Verde" que tétá, início cado ao sr, dr. Adão Ber- P partida - ás 19 horas os clubes Atlético, Doze de chegada até Santos, porque em São Paulo não havia
hoje, ás 20 .hcras, .. quando nardes. - Lira x Doze.

.

Agosto, Barriga Verde e a condução especial para os atlétas, quando desembarca-
'será oferecido um coquetel Torneio Interno de Tenis 2a partida _ ás 19,30 ho- equipe -do Ínstituto-, de Edu- ram no aeroporto da .eapital bandeirante. O transporte
:i, imprensa escrita e fala- (dias 21, 22 e 24) - Dedí- ras - Atlético x Taubaté. cação Dias Velho.' . a Santos foi feito em veículos da Fôrça Pública, de São
·11a da Caçital, iniciando-se, cada a'b Taubaté Esporte 3u partida _ ás 20 ho- Os jogos estão assim pro .. Paulo, corporação em que o Major, Domingos da Costa
a seguir, o. Torneio de. Xa- Clube. ras - Vencedor da la parti- gramados: Lin o se acha relacionado através de pessoa de sua fa-
drês, com a partrcipação dos Torneio Inter-Clubes de: da x Ubiratan. 10 jogo _ Instituto x mília.

, elementos mais destacados Basquetebol (dia 21) ...:._ De- 4a partida - ás 20,30 ho� Doze
.

.'No decorrer dü c�rtame, o il.ustre militar e despor-
.rio enxadrismo .insulal'.. dicado ao sr. cel. Pedro Lo- ras '- Vencedor da 2a x 20 jogo A.tlético x tista teve uma atuacão preponderant.e, mostrando-se,
A SOGIPA NOS FESTE�' pes Vieira.

.

Caravana. �/.. Barriga Verde .como sempre o cOl1n�cemos, um autêntico Uder -esporti-
JOS Torneio de Voleibol Fe- . 5a partida _. ás 21 horas 30 jogo - Vencedor do vo e fazendo-se presente em todos os momentos como

Velha aspiração da A.Ao mlll1l10 (dias 23 e 25) - - Vencedor da 3a x Vence- lo x Vencedor do 20 jogo. profundo conhecedor do "metier" cestobo1í.stico.
Barriga Verde: tJ;azer a es- Dedicado ao Ubiratan Es� dor da 4a partida. As duas primeiras parti- Não será demais frisar nesta altura que .0 l\!ajot'
ta Capital uma agr�mração porte Clube. Os prélios seráo de 10 J das serão realizadas dia 23 Lino, \

por sua vc, tambem -devel"ã ter experimelltado una

de renome nacional para. Torneio de Esgrima, por minutos cada "set", exceção e a decisiva dia 25. . satisfação Íntima dás mais agradáveis, pois que .sua.
maior realce dos festejos :;quipe -Em homenagem á do jogo final e decisivo que Convite a "o' ESTADO" ação jornalístic.a em defesa do basquete do interior,
comemorativos do' seu àni- Assembléia Legislativa terá o tempo normal ou se- Para assistir as comemo- qUa11do à testa da secção esportiva da "GAZETA

.

DE
versário de fundação: .

.

Pl'ova de florete (dia. 23) .ja de 30 minutos cada "set". racõés do aniversário do SANTA CRUZ", prod'uziu exc.elente f1'1.1.tos e a ent:·la-':'f}
Num' autêntico '''tou!' de - Dedicado ao qube Doze Preços: Cadeira - Cr$ gl�riúso êlube da' nossa máxima do ce>(tobol dispensa -UIIl tratamento bem mais

Lrce", conseguiram os di- de Agosto; Prova de espada (5,00 e geral e arquibancada milícia, fomos contemplados condigno e' .iUFto aoo clubes filiado,; do interior, tanto
:r;gentes do' rubro-verde' a (dia 23) - Dedicado ao Li- - Cr$ 3,00.' com um convite. Gratos. assim que a delegaç6.o gaúcha desta feita se compôz em

. vinda d� famosa equipe de ra TenÍs Clube; 'Prova de) . , , . .
sua maifn'ia de elementos-do interior, quando antigamen-

'<;Ioleibol e basquetebol da I sabre (dia 23)'- Dedicadâ ••••••••••••_IÍ
'

" te só entravam em consideraçãó os 'clubes da capital.
fiOGIPA, agremiação que

I'
ao Clube Atlêtico Catari-I , ..

. '.' Por estas e outra,; 'razões, Jiod-emos repetir como re
honra e enaltece o esporte nense... : Bri 1he:m. no luteboi mate a estas linhas, numa justa homenagem a um nossO<
,amadorista do 'visinho Esta- Torneio de Esgrima, in-' benemérito px-eolaborudor, que o Major Domingos da
d'o do Rio Grande do Sul e dividual (dia. 24) - Dedica- carioca Costa Lino Sobrinho constituiu em Santos uma· figura.
c.ujos àltétas ,�ulto tem c�m- do á Federação 'deEsgrin).a· de fato jmprescindível.

. tribuido para o progresso de Santa Catarina. • (Da. "Gazeta de Santa Cruz", de Santa Cruz do Sul
do esport-e gaÓcho: Partida Interestadual de

Noticias .que nos chegam 1" Parabens, Leônidas e Ca- (R.G.S.), de 5 do corrente).
A SOGIPA es.tará nesta Voleibol (dia 23) _ Dedi- do Rio dão conta das estu-! lico! Que continuem bri-

Capital possivelmente ama.- cada ao comandante A'lvà- pendas atuações dos .jovens lhando no soccer guanaba- .
pleyei'S �atat'i·nense LêÔni- "rino; são 'os 110SSO'S "votos'!'"�lhã ou sexta-feirª" deven,do' .ró Pereira do Cabo. .

vrróRI,A °DOS UNIVERSI-J;la noite de sábado, cQm.ÍnÍ- . P.artida Interestadual de
das e Colico, ambos ,colo- .

. I.t\SCARI, CAMPEÃO DO

I
.

Cio ás 20;30 �Ol'�S; riõ Estã- Basquetebol·.{dia 25) � 'De- reds.· .'
TREINOS �!RA A SEMA-

,MUCNDO
•

�t:��SO��:U�.�::::'S(lio '''Sa'n'j;a> Catatina",' en- ·dicada( aó Caravana do Ar <? primeiro' integrando

I
Hoje _ á tarde: Paula Ray-a, 18 - Qm a sua no-

.

fr.·en:tal' a A. A. Barrjga,.Ver- Esporte Clube. malS uma vez o planteI do R
.

,

't Ava' va. vitórià, d.omingo na Ro- ; Em Curitiba, dóminO"o.de, em vol.eibol masculino.' Locais para a realização. A" .

d' I"
amos: a nOI e:. '.1.

landa o l'tallanO Alberto As- d'
. "" ".

merl.
ca, conseguIu OIS lU . Ama�tã. _ á tarde: A- ,.

" lsputando ataca "Gover-Diá. 25, data do. aniversá- ':'.
-

doS festejos. dos tentos, além de se cons- tIT 'c�ri pode s-er desde �a con- 'nador Munhoz 'da Rocha",:rio da A.Á. Barriga Verde, Volei e basquete - Está- tittdr no lne'lhor homem do
. e ICO.

s""eI'ado o camneao do,' , .

'Voltará a SOGIPA 'ao Está- d. io "Santa Catarin·a". . .

;

; . Sexta-feira - á tarde: mL'Uu .....d·o dos vola'lt�s 'para o
Jogaram os seleCIOnados

afaque amencano .... ,"" " 'A "

't D' ',,.,,
.

.
. llniv·ersl·ta'r'ios d'() Pa.rana� �.:1' "e t C t

. "

E' S l'A O 't' ". t" 'f' val; a nOI e: ,uocaluva. '"
"!AIO ..oan a a arma para sgrlma _ a a d rmas . o Imo cen er que 01 -

ano de. 19_52. de São Paulo, venceJldo os ..

ltOVO confron'to interestadu- da. Polícia Militar. ' integrante do Ca.ravana do TAÇA CIDADE DE SÁ0' , Efehvan.lente
'.

,embora
.

araucafianos' lV\y 4 a 2.;aI; com o clube' aniver!)arian-
.

Tenis - Quadra ;'CeI. Ar, desta Capital, do Pa- PAULO reste à dlSP1!t�" ainda
.. os, () vêncedo/fo'rmon comte, . ãesta;' '\;�i enl basquete- Régis", 'da Po1kia Militar. lesta, de Cur.itiba e <las se- Domingo tev-e início a grandes premlOs �a Itálía, Sé�.!.do, Fedato e Fábio;,boL�

,

.. ' .. : Xlldrês - Na séde' so""·ler;ões catal'inense e para- disputa da Taça "Cidade:de da,. Espanha e do R.l? de .la- C:arloi; Alb0.rt() (Bedini).·./'s.·dtlas seJ1s,.,·ciolla·c'is.. ··p·e- chl
'

..1" b n PI"
' . 1 t 1 .

n. • .. •• < •
'

naense, esva mesmo ��.' a- �ão
.

au o , com um� u�1Ca $.ell·�, e �
_

eve (0,mmgO ,a T()cafundo (Salim) e Ubira-Jejas entre os dois catego- Diversões - Na séde so- fando a banca" . peleja, ,tendo o. COl'lubans, cO��lrmaçao. do t.Itulo, ao l,ftra; v\an,1 (Casnock), Lo-rizados representantes do cial. . ,i
.

