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NEW YORK, 22 (U. P.l
o ar ea - rceul1po, � a..

..,' -, 25.?O,O operári�s da. In-
S. PAULO, 22 (V. A.) - D. Carlos Carmelo de Vas- movimento de legitima defesa de moralidade públ ica e ternabional Harwester Com

concelos Mota, cardeal-aecebíspo de São Paulo, em en- u-ivada cm todo o mundo", pamy entraram hoje em gre-.
trevista. concedida a um matutino 'desta capital, falando - "Cumpre á Igreja - continua D. Carlos Carme-' Ire, em consequência de ha
sôbre-a "confusão moral", que se nota no país, declarou lo de Vasconcelos :Mota - no meio deste cáos moderno, verem fracassado os enten

I) seguinte:' executar a sua divina e salvadora missão de- ser a .luz dimentos com a direção ,da
- "Julgamos da máxima gravidade a campanha 'sub- do mundo para espancar todas as trevas do erro, de ser poderosa companhia, quan

versiva e sistemática que 'hoje se faz através da impren- f) sal da terra para prevenir e curar' toda a corrupção to ao aumento de salários,
aa, do rádio, da televisão, do cinema, do teatro e de ou- moral do 'homem. Uma vez ainda, só no Evangelho do Poi· .sUa vez, a direção dos
tros meios de propaganda, contra os mais sagrados pr in- Divino Mestre encontramos "palavras de salvação", se- Sindicatos de empregados
cipíos de moralidade cristã, quer com relação á vida par- :�undo a inspirada frase de São Pedro, Q primeiro Vigá- "nas indústrias

_
que usam

tícular, quer com relação á vida pública, Se não bastas- rio de Cristo e chefe da Igreja. Feito o diagnostico e íri- metais não ferruginosos
sem as palavras de alerta baixadas da Santa Sé Apos- dicada :a tcrapeutica, o que resta a fazer é a aplicação ameaçou determinar a sus

tõlica e das catedrais episcopais, ter.iamos ainda os apê- prática da divina mediciná para Curar o mundo enf'er- pensão do trabalho por par
tos aflitivos provindos mesmo dos arraias não católicos. mo. E mais uma vez se cumpr-irá a promessa do Nosso te de seus filiados caso não

.
O perigu.uão é apenas nosso; é mundial." Ainda re- Senhor Jesús Cristo, quando disse que veio ao mundo I sejam imediatamente nas

centemente, o senador 'I'att, por ocasião de sua recente para que os homens vivam uma vida mais abundante". suas reivindicações.
campanha 'polítJca, 'd iz ia que'o mais per igoso inimigo _'.���H·"'_"'· .�-r...""''''''''.'''''''.a�'''_''''''_wo''!>..".'!<....&..............,...'''''IM.""_"_",�"""",'''.."rr...."&,,..,,&,,,,'Y.........,&-r...-r....,............"..._..,}-...�
dos Estados Unidos não era tanto o que fica, para alem

'

da cortina de ferro, quanto a imoralidade na, gestão dos Entíd·a.d'e . Supermtnisterial 'Para- Contrelar
.
negócios públicos norte-americanos. Por sua vez, a ,ge-

��:�l s�::n:o�ve:l�d��oC��ar�O�:l r������:e:::rj!u��: o;� O Comercio E�pecjalmenfe com o Exterior --......
- ..........-....�--..-....-.....-

França e comentava qu� a falta de fé e a libertinagem .

RIO, (V. A.) - Reuni-
.
nará uma comissão técnica A CEXIM ·nã'o· deverá, Falece0 o dr.não d.eviam ser apresentadas c.omo padrões de intelig�n� ram�se. ante-ôntem no Há- com elementos dos ministé- contudo, desaparecer, ca- .'

' '.
I I

áa do homem ... Tambem a ex-rainha Guilhermina da �arati, os ministros da 'Fa- rios, CEX1M, COFAP, Car- bendo-lhe a respol1�:;abilida.- lurt ScbuÔlacbet �
IIolllnda fàzia, há poucos dias, um apêlo veemente á so- zenda, Agi'icultura, Traba- teira de· Camb�o e. rep!.'es�n-l

de da execução ,das ,medidas BONN, Alemanha. "'.2"', �
e,iedade contemporânea, no se.ntido de se'· o.rganizar um Ih R I

-

E t' t t d
.

l' 1 d d t
�

o ,e .e açoes x enores a� es o comerc,lO e me us- r:gu a oras �s ImpOr a- (Unitedl':__ A ,morte do (h�.
para tratar da organização tna.. çoes e exportaçoes.

\ Kurt Schumachel', gra.llile...._...•....M............................. .

'd d
.

de uma .entl a e supernll- .......8...................................... líder social-democrata ale-
I

1'.III'I..II�sa""'o de R·arcos no �1!�;:����, c:�tpl�o:i���':n�� NACIONALISMO
mão, embora há longo tem- J

"'"
.

-'

po recea{!a; em vista do pl"e'",
com o exterior.

.

.... '

I d U b caríssimo estado 'tle saúde�aDa a [··.aDe ". Hoje ali reuniram-se os
.