O' oiltro, saído�.das "filei- sobrepUJado a Portuguesa', \"énce.r a qumta. prova con- bato, Ivo moluca),' Afinho-'ole'i � basquete do Rio I Alinoço - No Quartel da ras do América Joinvillmse de Despot'tos por quatro ten I '3ecutrva ((Belglca, �rança, e lVIincirinho.'Crande do Sul e Santa Ca- Polícia Militar. e da sel-eção .barriga-verde· 'os a zéro,' consignados por Grã-Bret,mha. Alen:a.'lha
.

e
t.:ll'ina venl atraindo a aten- Soirée - Nos salõ-es d:o foi outra gra-n,de figura_;'da 'Cat1){rne'�, (2); -Gatã.o e _Ju- Holanda) (Oln () máximo ��",,�-�,":-�- ...-, . .-.�-

lIÇão do público" çlevendo o Clube 12 -de Agosto. rodada- inaugural do certa- lião.·' de pontos, 01. seja nove pon- t)OS três olitros grandes pre-
Estádio Salnta Cata'l"Ína Torneio de Basquetebol I me carioca, constituindo Hoje prosseguirá o certa- tos, () q.ne e.oma uai total de mio::! a correr, mesmo que.
�pal1har a ��ior assistên� "De acôr?o .co mas

notasl com Ruarinho e A.ratí, a me com a peleja enti-e· Por .. !!5, . A.'s�ari não tDme prrtc, ';'ilfi
e;a destes Ult}�OS te.mpos .. I

do Setor _TeCl1l<;!o de Desp�l'- forte intermediária do Bo- tuguesà. e Palmeirss, no .N�o tendo qualquer COD-' "odo:á llUtis l)C�.jel' {) títtl-
Para os pre!lOs aClm,u VI- tos GeraIS da A. A. Ba1.-rl�ra1 tafogo. Pacaernbú. corrente obtido dllUS pTtlVa:S '10.

\.

r
J

Coquetel oferecido à, tmorensa escrita e falada. A SO�
GIPA nos Iesteios, Hemenagens. Locais. Partidas in

. terestaduais, Torneios de volei e basquete.
"O «ESTADO)) convidado.

.

�..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lExfensa:s Inundações
Sul da Inglaterra:

i',

DO

.,1.0}1IJRE�, 18 .u. 'P,l.' -/ 'dp P�.rq repÔi· e;� seu
":v ndmero -de' vítimas em �lS 'águas àd Rio ;LYll , que

.

,
, , i'

·.c&nkqnêll'cia das repentí- ��ansb�rdirail1' )i:hpe'tllOs�-' ',,'. ',C I; ,-"-.,-:,-,,,,-
:<nas :inun<laçgesque afeta:� mente·êdi'v{diram·Lynmou-·' ,,';' ,,'.' ,;

, ,",.�.!' .'

'

.. ·A
.' ,

.'

':�:;�h: �::;o�:=�d�a���-!lt '��ry:�\':,rl�?;:,;';�/bl�ind,O'Verlde-se IADVE,RTENC IA F� ITA PE:.LO
"a� mesmc tempo em que é Teme-se que; al�m.4�s CI-,

'

1 rádio PHILIps. 'AL'MIRANTE
"

PEN'A "'B'
'.

OTO�l�êedjda 'a evacuação d,é tadas: �fthnas" �'�9rrtprQva- l\lobilia quarto:
"

, ,",' .'
.

.

.a1deões e veranistas .das al- das, varros ;.v.ennlls�as', te- i cama' ..
'

(l.eiss em ruínas e estações, nham S.idO, ,ari'astad�s, ao" 1 penteadeira c/banqueta4ê y,.eraneio na costa., mar pelas aguas da ln unda-} 1 camiseiro�o\o!:.'re{}ita-sé· que pelo me- ção, A destrúição' de '��'an- ! 1 guarda' roupa.;nos 36 pessoas e�ão desa- ele parte das ycasas
'

deV€U-"1 Mobilia 'sala jantar:
.

'. uarecidas em 'U'nmou.th,· ',sôo; se ao 'f'ato
..
de te.. r a fôrç��, da ','

� " .-
� ;r

. T
_ 1 ·mesa elástIca

,hr€ á costa de Devonshire, ,;orrenteza deslocado en()\;- I. '6 cadeiras, kSsa. povoação foI reduzi- rnes blocos de rochas, fa- .

1 balcão
..,da <J., l"i!!íín�s -pelas águas do f,�en'do:"as·· 'chocar-se , contra 1 eríàtalelra,

)'bj Lyll, '...
.'

':�s ca,sas. \. E�:a:.· t!ll, :a
.

fii�ia Rua Feliciano Nunes Pi-
.iEm Barboork, povoado das águas que sete automô- 'res, n. l!t

'

vizinho, também desapare- veis foram arrastados para , ...._

oer.a:rr.t oito pessoas, Todos o mar.'

{IH 'habitantes de Lynmouth As inundações foram cau
for:.tm evacuados Para o sadas por inesperado, tem
lltaÍtle11rio LY-ç., que se loca- peral acompanhado' de des
Hii.:a num !B.1W-ea mais eleva- cargas elétricas, que come

"do. 'Téc�fÍ;c(\),s, (€ trabalhado- çou ontem. O povoado de
Zl'�S" qu:e teS�{I prestando aU-'1 Lynmou:h .

e o Balneârio
10fíl!ll se perguntam como fa- T "'1 estao Isolados.

.

Vénde-se·
O Bar Modelo., situado ã

Rua Major Costa..
Tratar no mesmo ou c.o.Dl.

José Antonio à A\'enidll Blumenau

Hercíllo Luz. n. 2.

contem exceienies elementos ta
nícos. Fosforo, Çalcui, Vanadato

e .4 rsmiato de Sodio, etc.

"V1TORIOSA NA SUIÇA A

'NATAÇÃO BRASILEIRA
Zurique, 18 - Eis os re7

,·,mItados do encontro de na-
· taçã(l. Sniça-Brasil, disputa
·�n 6uteb nesta Capital:

1{)'O METROS, NADO LI
'i,;l{E - lo Haroldo de Mel-

· '::1) Larn (Bl'asil) 59"7; 20
,

Rieardo Capan.ema (Brasil)
1'4"8; .3Q Schneide,r (Suiãa)

ZAGUEIRO ARGENTINO
PARA O VASCO
Buenos Aires, 19 - Sou

be-se que a dil'etoria do clu
be de futeboÍ ·Estudantes,
da cidade de Eva Peron
(La, Plata), entendeu-se
com um emissario do Clube
de Eegatas Vasco da Ga

ma, do Rio de Ja11eiro, a

respeito do "passe" do za

gueiro Ferreti para o clube
brasileiro.
De acôrdo com o que

transpirou, ��s negociações
foram iniciadas com exito e

por isso se antecipa que
chegarão a um feliz resulta-
do, "

.ftl""1 C�F'�-";:'''''' i'" , ... ".' ,

100 METROS, NADO DE
·<;08TAS - 10 I<:ernando
':.:aav-an (Brasil) 1'100'6; 20
Re:rmann Gericke (Suiça)
1'10"1}; 3D no Monteiro da

· �'í}nseca (Brasil) 1'11"8,
209 METROS:'NADO DE.

PEITO·- 'lo Willy Otto
· ,:,folrdan (Brasil) 2'7"8; 20
Alfons Uehy (Suiça) 1'51"3;
:3a ·Ót.avio Mobigli'a (Brasil)'
�z5li"_

,

REVEZAMENTO 3xl00
- l� Brasll, 3'31"; 20 Zu-
6�fU€, 3'41"; 30 Limmat
:-Zuriqne, 3'55"'.

REVEZAMENTO 5x50

ME'f'ROS, NADO LIVRE -

\t) Bra.sil 2'18"4; Zurique,
2"2'1'''8; .30 Limmat-Zurique,

DEMONSTRAÇÃO DOS
4fill METROS, NADO LI
'\'RE - T.etsllo Okamúto
(Sl"asil) 4'54".
DEMONSTRAÇÃO DE

"h400 METROS, NA:DO LI
""i-'R,E - Suzuki, Hashizume,
,'Ea,mag'uchi, Tanak, 4'12"5.

.,�

I

J _Viagem com' segurdnç�'
:fl � rapidez
;�I..§Q, NOS CONF2!!��EIS �TCRO�ONIIEJS 1)..2

:� R A�IDO «�Ot-8R4SILEIRO))
J FhrianópoH,.-:.- !l�j!:í.-: JoinviUe - Curitiba

� A
A •

.

'J;'tHl. iJe,óôol'o esquina da
) genc"2r: "Rua Tenente Silveira
{
i.

Expresso São Jorge
de OSMAU MEntA

. ,

, -

� a mucosa estomacal
fica irritada' e hiper
sensível, exig,indo 'o
uso de um elcalínísan
te como a l\lagnési�
Bisurada, para prot��
gê-Iá e 'prevenir a

biperacidez, 1\Iagnésia
Bisurada - em pó e em'

-

coinpri-
midos.