La·�I�no,.Ame··.-rl.. l!an�. do �amoso pol�Üco, empçio-LONDRES, 22 (U. P,) - pelos navios britânicos que assessores técnicos para •
.

.

- '''..''. nou prof.undamente todos os-
O Canal da Mancha foi tea- acorreram em seu auxilio. 'tratar da matéria.. '. NOVA.YORK, 22 (U. P.) 1 e�onado declara,: "ps .brasi- que vinham trabalhand(}
trol ôntem, de mais um si- .�-� Amanhã, às 9 horas, nova- - () "New York Times'!, l·eiros estão evitando e'íltrar com êle, desde o fim danistro' marítimo de 'propor- De�retad

.

I mente estai'ão reunidos,.os em artigo de fundo, opi- em cooperação econômica e guerra .

.ções· desastrosas, o "Wes- "
,

a a e mi,nistros daquelas pastas. nOli qu:.e o execesso de ria- m.ilitar com ós Estados Uni- O vice:'chanceleJ', Franz'
tera Hammer", de 7.239 to- I I 'lIA.. - O ÍlOVO organismo deverá cionalismo é o mal que cor- dos, por motivos puramente B1uecher; falando em nome".-.- .. -._- ..

i.H�lââa1Ç·e-·"6···011tl·í:)'·um- pe- IIlrC 8 'e.tUli'1 chamar�se de Consel.ho Po- 1'a toda' a-América: Latina e ·nacionalistas.- do govêrno, numa d'eclara-.
tr.(}leiro l1orueguê� o "Bjor- TEERÃ, -22 (United) lítico Comercial;· constitum- muitos países sub-des'envol" ção feita a _respeito do fale-
gholm", de 11.723 tonela- O novo chefe de Polícia d� 'do-se com os respectivos ti- vidos, noutras partes' ,do Com essa atitude, o 'l�'l1ico cimento de Schumacher, foi
das, colidiram durante uma 'Teerã, gen, Aziz Ramal, 01'- tulares. -

'

muntlo. prejudieado é o Brasil, ,e.. <) porta' voz d-es-s'a emoçãútempestade e sob denso ne- denou que suas tropas fa- A. ideia obteve o ap'ôio do Comentando o despacho o responsavel por ela não, ao destacar todoR 'os gran:'Voeiro. (;am fogo, se !llecessano, sr. Getúlio Vargas; em face enviado por se{l correspon- é ô govêrno, do presidente' des serviç'Os ,que ° chefe do'20ntra quem quer que P::H'- da situacão de desequilibrio dente no RiQ de Janeiro, Val'g�s, mas. sim 'a pl'ess�o

I
Partido Social Deuloc'rataO priúl.eiro dos barcos ticipe de motins, atos de de nossa: balança �O!�erdal, qu·e mencionava os efeitos ex:e:,ÇIda .pç'r �rupos naclO� _prestou a libertação e -re5-partiu�se em dois, em con- vioíência ou manifestações . que', está causand� sérias perniciosos 'do riacionalis- nahstas, mclumdo os comu- taul'açíio da Alemanha.-sequêncili do violento cho� nesta 'capital.. , .• pl'eoeupa'ções ao g�vêrnp. mo 'brasileiro, o diário no'- nistas. , .•

. ..que, tendo se afundado 10· Como se sabe, o premieI' .Tllnto ao Cons-elho fundo- vaiorquiÍlO, no artigo men- Ê)sta sÜ;u�ção é genel'�lli..;
� - _,.. �.,• ..,..-'W "'..I'Io ".,·&ti'I..,_ w�.·!IoI""..-_...

-go em seguida, Apesa!' das Mossadegh decretou a' lei zada e,' claro, não se' res-
rlificuldades vel'ifica,das,' to,

marcial em Teerã, em vir- I tringe à América Latina. O RISO DACIDADE•..
dos os tripulantes do barco tude das an;uaças comunis- af'818 Arllos: Já foi traçado um parale'-
afundado foram r_ecolhidos ta.s.·

.

,

lo entre o nacionaliBnlo do
--.·.·'.-.·m.�_...--_----...�N_......, ...

A� lIDN .... .ye;-Parft.. r�t���;:���a��;:l�:::i�Fale·cera..,,: 2' ��� -,,�. _g_ê�e�,s . - �� e' "
".. pe�roleo ,pOl' exemplo, a 'si-

S. PAULO, 22 ·Cy. A.)' - lmplas, liesde::o' seu' nasci�
_

.._',g"r .�,' :i;XeCII••·V9
.

luação é a qug pode ser cha
F�le'êeraín

"

ôntém, à· noite, mento," v�rificãdo" quarta-. �IO,
. 22 . (V.. A.)· - "'Du- embol'a não' recuse colabo- U?-ada de nacionalismo ec�. I.duas das cinco gêmeas, ape� feira última, -fato que cau- rante cêrca' de'duas horas; racão ·aó -góvêrll'o, . dentro nômico"" .