Magnésia
�

'Bisuralla'
Pô rfie,jpaçã fr
PIO ROMÃO DE FARIA E
LINDOIA SOUZA DE'

FAlHA·
Participam aos parentes

� pessoas de suas relações,
') nascimento de sua filha

Kátia, ocorrido no dia :tO do

corrente, na. Maternidade
"'Dr. Carlos Con�êa".
Florianópolis, )5-8-52,

Fraquezat em gere I

Vinho Creosotado
(Silveíra)

FlorÍa:llót>ol is

ITAJAí
Chega
,

S.aí

Agência em Florianópolis
CACIQUE ..

HOTEL
Rha Feli'}'j€ S�hrhidt, 53 -

Tel.'l.449

SÃO PAULO, 18 (V. A,) 0 almirante Carlos. Pená
- Procedeu'te do Rio Gran- Boto considera já estar pre
de do Sul, encontra-se nesta parada a Revolução Comu
capital, o almirante Carlos n ista no Brasil, propalada
Pena i Boto, .pres,ÍQent,e da há muito pelos vermelhos.
Cruzada Brasileira Antico-' fazendo a certa altura de
munista. sua entrevista denúncias
Falando à imprensa, fêz 'seríssimas no sentido, de

declarações com. relação às que "18 mil guerrilheiros
atividades comunistas em comunistas estão concentra-

naquela unidade da Federa
ção, elementos, comunistas,
aproveitando-se da situação

..

anormal por que atravessa
o Estado ( insistem em lan
çar o 'des�onten-tamento no

seio dos trabalhadores e da
população, concitando-os a

não aceitar ''o �üqlento· da
carne e' de 'eutros -gêneros.
Teme-se que a situação

volte a' ser agravada, póis,
ao que se 'observa, os ele
mentos bolchevistas estão
em franc,a atividade:

nosso país" denunciando a dos em' Minas".
infiltração dos' bolchevistas 'O presidente' da Cruzada
em todos os setôres da: vi-· Brasileira Antícomuní s t.a
da nacional, inclusive no disse que no Rio Grande do
govêrno e nas fQrças arma- .Sul verificou a mais desen
das. Declarou que os minis- freada demagogia dos parti
térios, as autarquias, todos dos' políticos na preocupa
os serviços públ ícos, enfim, ção de cortejar as massas

estão sendo minados por ele
mentos comunistas que rea

lizam suas atividades pràti
camente livre!'.

. Roberto Lacerda e Se
nhora participam aos seus

amigos e parentes o nasci
mento de SôNIA ocorrido,
dia '11 de agôsto, na Casa'
de Saúde São Sebastião,

Parf.�cipftçãooperárias, nas quais se in"
filtram elementos nocivos à
pátria e ao regime.
Esclareceu,' mais, 9.ue,

, �
',.

PAPEL P ..i\REDE
ULTIMA �?�ffW. IQRK�lrQl4NOS AIRE�
r -

c
:

• IS, O 11} n(5-� AUto
MODERNIZE SUA RESIDENCIA FORRANDO-A

pára sala de "jantar, quarto, copa, etc,
Dístnibuidor e. Representante neste Estado

, lVANDEL 'GODINHO
Rua Pedro Ivo � anexo Depósito FLORIDA

Artigo de pronta entrega,

Aluga-se' sala
-

'de frente
,

A;LVQâ-SE ÓTIlU.t\' SA.
LA DE FRENTE, SITA A

RUA 24 DE MAIO N.· 765,
NO ESTREITO, PRÓPRIA
PARA ESCR1TóRlO, CO,·

MÉRCIO, ETC,
VERE TRATAR NO LO

CAL.'

Tenis 'Clube
M1l:S DE AGôSTO,

Dia 24 - Domingo - Soirée.
Dia 30 � Sábado - Soirée.

Lira

·0)--.0,·-'()�()"'d()--B()-:()�I(�I()--Nt�I'41111 ! ,o novo govêrno
reina' e· rcrc e a· ,e V Holandês

.

- . u
,

,..

. ".: HAIA, 18 (U. P.) --- Sou-
Acha-Se aparelhada para qualquer sel'Vlço em EI- � be-se nos circulos bem in

�icletas e Bicicletas a motor - Ticiclo - Tíco-TicC' - f formados que anovo govêr�
Carrinho -- Rer<;�o. etc. .1 no' da 'HolaJula, que "irtual-

Pe('w,; e Aces�,ól'ios �()V')s e Usados. I mente deve ser constituído

Pint�l'as, S,ol:lage!:!s e Part.e Me�ânica. , I nesta semana, com certeza

SerVlç?S ,Rapldos e Garant-Ido, Executados por peg·

II n.ào será presidido pelo sr.

'oa.l' esp<;clahz8eJos. . Leendert Antonio Donker,
- Rua Padr.e Roma:'50 -

. chefe da fa�áó parlamen-
tal" do Partido do Trabalho
"Socialista" e ·presidente do

Conselho· designado.
O' Si". D'onker, cuja saúde

é precaria, depois de ter ef�,
tivaní�nte constituido . o

novo gabülete, entregadi., a

pl'esidência ao dr. Wilhem
Dree ·lídel' ao Partido ao

Trab�1.1ho, que já presidia o

gabinet.e· demissionário.
Não é a pi'imcira vez que

tal fato se prOduz; O pró
prio gabinete denüsslo;ná-.
do do sr. 'Dree J:lão 'fó'i .p'orCr$
êle constituido.· ,·�1. " •

40,00 Confirma-se que 'iJ aÚaso
na constituição do Irtinisté
rio decorre essencialm�nte

� de certos desacôrdos &urgi�
doS no Partidó'.Cat9ÚÇO'·' a
respeito da atribliição., de

tJcstos ministeha'is.. �:'

Depojs ·<ia\' ihformação
: c:estadà ônterrr: .� p�10 sr.

;J
,

�'"
_.

,' •• ";, .

j'. • >

,hp1cel'. de que tinha a lrt-

tenção de cónstitliÚ' um ga
binete parÍamélitii;r,' á im-.

pressãO qiIe -$.f�va-.l�l, nos
Círculos' polític()S ê que' êle
conseguiu -'0 assiÍitimento
dos partidos e· que' foi, fi
nallnente, para uina��6luCão
mais fácil, que �le �é" oden
tou:'Essa solução "eitrapar
himentaí·" de modo algum
significa QU� a Holanda te
fá um "govêrno fort-B",

VIAGENS DIÁRIAS

Saída
8,00

'Horário
Chegada

.20,0.0

l.!�polis. Bhimenau
'Cr$
loo�06

Itajaí
Cr$

70.,00

10,&) 17,00 Cr$
•

11,0.0 . 17,30

Cbe'gada
12,00

Cr$
100,00.

Cr$
40.,00

Saída
16,0.0.

Agente Itajai
MÁRIO MACHADO

l1ua Hercílio 'Luz, 36'
Tel. 383

Agência em �lumellall
HOTEL HOLETZ

Tel: 1.0.65

TO"IICO CAPILAR

POR EXCELh.ClA

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ia Cllissjl' 'e CIDStituiçãl, Leaislaçã.·· e· JusQç·a Ia .lsSemlléia leaislaüva
8 projeto lill8 reorgaDlza as exalorlas e'ladoals. Paf8Çer;:,�o '�Ê:�ve, na presidência, ontem o deputado Bulcão

,

'

d�p'. 4�t�111 � Al1ÍI81da
_ .,.

. Viana.
Críticas'ào Delegado de Policia de 'Itajaí

_

(Continuação) Tal disposítívo se impoe, ,. pôsto de arrecadação ja fica isolado de Escrivão e os 0-
Indo à tribuna como primeiro orador da tarde, o

Outro dispositivo que so- por justiça. Os Sub-Direto- criado e funcionando. Não cupantes da fu�ção�,.<lxtra- deputado -Bahía, Bittencouet .díscorreu sôbre a pêsshna.
f'reu pequena modificação' res do Tesouro do Jt�stado, haverá, por conséquencia, numerário mensalista, .de atuação 00 Dé�ga:do de :roH�.a, de Itajaí, cujas arbitra
foi o .de número oito, que por sua própria função, são solução de continuidade nos Coletor e Escrivão, que e-

ríedades põem em pânico o P()VO daquele município,
estatue : híeraj-quicamente superío- serviço�.. '

"creiam, no prlmeíro semes-
Nurra o orador o fato de ter Rido invadida a resi-

"Art. 80 - Á carreira) res aos Coletores, uma vez Os artigos 23 a 26 do subs- tre de 1951" ou atualmente dência do vereador Tiago da Silva, e ofendida a espêsa
'

dos funcion,ários das que .estes são subordinados. titutivo modificam o artigo exercem as suas funções; 110"
do mesmo, Dada queixa ao Delegado, essa autoridade te-'

Coletorias inicia-se, por à Direção daquela Reparti- 17 do projeto inicial, que Tesouro do Estado ou nas,
ve palavras €sperns pará com ofendido e não tomou qual-.

concurso, nos cargos de ção controladora. Não seria' regula o modo de preenchi- coletorias, lotados, efetiva-
quer providência. ,

escrivâes de ,Sa ..classe. justa a- elevação dos venci- IDI:)Dto dos cargos criados. mente, nos padrões restan-
Outro fato é a atitude da mesma autoridade; tomada

terceiros auxiliare� O?, mentos dos Côlet0.a:e��;'t}ê. a f ' v,e.i,amos ;çk{�11e, ,�isP,ce, Q �s mais elevados dos' car-.
no dia /15 do' corrente, festa de Nossa Senlíora da Glória;

. terceiros "tesoureiros . classe V. na carreira pre-» projeto -no SQ.U artigo 17 e gos constantes" da tabela a- "quando, acompanhado do destacamento políêíal, se pôs.
e é feita mediante pro- vista pelo projeto, sem.. ao seus parágrafos': nsxa n, 1, obedecendo-se à

em certo ponto da estrada, e lá, sentado a uma mesa pro-
moções, nos têrrnos 'das menos, equiparar o� Búh...

.
,�·,A.rt. 17 �I O provimen., ordem de antiguidade no positadamente para. ali carregada, entrou a cobrar im-

lei; gerais, obse:vada a I Dir.etores �o Tes.<lIl'ro>i,,��%r� to 'dos cargos const,:mte.s cargo ou função, e. no caso
postos de- todo o, mundo. .Não se tratava de intimações

ordem dos padrões de .. efeito de �v.en'ClmentO'&r':' a, d,a, tahel:} :a.ne�, s�rji .�el-, de empate, a pr�f:er�nci.:J. se- legais .para pagar 6 imposto devido por veículos, roas de
vencimentos", classe fnnal da mencionada to, em caráter efetivo, rá resolvida de acôrdo com exigência injusta e arbíta-âria sendo feita a cobrançe no

O artigo 8° do substituti- carreira, Além do mais. pelo' desde que o requeiram os o indicado pelo parágrafo local, pelo próprio delegado, com acréscimo de Cr$ 5,00_
, • c< b D' d ter�eiro do artigo 'anterior. .

d dvo reproduz o t�(} do dís- projeto, eles, csu :- íretores, interessados, no prazo e O ilustre representante de Itajaí, depois, e con e-

positivo supra, escla ecendo, nãocpoderãunem pleitear o 30' (trinta) dias. contados Art. 25.,- Os padrões ses-
nar essas práticas odiosas que tanto desmerecem o go_

. .

d Cd'
.

d ta Jei 'tantes mais elevados. d08 à M
.

t did rl�

,

entretanto, que o concurso a

11l1gresso n.a :a�'relra � o- a vlge�c1a .

es a ei, pe- vêrno udenísta, encaminha esao segum e pe I o UF

QU€. o mesmo se refere..é de letor. Tanto e justo o dISPO- la 'segmnte'fprma, -obede .. -cargos cGnsta.{lteª da -tabels. TÚÍorn1ações;'"
. "" ," ... '-;,'_' , ,,' _.

-."
,

.......
'

provas. Além disto; no subs-] sitivo, que o próprio/Senhor cidos OH requisitos da lei anexa n. 1, serão preenchi- Exmo. Senhor-Presidenta da Assembléia Legislativa
titutivo incluímos um arti-] Secretário da Fazenda, em D. '249, de 12 de J'aneiro" dos pelos demais funcioná- do Estado de Santa Catarina.
go, o de n, 17, que completa I informação constante do de 1949".. ,

rios e·fetivos e extranumerá- -Requezemos, na forma regimental, seja encaminhada
a nossa Intenção e que está I processo, diz que há' outro � 10 - Os oficiais ad- . rios do Tesouro 'do Estado e

ao Exmo. Sr. Governador do Estado o seguinte pedido de
assim redigido:. "projeto de reestruturação min istrativos, ,

com exer- das coletõrías, desde que informações:
'

"Art, 17 do substituti- (I da Fazenda, que se estende cicio no Tesouro do Esta- desempenham funções com- I - o motivo por que o Senhor Delegado Regional de
vo -- F'ica o Poder-Exe- aos deqiais funcionáríos�'. do � nas çoletorias. serão patív.ei:; com 'u carreira ins- Polícia de Itajaí. multou ,vários motoristas e proprietá-
cutiv<l autoriz�do a ex- ;Sua Excelência, portanto, p�vidos aos cargos cons- tituida por esta fei. A elas- rios de ônibus, camionetes, caminhoos, automóveis, 'q�
pedir instruções para a reconhece que fizemos 5usti- t.a,ntes da tabela

.
anexa, sificação obedecerá à ordem

se .dirigiam com os seús veículos à romaria de 15 de 'agôs-
'realização do co�curso «a. Quanto ao outro projet.o, obedecen.do-se a classifi- de antiguidade nos padrões (O de 1952 ao Santuário de Azambuja, no' município de
de prova a que se refe- I devemos dizer 'que ainda cação dos' padrões que e referêllcias e, no caso de Brusque (êss'es veículos procediam de Itajaí e de outl'Ü'$
re o artigo oit;lVo desta: nã'O deu entrada nesta Casa, ocupam atualmente. :empat�" a prefe!'ênci,a será municípios vizinhol'!); •

Lei '.' I por isso não, põdemos afir-
.. § 20 -;: Nas, demais va� :es�lv!aa d� acor�o com, o II - a relação pormenorizada das multas em 1'efe-

Como no substitllhyo, art.
,

mal' se há propósito por .par- 'gas, serão pr0vidos os a� mdlCa�o pelo paragrafo 30. rência, com os característicos do veículo, seli númera
8°, dissemos que "A carrei- te do Govêrno de rep-'.lrar a- tüais servidores com exerc do al'tJgo 23.

'. (placa)., nome do infrator, valor da muHa, �spéçie da
ra dos funcionários. !ias CO-li quilo que estamos reparan-

.

cício',nas coletorias. e que
Al't. �6 - � flxado o pra- infração, local, hora e dia;

:!etorias inicia-se, por' con- do com o nosso substi_tuti- hajam sido habilitados em zo de trm� dIa�, contado d� III _:_ a razão por que o valor da multa fo� recebida
curso de provas, respeita-.· voo concurso público, obedeci- data da vIgencl.a desta leI, diretamente pelç Senhor Delegado Regional de Policia e,
dng as exigênci'as determi-! Jústa, achamos. também a Jda a ordem de classificà- para a.SecretarIa da Fazen- não como é d� lei recolhida à Coletoria Estadual'
nadas pelo artigo" 188 da i elevação dos venc-imentos ��o' dos padrões que ocu- d� :o�gani�a.r e publicar, no

"

.' t\r - o motiv� por que foi arrecadada a quantia de'
Constituição' do Estado... ", � do Chefe de Secção; do '1'€- pam attltilmehte"., DIarJo OfICIal do Estado, a cinco cruzeiros (Cr$ 500) além do t<ltal do consignado
suprimos, é oportuno que souréiro e do Conferente, O ,substitutivo, d9s seus relação nominal do pessoal no' talão de multa, sob � al�gação de taxa de expediente e

Ralicntemos, o artigo. '18 do j todos do' Tesouro do Esta- artigos 23 a,29" estl'!-belece: que irá ,ocup�r os cargos da sem que a' autoridade polidal desse o comprovante eom-

:projeto; assim redig.i:t0: I do. De Chefe de Secção, por- "Art. 23 - Para O pro- ea.rr.eira instituida por esta petente;
.

.

"AJ:t. 18, do proJeto. 'Ü ; Que se ,equipara ao cargo de vimento efetivo dos car- leI, ?hs.ervados o� preceitos VI _ se' as i·mportânc.ias relacionadas com o item
ingresso na carreira ora ( Sub-Diretor. Dê Tesoureiro, g�S eonstantés da hibe1a' �onhdos nos artIgos ante- lI, dêste pedido de informações, e recebidas diretamente.
cI'iada, obedecerá ao I POrquanto é o responsável anexa n. 1, que será pro- rior�s.? "'. ,em plena via pública, na ponte Alberto WerÍl:l', na e"stra-
disposto .no. a_rtigo lR8 'I' pelo rec�bimento das rel1da� ces1;'ado, em primeiro lu-

. AI,t.. _7 -. E �lCItO a fun- da Itajaí-Brusque, pelo Senhor Delegado RegIOnal de Po-
da ConstItUlçao do Es- I estaduaIs e pelo pagamentó gar, entre os ocupantes e!?l1arIos, atmgIdo por esta licia dé Itajai, foram .recolhidos à Coletoria E�tadual de
ta.do't. I das despesas autorizad�s. da. carreira de oficial ad- I�I, optar, no prazo, de

..

dez

IItajl;lÍ, especificando-oo a data do recolhimento dhldfJ. .

Alem disto, o artigo 17 do 'Do Conferente, porque se ministrativo, que exer- d_:as, contados .da pubh?a- inclusive a discriminação do .veíc!_llo (placa), infrator"
<' �ubstitutivo; suprime, tam-' trata de um técniw em con- ciam, no primeiro semes- .;ao, n: que se refere o artJgo valor da multa, espécie da infraçoo, local, hora e dia.

.

.hém, o' parágrafo t'inico do tabilidade e d<l substituto tre de 1951, ou' atualmen- ante�IOr,' pela s�a perma- S. S." 19 de agôsto de 1952.
" art .. 1'8 do projeto: de Sub-'Diretor da Contabí- te exercem as ·funções do rI:ncla n�s. carr�ll'as de ofi- José Bahia Bittencourt _ 'Deputado pelo PSD.