sal' de rodas as precau.ções sou a maior sensação nesta _convel'sararo os srs. Ostral- da�' atribuições normais do ,"No caso de nossos vizi-
tomadas pelos médicos, que ca·pita1. do Aranha e Afonso Arinos Congresso.' nhos do sul, essa átitude é
vinham assÍstindo as mes- sôbre a política naeional e Revelou ainda ser sua em grande parte uma he-
mas. As recém-nascidas' encofi- internac;ional. impressão que a tenâencia 'rança dos dias dos interven-
A notícia causou o maior tra-V'am-se' em incubadoras, O s.r. Afonso Arinos eÍ1- da b�n.cada udenista � essa. cionismo americano, e da

f;pesar entre quantos' acom- r-numa sala especial da Ma- teude que a UDN não dev-e FOi ISSO o que lnalllfestou 11 expIol'ação econômica.
,jlanhava-m, a vic4t (hs quín� ternidade São .Paulo. participar do 'Executivo, ao ex�chanceler. .

(Continúa na 6:1 pá��) I

A.!1tho�y Eden, min ietro
visitará em breve

a pacificação- desta zona de vital importância estratégica I Até agora Tito não quis se comprometer oí ícialmen

para os' países ocidentais. A' ajuda do Ocidente à Iugos- I te a dar tal cooperação e 'sempre insistiu que a ajuda
lávia também será um problema a ser discutido entre o -nilitar e econômica das' potências ocidentais é dada sem

ministro' britânico e o líder iugoslavo.
•

>brigaçã'o nenhuma de parte do govêrno de Belgrado.
As recentes discussões da Iugoslávia com a TUl'

quia e a Grécia fizeram com que os países ocidentais te

nham esperanças de conseguir um estado de cooperaçâo
mais íntima com Tito, :\ base de acõrdo mútuo, -ma s sem
caracteristicas de pacto ou tratado. A Grã-Bretanha e

\JS Estados Unidos apoiam a real ização dêsse acôrdo mú
tuo que fortalecerá consideràvelmente a posição estra
tégica do Leste, nesta zona próxima ao império soviéti
co.

LONDRES, 22 (United ) -

das Relações Exteriores britânico,
Belgrado.

Essa visita oficial dará a Eden oportunidade de
discutir amplamente, com Tito e seus, ministros, os pro-'

blemas que afetam a ambos os países, como o problema
de 'I'rieste e a parficipação da Iugoslávia na defesa eu

ropéia. Informou-se que a visita tinha sido negociada
durante algum tempo, mas que a decisão definitiva só
foi tomada nos últimos dias.

Espera-se que Eden .discuta com Tito o delicado
problema' de Trieste, a respeito do qual tanto os Esta
!los Unidos como a Grã-Bretanha farão um acôrdo para

Os embaixadores das três grandes potências oci
dentais realizaram, na semana passada, uma' reunião se

ereta com -T'ito, tendo-se a impressão de que falaram sô
bre o problema da ajuda à Iugoslávia e 'I'r ieste; mas ofi

.iialmente houve absoluto �,>i1êncio sôbre o que se tratou

na dita reunião. E'. provável que Eden também discuta

«om Tito as perspectivas de' cooperação da Iugoslávia
nos planos de defesa dos países ocidentais.

----------------------�--�----�--------��-
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.--"w?1Dificuldades de.

�mais an'ligoD!á- � ljuros .boi.IOS _

•

r�.o de S. Catarina �. RIO; 22 (V. A.) - Teve
� encerrada na sessão de ho-

Ano XXXIX � :ie do Senado a discussão,'
� 'em plenário, do projeto que

� N� 11.478 � cria o Instituto Brasileiro
\. - � do Café, o qual ja conta
;,. ..;. .- - - -..1 com mais de oitenta emen-

das.
O plenário recebeu o' pro

jeto em mais de cinco ses

sões, voltando ás comissões

DIRETOR

Rubens de
Arrllda 'Ramos

GERENTE

Domingos F.
de Aquino

1
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-
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técnicas .

. N]'l próxima segunda-fei
ra, o líder Ivo d'Aquino de
verá apresentar o requeri
mento de urgêncja para es�

se projeto. "!'
O sr, Alberto Pasqualíni

iniciou uma sede de díscur-
.

sos, tendo, hoje, tratado da
questão da moradia para
ilustrar alguns aspectos do
tema mais a1111)10 que � @

da organisacão do. crédito,
assunto' que abondará opor...

tun amerrte.
Salientou as -dif iculdades

-ie f'manciaménto a juros
baixos para a construção da
casa- popular.
Em virtude de emendas,

voltou ás comissões técnicas
:J .projeto que autoriza (j

crédito de duz�nto::; milhões
de cj'uzeiros 'para a Funda
ção, d-a Casa .Popnlàr.

.

- Papai,. o sr. é atl P. s.
D.?

- 'Sempre fui! .

- Pois estão a'izendo' qUl!
o P. S. D.. ganhou ..

primeiro prêmio na lo
.

, teria do Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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liRA.' WLADYSLAVA \\1. MUSSI
. .

E
DR. ANTôNIO DIB MUSSl

MédicOl;

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Senieo eompleto e especializado das DOENÇAS Dl!! SENHü

.1f.."'t!S. eom modernosnnétodus de diagnósticos e tratamento.
�)l.POSC(}P1A - HISTERO_ - SALPINGOGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL

ll.adi()te�apia por onda. curtillf"El ..trocoagulaçAo Raiol Ultra

c....8uUório: Rua TrajaM, n. 1, lU andar - Editl�io do .0;11-

It ..rári&: Das 9 b 12 horas - Dr. MUIlIli.

'. Oab Ui àa, 18 b oras - Dra, )S:ue"l.

ResidÂ.ncia Avenida 'I'rompcwskl, 84

...... -

DR. A. SANTAELA
,I'ormado pela Faculdade Naeional de Medicina da Univ.nl"

...... do Bralil}.
lIádico por concueso da Assistência a Psic�pata� do Diatrito

JI�]'al.

I:lI:-interno de aospital PliQui,'tri\!,o e Manlc6mío Judicibto da :
.[ ...;>ita] Federal.' .' _I

�::E�t:�����:;:��:�0��:;i:��:�::::�6:::: :.0
Rio de Janeiro;

i
Realdê!,cia.: Rua Bocaiuva, 1M.

Ule.ulta.: Das 16 &8 18 boru.

ii' Telefone·:
r....uaultõrjo: 1.268,

.a••idêllcia: 1.B81'>

MÉDICO

Clínica Geral - PEDIATRIA

Rua Ia de Maio, 16 .:..... !tajal
I'UERlCULT'!JRA - PEDIATRIA -- CLINICA GI!iRAL

c....Uório e Residência - Rua Bulcão viana n. 7 (Largo 11

.. •aio) - FloriaD�ltolil.
.aorirlo: 8 à. 12 horas - Diàriamente.

-,

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
\ DR. GUERREIRO DA FONSECA

DR. I. LOBATO F�HO
Doenças do aparelho re�piratório .

TUBERCULOSE

RA,lJlOGRA:FIA E RADIOSCOPIA DOS PULMõ.lS
Cirurgia do l'orax

ForO'.ddo pela Faculdade Nacional de Medicinar Tieio!o&ilta •

'I'istocir'urg ião do Hospital Nerêu Ramoll
.

Curso de especialização pela S N. T. Ex-interno e Ex-aBliltent. d.
Cirurgia dr> Prof, 'Ugo Plnheíro Guimarães (Rio).

Consultório: Rua Felipe Sch iaidt n. �S,
Diàriamente, das lQ_ às 18 horas.

Res.: Rua SfLO Jorge n. 30.

DR. ALVilRO DE CARVALHO
Do('n$all de Criança.

Conaulté zio : Rua Trajano s/n. Edit. São Jorge - l° andar.

.:'laIas 11 e Iii.
.

Residência: Rua Brigadeiro Silva Paes, ,In. - ao andar, (eh'·
cara da Espanha).

Ate1lde díar'iamente da. 14 h$. em diant•.

O ESTADO
.

ADMINISTRAÇAO
lle.dllÇáo e Ofici,nas, à rua Conselheiro' Mafra.. &< Mera .

Tel. 1022 - ex, Pcstal, 139.

Diretor: RUBEN8 A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.
Representantes:

Representações A, S. La ra, Ltda.

Rua Senador Dantas. 40 - 6° andar.

Te!.: 22-6924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.

Rua Felipe de O.liveira, n. 21 - 6· andal1J

Tel., S2--9873 .- São Paulo. oi .

ASSINATURAS
Na Capital

ADO , .. ,,' •• , •••

:
.. .Ó. .. Cr$ 170,00

8eine.ir� .. , : . . .. Cr$ 90.11.

No Interior

-, S.emedre

Ano . , . , . ,. , ... , .. ,. CrS' 200,011
'

.. , '" ... , .... ", ,Cr$' Il1l•.o8

AIl·Qncios mediantes contráto.

Os orig ina ie, mesmo não publicado., lIl"
'

...y_

devolvidos.
A direçao não se responsabiliza pel�1 eone.l_

emitidos nos artigos assinada".

DR. ALFREDO CHEREM
Cnrso Naclona]. de doença. mentais

Ex-diretor do Hospital Oolônia 8an·t'Ana,

Doenças nervosas e mentaia..

Impotência Sexual.

Rua Tiradentes D. 9.

Consultas das Ui às 19 ho ras..

FONB: M. 798.

Res.: Rua Santos Saraiva, 1'>4 - &streit&.

t',

� A�VOGADO-

Cal�a foelal HSII - ltajaí - Santa eataliDa

DR. THEODOCIO MIGUEL .t\THERINO
- ADVOGADO-

Especialista do Hospital e das 16 às 17 haras.

Il-oderna Aparelhagem.
.

'. I Jtesidência: Rua Marechal G,uilherme, �_ - Fone: 7'81.

l�lbnpada de Fenda·- Refrato! - Vertomeiro etc. Rair- X. (ra-

�erafias lia Cabeça) - Retirada de éorpo8 Extranbo8 -do Pulmão
... lIufa&,o. (

Rua Trajano D. 12, 1° andar, sala D. i

('Ellcr. Dr. Waldir BU8ch).