,

'

. "Art. 18, par5.grafp lidade do Tesouro do Esta- Réu cargo, no Tesouro do el�l a�n;nllstratlVo e de es· Anexo a êste pedido de informações o deputado Ba.-
I ún.ieo do 'projeto,- Nas do. Estado ou nas coletorias, cnturarJo, de que. é, atual- hia Bittencourt, 'enviou ao Govêrno, um talão do imposta
instruções que o Poder O�nosso substitutivo, dos ser.ão atribuido"s pontos, mente, ocupante. cobrado pel'o Delegado de Policia.
Executivo baixar para seus artigos 22 a 29, PI�OCU- de acÔr-d0 com o seguinte At't. 28 -'- Aos funeioná- -

Escola de tràtoristas '

a realização do. conCllr- rou focalizar as disposições critério: rios, investidos 'NOS cargos 'O dePlltad� Vicente Schneider prestou eselarecimen-
so serão atribuidos pon- tra'nsitórias do projeto ini- a) - 30, 40, 50 e 60 pon-

constantes da tabela anexa to; solicitados pela Comissão (le Comércio, Indústria e'
tos aos servi90res atu- daI.

.

tos iniciais. para, respecti- n: ,;' serão expedidos títul�s. Agricultul:a, sôbre sua indicação relativa à crlação de.
almente em' exercíçio Assim é que, no artigo 22,

.

vamente, as classes �I, J, K
- Art. 29 - 01'1 casps omlS�, uma' Escola de" Tratoristas, 'no: município de Chapecó.

'

.

nas' Coletorias, que a estabelece 'que as Coleto� e L, da carreira de oficial 80S,' no prim'eiro provimento Nesses esclarecimentos, salienta o orádor que <l!t'
,i�so _:fizerem jús, pela rias, em funcion'amento no administrativo, a que se re- d� conformidade c'om estas alunos formados pela 'escola seriam aproveitados na Ia
dedicação, eficiêI1da, 'primeiro semestre de 195'1, fere êste artigo; d:aposiçõe� transitórias, se- voura, mesmo auxiliando a' partkt1ral'es,' eom' que pre8-
jlssiduidade, bem c.omo. e que não estejam localiza- b) - mais um ,ponto por

rao resolVIdos pelo Chefe do tariam "inestimáveis serviços ao' .nosso desenvolvimento
pelo's títulos de que fó- das em' Séde de M1:lnieípio, ano de, exercício nas fun- Poder Executivo,' mediante .agrícola, no sentido de deixá-lo mais racional e mai$ .

rem portadores". serão áutomâticamente, çõe.s gratificadas de C�leto'r representação d� S-ecretari� real.
-Fácil' é verificar�se' que tra-ilsformadas ,em pqstos' de e de. Escrivão, e de cargo em da�Fazenda". \

O "nobre p�.tlamentar, que sempre se interess'a pe�o:S.
proooramos focalii"ar em .a'rrecadaeão e classifieadas comissão, considerada a fra- problemas agr'Í_çolas,. extendeu-se, longamente sôbre a

poucos 3,rtigos aquiló que o de a:côrd� com esta lei, des- ção excedente, igualou 'lu- COA 1II8CIILAln..A...... matéria. , I
. 'proj�to estabelecfl em' mui- de q�e a sua arrecadação, no perior a seis meses, como blll_r&'" ti.... a.U Após, acompanhado desses esclarecimentos, o pro-

'

tO!?; exerçício de 1951, não Mja ano: ,
'''dor. V61ftlu ., DI...., cesso V<lltoll t. ,Comissão de Agricultura para melhor es-

, .. Quando comentarmos o inferior a Cl'$ 100.000,00.' c) - mais um ponto por a.. o,...IJl.u..ÚI'a tudo.
artigo 17 do projeto, de-·, Estabelecemos, também, an.o de, e*erc:ÍCio 'no. serviço"
1110nstraremos a razão por 110 seu parágrafo único que público estadual, �.onsidera
que não incluimos 11<) artigo "Os postos de, arrecadação, da a fração exc�dente, igual
17 do substitut.ivo o que dis� de que tráta este artigo, po� ou supel'ior a seis meses,
põe o parágrafo únic<l do a1'- derão ser extintos, depois como um ano.

'ÚgO dezoito do proj�to. de transcorrido o pmzo pl'e- § 10 - A classificação fi-
Antes de nos ocuparmos visto "pelo artigo pl"Ímeirtl, naI será feita, segundo o to

'dos. artigos de·earáter tran-, p'arágrafo terceir� se a sua tal dos pontos atribuidos
id'tório, do piojeJ<l, �nteres- arl�ecada'çãó for inferior ao nas alíneas a, b e.e dêste
8ante é frisarmos que acres- total anu'aI de cem mil cru- artigo.'
c,entamos

.

ao substit'utivo o zeiros (Cr$ 100.000,00). � 20 - O provimento efe
.artigo 19, assi;P redigido: Com isto, respeitamos o tivo dos cargos, a que se

:'Art. 19 do �tlbstittltivo. pensaménto do Govêrno. refere �ste artigo, obed.ece
- Será de padrão igual à constante do artigo 10, �§ 20. rá à ordem da classíficação
classe final da carreira e 30. combinado' com o art.' e será iniciado pelos pa-
11nstituida 1'0/ est� lei, � 14 do, Pl-Ojeto. A ,tl'an,!:\fol'- dI,'Ões mais elevados.,
vencimento dos cargos de mação automática das Cole- § 3? - Em caso de igual.,
'Sub-Diretor, Chefe de torias, porém, que não este- dade de poritos, a prefel'ên
Secçã9 e Teso,ureiro. lota- jam em Séde de Município, eia: na da$sificação, será
<los no Tesouro do Estado. em 'p tos de arrecadação,. t"e.Sülvida· çle ,confol'midáde.'

Pru.·ágrafo 6nico":_ O evitará' maior burocracia e com ° ,previsto pelo artigo
cargo isolado, .de prov{- demora p,ara o funCionamen_ 60 da lei n. 249, de 12 de .ial

. mento pfetivo. 'de Confe-' to dos mesmos, uma vez que nelro de 1949.
l'ente ,(Tesouro d.o' Esta- não haverá necessidade de Art. 24 � Processado o
do) passa a ser d{) padrão outro ato Governamental, disposto 110 ártigo anteriO'l',
TI.. c,riando aqueles órgàos. O serão os ocupantes dD c'argo

. :�

"

--------�------------ ..

ÇrS 200.000.00
Cr$ 200.000,00

!t-s vaca� �ram da Argentina
I

Resumindo o 'discurso do deputado Osvaldo Cabral..
dissemos que éle ·-ttavia feito refúências a \>acas adq�i
ridas no Paráguai, quando só falara".em vacas adquiri�
na Argentin�. Fica, assim, desfeito o nOS80 �quívoco.

Precisa-se, de duzentos, áumento das tarifas telefônieas
mil Cruzeiros, pelo prazo' de �A "'Cia; Te�efônica Catarinense' requereu a Assem-
um !'!l0;.' dá-se ótim�s ga- bléia; autorização para aumentar as tarifas de seus se1"-
rantIas, Juros a cO,mbmar. ! vÍ,ços, ,

. ,'. .', "

_

Cartas p�ra PetI ,na ..�reda-, Na Cbmis�o 'co'mp�téÍlte foi dado pa.recel�, declaran-
çao de�te )�,rz:al.,:, <t;' do que 'o Legislativo-.lnão é órgão competente para tratar'

-M 'L".·,'. .�,
(', 'de'a���Ílto de pi�Sds; .As.si�·i';Ciâ� Telefônica t�rá que

"

ODI '8"
SE d�nglr, a quem de dlr:lto. .

�._�_, •. �. _

NEGóCio".URGENT,E ;,
Vende-s� um� :,mobilia de

sala .de -;i.ãntar cem a� se-

gu in tes 'pes�s :
'

1 mesa elás'tica, ·dois bal

cões; 2 poltronas e '6 cadei

ra�!;l'. Túd<.nem 'per-Uito' esta"':
do.

"
.

·Ddentes·...�Ven�edores
'PARA CASIMIRAS, LINHOS E TROPICAIS,. ,

Impo�tante firma' de SãO Paulo, pl'"ecisa",dé, UI'nc a.gen
te' vendedOT id'ôn-eo em cada .cidade::·Pagã-Se' 'ótima _

co-
.

missão e. b{)!lifi�ação. Mostruário varjàdQ e gl'at\lito. Ven
la:'< pelo sistema.de Reembolso Postal. Grande oP:Ortuni-
iade., .

Cada!>: 'tECIDOS MEHERO - Ga,h:a Postal u. 4.02il
...:.. São Paulô:

' ,

Informacões com o snr..