Telefone - 1.346.

Edifício SI. J.ll'lil"'"

DU. M.· S. CAVALCANTI
.

Clínica excluaivamente de criança.
Itua Saldanha Marin'bo, 19. � blefone (M.í 718.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínlclt M.édica· - »oenças de criança.

«Tratamento de Bronquites em adultos e ertançaa).

IConaultótio: Vit�r Meirflles, 18 - lO andar.
8'lrário: Dali 10,30 às 11,30' e das 2,30 às lI,30 horas:

--------'--------

fteaidêncla: A�enida Rio' Branco,'162 -·'FII-.lle 1.640. ADVOG.ADOS
CI,",,,.��;1 N'ii.!!?� "?.:��!,,,,...�-l DR. CLA��2",2;.,�ALLETTl

Eletricidade Médica .I lha Vitor Meirelle8, 60. - f'one 1.468. - Flolianópoila.
Conau;tór.io: Rua '''Úor 'Meireles n. -18 - .Telerone 1.607. --------------------------

I! Cnn8ultll'l: As 11,30 horas e à tarde das 15 horas em diant.. DR. RENATO. 'RAMOS. DA SILVA
Reitid"ncia: 'Rua Vidál Ramos, -, Telefone 1.422. - ADVOG.ADO -

. i -----.,_.--------------......,;;;;......,...,- -- Rua Santo. Dumont, lZ. - Apl. 4_

! UR. ARMANDO VALERIO DE A.SSIS
MttDICO

DI" Servlçotl de Clínica Intantl! da AS8istência ;Wunlclpal • 8&, •

I pltal de Caridade

_ I CLINICA MEDICA D.E; CRrAN·çAS III ADULTOS

í - Alerei. -

f Con8ultórlo: Rua Nunes Machado. 7 - Consulusa da. 10." 12

Receita para U80 de Oculos, i

Con.ulwrio - Vieconde de Ouro Preto n. 1! - (Alto. da Ca,.
I

..10 ,Horizonte).
1lealdêncla - F1lliptl Schmidt, 101. - TeJ. 1660.

DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

Ortopedia
, ()oll.UltÓlio: Jóâo Pinto, 18.

.0.. l' àa 17 diàriamen'te.
•

M�nos IlOII Sábado•.

BM.: BO.caiava 134.
'1"011. M. 714.

rarmeoas
de PlantãoNavio-motor "Carl Hoepc�et'I. RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagenl'l entre JI'LORIANóPOLlS e RIO DE JANEIRO

}�scala8 intermediárias �m Itaj·aí e Sf\ntos. sendo neste últilúo apenail

para o movimento de passageiros.
PRó.]{rMAS SAíDAS �

M:í!:S'DE AGÓSTO

1.5 .;_ Sexta-feira, - (D'i�.
t:anto) - Farmácia Espe-:
rança - Rua Consenleim...

Mafra.
16 - Sábado - Farmácia ..

da Fé - 11ua l"eli:pe S�'h-_
midt.

17 - Domingo ...:_ Farmá-·
-da dà F�" - Rua Felipe- .

Schmi.dt .
23 � Sábado - Farmá

cia Moderna - Rua Joãe;
Pinta.
24 � Domingo - Farmá

cia Modema - Rüa Jo�n.
:Pinto.

. .

, 3'0 � Sápado
_

- Fanná
cia Santo Anf&nio - Rn�,
J6ão Pinto.

.

, 31. -;;- Domíngo - Farmá- .

.
cia'Santo Antônio - Rua'
João Pinto.

.

O s.ervíç!) noturnl) será e

fetuado pe'las Farmácias
Santo Arltõnro., Modema ;e,

Noturna, situa<1as às rn�s:

,
João- Pin:to e Trajano n. 17_
A llre$ente' tabela :nã.o �

.

derá ser alterada sem pré
via autorização dêste De-

______________________..,_ .."..._�__-_----.1J'artamento.

, DI,L ltQI.IDAo CO:.NSONI' �41
.arar.la G�ral ..:.. ÃIt.' Ci�u'l"cia ...:: Molé.íi.. de ,e"h�l''' '

....:, CJrur.ia 410. Tumorel -

DtI Faculdade di! ,Medll!ina 'aa Univeuidad. d. São Pulo.
.x·AJIII18tente de Cirurgia �o. Pr6{esaofu Allpio C�rrela

Neto e ,Syna Mato •.
-Girarei.. do es.tomllll'O, v6l!icula • via. bilia.r•• , inteatino. dei

__.., • cro.ao, tIrojde, riria, próstata, bexi&a, ttero, ov'í.rÍf>•••ttom�
..... Varieoceie, àidroc$le, vari&l!I. e hérnia. _

eo..alta.: Da" t b 6 h9�àll, rua J'elip. Schmfdt, 21 (.obrado).
- Telefone.: U98,

.

It.-Jtlêncial .Avenida Trompowlky, '1 - ·telefona 1.711•.

DR. MARio
'Clínl�. m.idl,di de adultos e .crhtnçaa

�R.ultório - Rua Jóão Pinto, lO - Tel. .M. 7611.

«'_evItas.: Dlls " 8S jl' horas.
Jtellidt:ocla: Roa Ilste.,-es Júnior, 41i. Tel. ,su.-;

DR. TOLENTINO D� CARVALHO
Aperfeiçoamento em 'Pôrto Alegre e B\lenoa A:rre.

OUVIDOS - NAR1Z -- GARGANTA
Consultório -. Jóâo Pinto, 18 - 1° andar

Diàriamente daa 15 àS '18 boraa

I D A
de FPOLIS. de I'l'AJAt do RIO

VOLTA
de SANTOS

Z6./Agôsto
7'/Setembro
19j5etembro
2!Ouhrbro

14/0utubro
26/0utu;bro
7/Novembl'O
19.J:No�mbl'o
2/Dezembro
14-/Dezembl'o

3'IJAgôsto 10/Setembr,o
12jSetembl'o

.

J3/Setembro
. 24/S.etembro 25/Setembro
7/0ntll'bro S/Outubro

19/0utuhro 20,lOutubrú.
3JjO.uutbro 1Q.jNov·embl:o
1.2!No,'embro J.3/Novimibro .

24/Novembro 25.!Novembl'o
7./Dezembl'o 8/Pezem.b.ro
19.jD-ezembro 20/D'ezembro

o horário de Florianópolis será às 24 horas das datas indicadas.

Para mais Íllformações dirijam.sEl, à
EMPResA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

Rua Deodoro - Caixa Postal ·n; 92 - Telefone: 1.212.

FLORIANÕPOLIS

-

24/Agôsto
5./S�teln,bro
1:7jSetembro
30/Setembro

l.2.;'Outubro
24/,Ouhrhro.
5jNovemhro

17.!No'Vembro
gO/Nô-vembro '

12/D.ezembro

/

,Ia Sab-';'�\<:� .'
_ : ." ,ao

\'�irge'm Especialidade
da Cia. \fITZIL INDDSTRIAL'-JoiDville. (marca registrada)

Torna a roupa branquissimaJ

.
.�.

. c;,�9Ã�Y'lct��'
••• '7

ESPECIALIDADE.

.'
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No programa: Cine Jor
nal. Nac,

lota da Assem-
bléia tegislatlla .

Estiveram hoje, na As
sembléia afim de agradece- As mais belas paginas de>

rem ao Presidente da mes-
BALZAC transportada para

D t d Protógenês a tela
ma, epu a o

EUGENIA GRANDET
Vieira, o seu comparecimen- N

.

t tacãiti .,
1 a 111 epre açao magís-to e o da C?ml, Iva que leple-

traI de Alida VALLI
sentou aquele Poder na la.

O f'l
.

d 1
Reunião Econômica das l:ue premIa o. pe a

Cl P' d t

d,
Sa

I
AcademIa de Artes Cmema

asses .1'0 U oras e . n-
to raficas

ta �atarll1a, ,recel1temente
g

IMPERIAL
reahzada na CIdade de Blu- _

'5 7 41':h .

menau, representando a Fe- As -, u s.

deração
-

do Comércio de
... E o sucesso continua .

Santa Catarina, Federação Angela FE.RNANDEZ
em:

das Associações COluerci-
ais do Estado e Associação

O PREÇO DO DESEJO
No programa: O EsporteComercial de Florianópolis,

os Senhores Charles Edgar
na Tela, Nac.

Preços: 7,00 - ,3,50Moritz, lVIajor Augusto de
Imp. até 18, anos.

Faria, Severo Simões, Rosat-
IMPERIO

to Evangelista, Julio C. da
Rosa e Ademar Gonz51ga.
Após ter o senhor Char-

les Edgar lVIoritz expres
límitaram-se a executar "icas?) executadas até pe- sado em nome da comitiva
baiões, sambas, batucadas, tas tribus mais incult�s do o's agradecimentos, o senhor
fl'evos,' ,num assassÍlaato da interior africano ou das Deputado Prot[>genes Vieira No programa: Cinelandí�verdadeira música nacional; ilhas de Papuasià. também agradeceu a dis-
N P' C

'

t
'

·t· d F
-

d C
Jornal. Nac.