Gilberto Ghenr, na residêrl
.eia do snr. João Assis em

Coqueb:os.
"

I

•
\
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Florianópolis, Quartà-feira, 20,de Ag&sto de 1952
�.....�--_.:", .. --_.�-------------------- -

------------------�------�_
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.. )

o Tesouro', do' «nfrik��·CorpS»
NICE, 18 (U. P.) - En- portnndo material aperfeí-,

tre os marinheiros' e espe- çpado para mergulho, afim

eialistas da pesca submari- de tentar recuperar seis cai

na da pÚe d'Azur, à'colh�- xas, pesando de oitocentos

se com certo ceticismo, a a mil quilos, cada urna.vcon

notícia de que um \ navio tendo o botim feito na T.u-·

partiu de Antibes, para
'

as Ilistá pelas tropas alemãs

-costas da Córsega, a Iím de do marechal Rommel.

"pesçar novamente o tesou- • Êste tesouro, ao qU€
.

'se

1'0 do r".Afrik Córps",. de pensa,' foi lançado ao' mar

Rommel, na Segunda Guer- ao largo de Bastía, na Cór

ra l\fundial.
'

sega, a 17 de' setembro de

1!H3, e o valor do conteúdo
se

de'

Advo'(acia, e Contabilidade
DR. ESTEVAM FREGAPANI

.

- Advogado.-
ACACIO GARlBALDI 8.; THIAGO

- 'Contabilista -

(t�djfí(�io "II'ASE" - 50 anda..

'1"
SAHC,O de C,�f.&ITO 'POPUL�K

I',
u "

..

I zAGRICOLA·, '. .' I
.

I

.,: ,'. . �cl�.16 .". I

_
f'LORlANOPOLIS - 5ró.. e6.r6.rtno.

i

. BUDAPEST, ,18. (D. P.)
- o .encarregado de negó
cios da Iugoslávia na Hu fi-'

I g-ria foi 'chainado, ao meio

.1 dia, ao ministério hungaro

t de Assuntos Estrangeirl:s,'
'/ para. receber � comunicação
; de uma notá de protesto, re
ilativo a vários incidentes de
f fronteira, entre os quais a

.1 dest:uiçflo. de uma ponte Ii

I gando as margens iu'gosla
I vas e hungaras, cêrca de 600

1 metros da ilha de. Latenye,
i no Murá.

I Segundo a nota húngant,'
,à' premeditação das autori-
t dades iugoslavas pode' ser

I prova.�a/ pela remes�a,. para
a.regiao, de uma unidade de

I engenharia, ·iug.oslava, corn-: .

posta de 80 homens, que t.e-
�ia colocado' quatro cargas
de explosivos sob. a ponte, a
13 de junho último; e pelos
vestígios do-dispositive elê-

I trico que desencadeou a ex

plosão, a 5 do corrente, às
duas horas e cinco minutos
da manhã.
O govêrno húngaro acusa

igualmente a Iugoslávia de
ter mandado efetuar mis
sões de reconhecimento aé
reo sôbre território hunga
roo de ter -feito fogo, ontem,
perto da Igreja de Kundaja
e ,de minar as pontes inter
nacionais da fronteira hún
gara, especialmente a pont.e
da estrada de ferro Mura
kereztur Kotoriba, o que já
foi objeto de uma nota de

protesto húngara.

nRJDA8.. .mU1f.Â1"l!� !

..... _ ... __ ,__ .. .. _ ..._,."._... __.,_. • rü(lü SIJ'DJflflU

P' .

d�'
'. ta'lltde.N.og�eira

er eu-se utllu ....
. . tam••" .. dfU..
Uma carteira com certa

importância em dinheiro,
entre a Casa Oscar Lima e

a Casa VIctor. Gratifica-se
bem a quem a entregar nes-
ta redação.

'

A suave misturo de fumos
selecionados,

.

foz d.
Continento', um cigarro dp

superior qualidade que

todos fumam' com praze,'.

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

--.-

F.;scola de SarqenJos
doa Armes

'ATENÇÃO MOCIDADE· "BARRIGA-VERDE"
Até o dia 30 do corrente mês, acham-se abertas as

in,.'!:Ic.rl.çõe� P.ll;l�,matricula na ,E�çola de Sargentos das
A:t'mas, situada em' Três Corações, Estado de Minàs (k
Tais.

O candidato deverá ter menos' de 24 anos- d� idade I

,A:I/:apre$.eD��u)" com -o�req'u!érimell.tó de j'nscriç�� .à· Secre�
taria dO'Í4Ô. B. C:, at.é ·a.qúeJe aia 30, á.cQm.pàÍlha.do do{

.'

seguíntes documentos:'
, . "

1 - Certidão de idade "verbo ad verbun", :pro
vando ter'mais de 17 e' menos d.. 24 anos de
idade;

...
2 :-:-::- Documento provando ser o, c·.anA.t<la.to S:Olteiro..

ou viúvo sem filhos;
.

.3 _; Cerlificádô·de qt.. é o candidato, UM sofre de
moléstia contagiosa ou infecto-contagiosa;

4 - Atestado de vaciftação antival'i61ica;
5, - Ateatado de bôa cOMuta;
I) -:-- Prov'a de qU-ê o candídató está �m dia' cÔm' as

obrigações militaÍ-es
.

(Certificado de alista-
mento ou de reservista);

.'

7 --.: DeclamÇão d€ que. Ó cRrididato aceita o alis- '

ta,mento no Exército por dn-co (5)' anos'
S :__ ,Licençi'dos Pais {lU Tutores !}al'a verificar'

_ praça ll� Exército, quando o candidato fôr me- '. : .,... ".'

nol' de' dezoito' (18) aJlOS 'He idade;
.

9 - Duas (2) fotografias, tamanho' 8x4.
", .

Os documentos de ns. 1 a 5 deverão ter as firmas
devidament,e rec'Onhêei��. '

.

, -,." .!

, S.�9".v:áiiü!g:�!I,S, <18;, ÇHr�?!.�qJ.,l.e, ��� ..a:,�l,I:ração ge dez
'

',>, I _

-��O)"meses,'fmdó>() qtJ�to,qnid�ato aprovado é 'Pl�omo·> "\: 't
. ,vldo a, 3° Saqr�t!), .. ''P�.e :::tê,lr�·'p:rcmroções';.) sU:b.t>equ�l'ltes, . "';

..
_

" chegando, aWI,pí..pôsto de Ofiei3f',d�,Éxéreit();',·)·<;.: ;:". ;;.�<.�,: : ;" �'

,
1'�DllJlaJHe:;' o ;�C,ltf:�\).� 'ô'�nf�ttI�lÚ8:db ,;,rp'éTc�Bt::;:n6' {�í�f, ,�,.I, .. .,'" ."

• . \ .

J r .

�elro período Cr$ 360,00 e no segundo' período ... :.'�..
'

.

r. '1��oçoÂ6, 'poi� 4 ii1�li4���"' H��i.;�gi���;d:;;'. ,:.�is "'l;�� ; ,..."

oPo�U1:i�larle para asse�nll;ar'es o' teu füturo,"'inteúandó
as fllp.mts do Exército Rrasil'eÍro: Além d.e aSS��lral'eS '

6 teu futuro 'estarás melhor servindo a Pátria BrasÚeira:
Inscreve-te no Concurso de Admissão a Escola' de

.sargentos das Armas!

..... .. UOO,UJO 'SOUZ'" cau,Z

PRECISA-S E·
De uma empregada arru

madeira e cozinheira (trí
vial simples).
Paga-se bem. ,

Rua Rui Barbosa, casa n,

4 (conjunto residencial da
marinha), - Pedra Grande.

OA.8NJII8� .1 ....

.aNua_ ...
'.ItOI'. V DtteeII.
..•.�..I ;

.:�'� f'·

RfO- SANtOS .. PARANAGUÁ - CURiTIBA - JOINVíLÉ - íTA . .J.4Xí
·FLORIANÓi:.OLIS���AGUHA -TUBARÃO - LAJES - PORTO ALEGRE

SÉ:OE.: iLORIANÓPOLIS - Sonto CatQi'll'iC! -

J';"�� �__" �__"��--�=-�__w.���..����_��OW®N��mq����m===__ .

'.

linha ltaiaí
. SANTOH & BATISTA

. ,

antiga "CEURIQ"
CAMINHONETE:

IDA:
Saída de Itajaí
Chegada Fpolís.
VOLTA, ,

Saida Fpolís 16,00 horas
Chegada Itajaí . 17,00 "

,(Aos. sábados \ e . feriados' a 's$Sda de
Fpolís. é às 13.30 h. e a chegada à Ita..
jai às 16h.).

7,15 horas
I

9,45 " C(ímpra�se
.

Uma casa, parte financia
da pelo Montepio doa' 1'un·

, cíonâríos. Públicos ou, Caixa
Êconômic'� Federal.
Tratar com o sr. Macha-

00, na Junta Comercial do

(l ... ; •.
' Estado.

. .

��':'� t"-��':� "

O�lBUS
IDA: '

Saída de ltajaí 7 horas:
Chegada Fpolis. 11"
VOLTA;'

.. , . .' ,'.

.Sa1da Fpolis. 16 horas
Chegada ltaja.i 19"

.......

(Ãôs Sá'Dados",'e""fefíadôS" a" sãiílá de
Fpolis. é às 18 horas e a ebel'8ua à na-
ja! às 17h,,).. . �_i'�_ .'.

�

,
J

..

AGI!NClA
Alval'o de Caryalho ll. 't9 '

f
f·
li
r

/

QLImS._><OUV'lOOS .
.....:. NARIZ'" GARGANTA

DR. GUfRREIRO' DA FONSECA
. - .- ,-

Especiídistã' do Bõspitàl ,

Reéeita de Oculos - Exame de Fundo de Olho par..
,
,. '. Clàssifil!ação da Pressâb A'rt�rial.

.

'.

I Moderna AJ)&relhagem.' '. ' ;:,".' <, ;
" CoDAuitório -_ Vj.seon�.e �e Ouro Pr�to, 2.'Rua

, t
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Grande plantação de abaçaxls... Moção .da Câmara á 'COAr'
o sr, Bayer Filho, o ho- I estão por ser ainda explo-

mem duro do Govêrno lri-! radas. . .

J]; a seguinte a Moção da Câmara Mun ícípal à COAP,

neu Bornhausen, é um dos I l\{as o sr. Bayer Filho re- recentemente aprovada. pelo plenário :

poucas. tijuquenses, ou ti- l solveu plantar, plantar mui-" "Ao instalar-se, nesta Capital, a Comissão d� Abas-

jucanos, que procuram apro- to, preferindo entre bata- tecimentos e Preços, a Câmara Municipal de FloriaRÓ- .

veitar o solo em sua ter- tas,· tomates, milho ou fei-· polis, que nesta oportunidade representa o Povo do Mu-

ra... jao ... apenas abacaxís ... n icípio de Florianópolis, faz um apêlo aos seus ilustres,

Homem de grandes exten- E' que simbolisou, para componentes esperando que à COAP cumpra as finali-

sões de terreno, é dos que ·0 Govêrno, de que é parte, dades da lei que a originou opondo-se a aumentos de·

são pela recuperação do so- a sua preferência plantar qualquer natureza e que venham a agravar, ainda· mais,

lo, como primeiro passo pa- .abacaxis., só abacaxis... o custo de vida.

ra a produção em grande Dizem, 'em Tijucas, que o A Câmara Municipal de Florianópolis, por 'seus :re- .

escala, que vem há melhorar sr. Bayer Filho, vai colher presentantes, estará sempre ao lado do Povo, -ern quai�

a atual situação por que se muito e muito abacaxi... quer conjunturas, e repudiará, veementemente, medidas.

debate o povo. �as os seus próprios corre- que venham a agravar o sofrimento da população destac,

O interêsse do atual Se- tigionários, que não estão Capital, especialmente no setor da trilogia das necessâ- .

cretário, sôbre ser louvável, lá muito satisfeitos com a dades humanas: Alimentação - Vestuário· - Habitaçãtl>.- .

.não deixa de constituir um �ua fôrça, criando postos Florianópolis, 18 de agôsto de 1952.

espêlho para os seus con-· fiscais em todos os municí- (as.) Osmar Cunha - P.S.D.

terrâneos, que, também. co- níos, por €.xemnlo, di··miUl1J. Gercino Silva - U.D.N. .
�

mo êle, são proprietários por outro lado, que êsses Vitório Cechetto - P.T.B.".
•

de terras, naquêle municí- abacaxis estão sendo' co- ...,..,.........-�"...., ...w.....·_,._· -...,...._.,.....�.�

pio. Essas tenras, porém, �:it';�n��;:�. �o tem�o, pe-l F�eGQana......_ . E' já algo de confortante
. ,-

• •

.r,. .0 sensacionalismo na
para o plantador ·de abaca- ,

xis. .. Pelo menos, a sua
í

preferência, assim coma no ;
homem o estilo o identifica, !
no sr. Bayer Filho, a recu-

;

peração de suas terras. com
essa fruta, diz,muito bem da ,.
sua atuação como Secretá-]
rio da Fazenda. . .

I

OONVITE

* * imprensa vai avassa
lando todos os domínios.
Há jornais que culti

vam a planta espetaculosa
do escândalo com um es-<

pecial carinho: é Que

quanto mais se especiali
zam nesse lamentável f,le
tor da publicidade caça
níqueis mais se acreditam
no exercício de uma mis
são social.·
t um direito incontestá

vel a preferência .por êste

'ou aquêle gênero profis
sional, sobretudo em um'

ofício como o de impren-
sa, para o qual conver

gem, simultâneamente, to
dos os assuntos, desde o

crime mais nojento à
mais emocionante aCção de

dsspreendida abnegação.
Mas há temas que, de

vez em quando, afloram
à pena de alguns profis
sionais do jornalismo

.

e

que devera ser, se nãe. de
todo proscrito. das colu
nas dos jornais, pelo me

nos situado dentro de um

'limite que a própria serie
dade de imprensa exige.
Ref'ir-imo-nos a casos que
servem de pretesto a re

portagens de estrondo, a

conjeturas alarmantes.
Ora, nada justifica ce!'

tos excessos, como nada ,.
deve impedir a critica. Há
� encontrar, todavia, o de
nominador comum, nessa

liberdade, para a pr6pria
vida do .lornal.
Foi .pensando ;nesse mau

vêso de· carregar' nas cô-
1'€-8 que nos lembramos da
velha sentença de Tal
leyrand: c'est plus qu'un
crime,. c'est une faute.

. t, realmente, um êrro
sem escusa plausível .. :

O Comando e os comandados da Guarnição Mi
litar de Florianópolis, sentir-se-ão altamente honra
dos com a presença das Autoridades e do Povo, no
dia 25 do corrente, às 9,30 heras no Quartel do 14°
Batalhão de Caçadores, quando será comemorado o

DIA DO SOLDADO.

............................................

.�_.�._�'

J?lo'ria.�ópolis, Quarta-feira •. 20 de Agôsto d;-:i952

S�TIMA CONf�R�NCIA DO
Curso de Expansão Cultural

Ao dr. Antônio Carlos Konder Reis, Chefe do Gabi
nete do Ministro da Agricultura, que pronunciará no dia
28 dêste, � �étima �onferência do Curso de E�pansãó,
Cultural, fOI organizado o. seguinte programa de recep-
ção:

•

!>IA 23
Chegada no aeroporto da Base Aérea, pelo Iavião da Varig.

Às 13,00 _:_ 'Recepção festiva em frente ao Lux-Hotel.
_. .__

Far-se-ão ouvir na ocasião
o Deputado Protógenes Vi-
'eira, Presidente da Assem
oléía Legislativa, e o· dr.
João Bayer Filho, Secretá-

. r.io da Fazenda. O dr. Antô-·
n io Carlos Konder Reis dis
cursará para agradecer. To
carão as bandas de músicas
do 14° Batalhã� de Caçado
res, da Polícia Militar e do
Abrigo de Menores. Estarão
presentes comissões dos co

légios "Coração de Jesús",
"Dias Velho" e "Colégio Ca
tarinense" .

Às 14,00 - Almôço inti
mo oferecido pelo Major

JO-jsé Augusto de Faria e se-

nhora.
Às 18,00 - Conferência do dr.. Antônio Carlos Konder

Reis, no Clube XII de Agôsto, versando o

tema "Os problemas agrícolas do país". O

jornalista conterrâneo Zedar Perfeito da
. Silva fltrá a apresentação do conferencista,

Às 21,00 - Jantar íntimo em Palácio, oferecido pelo
Governador do Estado e exrna. SI-a. Irineu
Bornhausen'. I

DIA 24
,Às 12,00 - Almôço oferecido p�los amigos. e admirado

res .do dr. Antônio Carlos Konder Reis, no
Lira Tenis Clube, sendo convidados de hon�
1'a o exme. sr. Governador lrineu Bornhau
sen e sua' excia. revma. 1)om Joaquim 'Do
mingues de �Oliv�ira. O ilustre Almirante
Carlos' da �ilveira Carneiro será o OradOl"
oficlál. '

• .,'

Ás 16,00 - Recépção no Colégio Coração de Jesús ..
Às 20,00 - Retreta da ballda de música Amôr a Arte

na Praça 15 de Novembro, én honra- do dr:
CarIo", Konder �eis.
Comandante Alvaro Pereira do Cabo
P.residente da Comissão de Recepçã,.o.

Às f2,30·

- que o sr. Luiz Eu

genio Beirão, diretor
. do Tesouro do' Estado,
por indicação e escôlha
do Secretário da Fazen

da, solicitou ao Govêr
no, em caráter impror
rogavel, demissão dês
se cargo ...
- que o sr. Paulo

Fontes; Prefeito da Ca

pital, está muito satis

feito, não com essa de.'
missão, mas... com a

'brecha de poder livrar
se do sr, Percival ü.il
lado Flores, Secretário
Geral da Prefeitura ...
- que o sr. Apolônio

Bouret, da COAP está
dispôsto a mandar es
'tudar, por uma Comis
são de Técnicos, a ques
tão do pão.. para que o

povo venha a conhecer
o prêço real dêsse ali
mento, que está min

guando no tamanho
•

e. .. na qualidade �-, .

- qu� esta nova sec

ção de O ESTADO po
de-vir a.concorre� com

o. Prof. Pieruqu�.:.; "

DIZEM •••

Ia Policia
o ONIBUS TROCOU o
DEVER PELA - GA·· .-'

I I b d
•

. NANCIA. "

.