ão nos enganemos. ala orno e rIste nossa SI ua- tmção a ederaçao o 0-
•

Preçós: 6,2{) - 3,50
o!:'- parisienses que "sassari- ção! Enquanto as outras mércio d€ Santa Catarina à

Imp. até 14 anos.
prouver. caram" horas e horas debai- nações exportam cultura, Assembléia Legislátiva, di-

O que se viu em Paris po- xo das batucadas, bandolins dvilização, máquinas, nós -zendo do propósito que tem

rém nos entristeceu. As 01'- e pandeiros, não passal'e� lhes devolvemos ... futeból, I em cooperar pelo desenvol
questras (orquestras?) típi- mos de selvagens sul ame- f;amb�s, frevos e baiões. I vimento econômico do Esta-
cas, levadas daqui para lá, ric�l110s, com músicas (mú- Celestino S.achet do.,

'

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

I Semana lateroaclonal
... A SEMANA

INTERNACIO-I'
arrarnesso, lançados em Hel-

NAL sinke por uma atleta russa.
•

O México.c lamentou-se por-

Sempre que se fala nas I que cada ponto conseguindo,
Nações Unidas" vem-nos à I custou-lhes trezentos mil

mente, de um lado, os eomu-
I
cruzeeiros e um miserável

, nistas e do outro os ocíden- 341> lugar.
''tais. Estes últimos, unidos," A delegação brasileira, se

em um bloco coeso fazendo bem que com um Campeona
: frente aos vermelhes.. . ., to Mundial, não convenceu.

. . Examinando porem mais Tocou-nos um miserável 22°

:<1 Fundo, veremos que a u- lugar, depois da Jamaica e
, cuião .entre ,os ocidentais é da Turquia.
, .ttuito déb!'Ü e vez outra, um Com o nosso campeão
membro indispõe-se contra "Mundial deu-se um fenome

'.0 seu aliado, quase sempre no, extranho : uma verdadeí
-os Estados Unidos), a dis- ra "divinização 40 esporte".
1:órdiá é tamanha que che- Cronistas ,e ouvintes des-
''!''R a assustar, os' que ainda maiando, rindo, chorando

: iulg8ID que só há uma (remember 16 de julho de

idéia: sustar o avanço ver- 1950). O Competidor será
.

melho, (que no momento a- recebido como o maior he

'. rneaça toma]' as rédeas do roi do Brasil, de todos os

Iram) tempos. com honras que um

Vamns .as .. fatQs. Um jor- .Cet'81' .Lattes jámais teria
nal brasileiro, publicava imaginado. Casas, empre
;;nesta semana uma manchete i gos, e naturalmente "mu

espalh�lfatosa: "Lamenta- chachas" choverão às deze
ve] litígio irrompe entre a nas: Cá, 'entre nós, deu-nos

"Pnmça e os Estados Uni- tamanha Í11Veja, que tive-

,rlQ�", isto porque a Nação mos vontade de abandonar

americana não" cumpriu a Faculdade, para ir trei

.suas promesas de ajuda, no nando, um esporte qualquer,

.senrido de inverter a soma e competir 110S próximos Jo
-de quinhentos milhões de gos Olímpicos de Melbourne
. rlóhu·es em armamentos que em 1956. Sim porque hoje,
,.3eú'am construidos em fá- neste nosso "imenso e que
"brieas francesas. rido Brasil", um .esportísta,

() descontentamento do um jogador de football, é

'povo francês é tamanho que mais, 'muito mais do que um

'levará a questão ao Conse- cientista, do que um prof'es
'iho de-Segurança da ONU, ser, do que um político. Que
o�e os milhões, '11ão se alo- reis um exemplo? Perguntai
jaram, quando antes, no a qualquer-garoto quem foi

bolso (sem fundos) da na- Alvares Cabral, Tiradentes,
-çáo fTancesa.

.

Pedro II ou quem é o Pre-,
Que farão os Estados U- sidente da República, e êle

nidos ante tal pedido, jus- mal ou mesmo nem o sabe

-tamente no momento em que rã. Dizei-lhe porém que lhe
o Senado vetou grande par- diga em que ponto se en

-;te do auxilio ao extrangeiro, contra a taça Rio, quantos
B na época em que a Nação chutes foram dados, quantos
:1:l.l'C<1. com prejuízos in ima- goals, qual a renda e final

gináveis da última greve do mente "quais os heróis",·e
-sço ( cujos efeitos pedura- às respostas virão uma a

l·ií.O durante cerca de 12 me- uma.

ses)? Por ,enquanto tudo indica,
Além da França, surge que o brasileiro, jámais se

,tambem a Espanha. Franco, ,.::onverrcerá que a grandeza
tiuer emprestar suas basses de um país ,está em fazer

aéreas, po'!:' um preço tamap- trabalhos com a cabeça e

·}to, gue de maneira alguma não com os pés.
..a NATO poderá pagar. xxx

Bastam estes dois tópicos, Sempre nos queixamos,
para mostrar Que algumas que os extrangeiros, tem

Nac:ões só são Unidas quan- uma idéia muito errada do
do se trata de pedir dóla- que, é o Brasil, seu povo e

res aos Estados Unidos. sua c'ultura. A Culpa porém
Estes desencontros, mos- não é deles, senão nossa.

ttam des<le já, que se uni Há .uma semana, magna

dia, os ocidentais levarem tas da impz:ensa e dos teci-'
�. melhor nesta diversidade dos Seridó, dispendel'am
,de idéias (é inevitável uma quatro milhões de cruzeiros,