�CIID I B II iiara II ·trigals d. SII tAdas '81· IDA An�t;:���� ��e fi:Z �5li�:i�
Um.do' J!!�!�e! ��!.o!tP.e 25�I��qt!!!8p!r t!!re�,I!entre 12� mI'1

���á�� p;���r�:l�earq����;��
volvitllento da lavoura do d

'

t
.

u especiais' a Brusque, sem

t
.. � v�nos lpOS, .para, cnca... e 182 mil cr-uzeiros, as au- disso dar conhecimento aos

,rlgo no sul do pais, foi a mmha-las lmedlatame n t e to,motrizes. Delas qUI'nze fo-
grande procura que se ve- 1 d t'�

passageiros. Estes ficaram-.

.

o'f" �

te
pa :a os campos

.

e rI!60 do ram enviadas para São Pau- esperando e tiveram que a-
n leo.u, es. ano, nas praças suL\Est.as m.áqumas custa- lo, cUJ'a lavoura de trl'go
do RIO e de São Pld C iii'

guen'tar .com os prejuizos
"

•.. au .o, e. r�m � r� 20,693.81?,oo e es- adquire, pela primeira vez decorrentes dessa atitude
maqumas para colheita. tão s.�n

..

do
.. ,revendidas aos êste ano expressõo eco·n;L

Os lavr":d .

.. V'" do proprietário da .linha,
, .. ." ,ores e os govel'- l)a,!l'aç1�r�s.,. _��lo preço do mica, dez para o P .... raná, dez

nos estadua' 1·
_

a , que preferiu deixar de lado
,

.

IS ape aram pa": cu_· sto.,_.; C._9._�m." p.a.gamen,to de pu.. r.-a 'Sa.nta ., Cata"I·n·a e! as
�'a o MInistério da A'�cul- 2 a1 t� d

.

.. - o <lev.é!', para aumentar O
..,.. o 'o .no· .:a,;�

,

e assJnatura re:S�à�te�" p�ra o Rio Gran- -seu' lud:o:
..

.

tura, no sentido de provi- do contrariO e mais seis A ·d S' I
dendar 3J aqu;ii'liç-ão de 'Cei- .., ,,' .. . .

"'�: o' 'u, Pa.ra os Estados PRESO COM A DOCA

fad'eir�s, !fHhaqeir.ts e má- se�1' p��taçoes se�estrals dó, ParanA, 'San,ta.".Catarina NA BOTUA

quinas' cómbin"da'" .

(tre.ll anos) véncendo juro� 'e .ce.rtas ;íre;J.s'do Rio Gran- QU<lndo tentava vende-l'
.. .,." a fim de 7% ao ano d d S 1 .J. •

de que a safra de 1952
. ., A

-
. .' . .e ou, onu€ se faz a trIo um terno cinza, foi preso

colheita -c
.
,..cl1Ja � s má,qulllas, combmadas tI-cultura nos mold�s .colo- Orlanoo Silva (não é o can-

bro- na- 'f�meça em. nd�vet'nd
-

sa? as que de mais moderno niais, isto é em peq"enas to) E
o vsse pl'eJU lca a eXIstem no gil

.
. .

d d
.

lo< r ... m pOOer do lará-

pela falta d ,.
.

I'·
nero, pOIS co· propne a es os tipos usa- pio foi enco.ntrada a impor-

,

. e maqumas a- hem e trilham ao me d
- '.

propri-arlas ps.
�

f" te ..

SOlo os SM ma.J.S Simples e mais tânda de Cr$ 5,.60.. .

. :3. esse l:n.. . mpo, goltando o trIgo já baratos e ·cOnsistem na cei- E!'PtJ·
.

tê
�m dVIS� d!sso, o Mmls- ensacado. O seu custo vada fackira-atadeÍl.-a para co-

LSO DO 14° B. C.

,�rIO o �l'VIÇ�. de Expan- de acôrdo com a capacidade lber e a trilhade1.1o,n Expulso do 140 B. C., corno

A.a�. ;�_o T�lgO, vlrtua�mente I e caraeteristicas éBpeciais, bater o trigo.
"" p.ara mau e]emen'to, fo-i· apl'esen�·

11q\J.Jou.(l.e�toque eXlfltente o�cilando entre 55 mil "··SO( (Oo··C ,.'.1 M
tado à Polída José Marcos

nesta c ·t"l··
'.. orrelo ua anhã de dos Santos, natural de Tu-

- apl.. comprando na� mil . cruzeiros, as puxadas 17 do corrente),: 'i barão.

•

/

O deputado Oswaldo Cabral, em seu nome prõ- .

. prlo, voltou à tribuna da Assembléia. para respigar·
comentários à Nota do sr. Secretário da Vi:acão_
Obras Públicas e Agricult�ra. .:

> .• �. •

.

De comêço trouxe à baila o caráter pessoa l dos

-seus discursos, para afirmar que a
'

outra Nota.·.�
da U.D.N., era excusada. Essa outra Nota, ao qU€

parece, 110 meio desse embroglio esfingêsco, reveja

pensamento da U.D.N., no setor da deputança. Ne·
setor da vereança, há ainda outra Nota, a favor. de>

deputado Cabral. e contra o pensamento da bancada

estadual. Essa terceira Nota teve o apôio lmânime
dos. vereadores.

_.- Para a gente compreender isso tudo é 'precise
saber. dar nó em gôta d'água! Nota para lá, nota lla-·
ra cá, uma, contra a outra, vozes singulares a favor

de umas, vozes restantes contra a outra, unanímída
des a favor, líder ali contra, líder acolá a favor ...

Nota-se, nesse vai-e-vem, que a, história dí.l'.

Brigu imão se repete: - Muito movimento de tripas,
e pouco movimento .de tropas.

x x

x

Por falar em tropa, surgiu, nos debates maiô"

uma, ainda de vacas: a de Dom Ramon, que O ES-·
TADO pensa que é paraguáio, mas que deve ser ar
gentino. O seu nome não aparece entre os vendede
res ao Estado. Dizem que a aquisição foi feita di

rétamente pelrr sr. lrineu Bornhausen, a pedido rl�"

altos próceres da V.D.N. nacional. O sr. Cabral, ao

que isso indica, está deixando o vôo rasteieo. Se:,

continuar, fatalmente chegará no sr. Bayer FiJbo.
x x

-x

I.

O sr. Cabral terminou seu discurso citando 'iii

fábula do touro espanhol - do pai de Dom Ramen.,

cíuem sabe?'.- que rendia graças ao Senhor por mm':-
1'er na arena' de combate e não prosaica·mente atre--·

lado a um carro qualquer. . .

�

DeixandQ de lado a conclusão política dessfl'.
conclusão lembremos aqui urra velht<. história, iles-�
pertada por essas alusões a tropas, tOUI'OS e vacaE.·

Costumava contá-la, nesses momentos 'de confusão ..

adatando-a à atualidade, Chico Ataide - um Iagell:"
no cem por cento, que desapareceu há alguns an6S�

envolto na estima de todos, que lhe recordam COl'rf'

-saudade a figura,.boníss.ima, os gestos cavalheiro
sos. e a surpreendente originalidade com que conta-

va seus causos. Ainda pobre e muito moço, mas jij,.
muito conceituado e querido dos fàzendeiros 1age.a
nos, Chico puxava tropas para os· marchantes fÇaTI
chos. Certa feita, ao conduzir quatrocentos bois pa-'

Ta S�o. LeopoJp.Q, 'pQ'lJS?V !!O!? arrakllldes Ae_CID>:I:1s-.
. No dia seguinte, pela mànhã, movimentou a tropn,
para fazê-la transpôr os trilhos da estrada de ferro·
antes que aparecesse algüm trêm. Por azar seu,.

justament.e quando a metade da boiada varavà :o;
trilhos, surgiu, a tôda brida, a maldita locomoti.".
tiya, lá ao longe. E veio e veio, ronronando,' bú.'�
fando, esvaindo-se em vapores. Q'lando e maqumiív
ta viu a tropa, tocou o dedo no cordão do apito! Vof)-·
cês já leram o Euclides da Cunha ou o Ruy, na es-.

touro da boiada? Se ainda não leram, leiam e sab�·..

rão o que acont€ceu. Foi uma tragédia! Um Deu;;;··
nos acuda! Contava o Ch�co que de a cavalo na 8lm

mula rusna via boi por todo. o lado, dermb�
cêrca, vara�do quintal e garrando a vargem levarulu,'
nos ch��res· roupas dos varais e c�radouros,· íneh�s1- .

ve peças íntimas das molheres!!!
Passado o pânico, os primeiros italianos 'q�F,' ..

vieram' à rua. ainda encontrara.m o angustiado tro-'

peÍl'o meio an�stesi�do pelo {jesastre, olhand� para�'.
do, de riba da mula, cl_\apéu caído nas costas e, segu- .

ro pelo barbicaeho., perna cruzada sôbre a câbeç&'
do lombilho ...

Um gringo rÓs.eo pelo susto, eh.a.mo-u-o à reali,.·
dade:
- Stgnorl 1 bove son suoi?
E o de&olado Chico, que pro gasto capisea'\"8. IS�;'

seu itaJiano, resmungou a resposta:
- Se 09 boIs são meus? Até agora eraJ,D .. �

GUILHE.RME TAL,
, �

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