. decisão) haverá dentro de em um "Carnaval Carioca"
-si forças antagônicas, dis- transportado para Paris.
Jlostas a iromperem, com

tremendos prejuizos púa a

concórdia tão esperada.
xxx

Terminaram os jogos O

límpicos de Helsinke. A 110-

ta sensação, foi a presen
�a de representantes dalém
"'Cortina de Ferro", que a

'lias tiveram ótima atuacão ..

li. Russia conseguiu o

-

se

gundo lugar, o Hungria o

terceiro e a Tchecoslová
quia o nono. Contudo os so

'viHicos alegam que sua se

.gunda colocação deve-se

.::to fato de que os juizes, ca
'Pita listas que eram, pre
judicaram sempre os com

petidores comunistas." Mo
lotov chegara a prediz·er a

'vitória dos seus pupulos.
Dizem mesmo as más lin

;Xuas, que os discos voadores
que infestaram os céus dos
Estados Unidos, nã.o são
armas de guerra da. URSS,
mas simplemente, discos dE'

Até aí nada de mais. E'
um dii'eito que assiste aos

que tem dinheiro de sobra:
g'astá-Io onde e como lhe a-

'A MARGEM DAS
ESTATISTI·CAS·...

(MANUEl, FERREIRA DE MELO)

Segundo a fria expressão numérica dos fatos;
em- recentes publicações estatísticas, extraímos ele
mentos que traduzem advertências, sugestões e con

citarnentos, para manifestar, desse exame, superfi
cialmente, Q que mais de perto diz respeito aos des

tinos do país.

Na verdade, a conclusão a que chegamos, dei
xando de lado a apreciação detalhada.dos �t1garj�inos,
é que há uma demonstração de 'alarmante insufici
ência do rendimento que a Nação está colhendo da
sua escola primária; que é evidente a urgência do
movimento colonizador do Brasil pelo próprio Bra
-sil ; que há uma neçessidade imperiosa. de organizar
se a vida interior do país apoiada numa rêde de cen

tros urbanísticos críados - ou enriquecidos - com

os fóros e os privilégios metropolitanos, portadores,
por conseguinte, de amplos recursos de civilização;
que se evidencia a possibilidade de ser resolvido,
sem choques sociais, políticos ou econômicos, o pro
blema do reajustamento -do nosso quadro político,
assegurando a assistência imprecindivel às regiões
despovoadas e pobres, bem como o da verdadeira re

vitalização dos municípios brasileiros, por meio dos
"consórcios intermunicipais, a formarem um quadro
territorial intermediário entre a divisão comunal -
de cuja' ordem de govêrno seria uma super-estr-utura
- e a grande divisão das unidades políticas"; que,
com a experiência e prática de elementos capazes, é
possível equacionar, objetivamente, o enfeixamento,
coordenação e racionalização dos esforços constru
tivos da União, dos Estados e dos Mun icipios, quan
do concomitantes, em grandes sistemas convencio
nais que seriam de aplicar-se em matéria de fomen
to agrícola, de expansão rodoviária, de organ izacão
do ensino primário e profissional, de .articulação dos
serviços médico-sanitários - tudo isso semelhante
ao que já foi feito em relação aos serviços estatísti
cos e geográficos; que há necessidade de serem mul
tiplicadas as Colônias-Escolas ou, então, corno suce

dâneo dessas, senão como recurso simultâneo e cor

relato, a organização do Exército do Trabalho, afim
de socializar devidamente a enorme massa da comu
nidade inútil, porque inv.oluntàriamente parasitária
ou improdutiva, desvalorizada em consequência do de
samparo econômico, à ignorância ou à do-ença; que,
enfim, essas observações estatísticas, apesar do
atrazo com que são divulgadas, oferecem urna con

tribuição de grande alcance quanto ao problema de
proteção à família, como ponto de partida para uma
nova ordem social,

As sugestões e formulas que são expostas e aqui
resumidas estão oferecidas ao estudo e ao debate
dos homel1s esclarecidos e animadores do espírito
públic(), que hem melhor poderão propôr soluções
práticas e realizáveis.

Não resta dúvida qoe o recolhimento de novos

e' mais completos elementos 'e informações idôneas
e concludentes, através de vastos inquéritos censi
tál'ios, t='ão uma prova d'a capacidade da atual gera
ção para a tarefa de l"econstrução nacional, que to
dos almejamos, acima das demagogias e parlapáti
,cas comuns a certos individuos que só pensam e tra
tam dêsses assuntos e de outros mais aPenas com o

objetivo de propaganda e vaidade pessoais, confun
dindo-se 'e confundindo a outros menos avisados, ..

14 deputados radicai.s re

DUlI(iaram aa Argentina
BUENOS AIRES, 22 Uni- postos a renunciar também

ted) - Quato.rze deputados antes as próprias autcrída
radiciaís da Câmara Nacio- des da Câmara Nacional,
nal enviaram pedidos da re-, I Pelas mesmas

" círcuns
nuncia ao Comité Executivo tâncias, -renunciaram peran
do partido em virtude de te a Commissão Regional
dissidel1cia dentro do gru- do Partido, os quatro úni

po parlamentar. cos deputados radiciais da

Um grupo quer prosse- legislatura provincial de

guir partlcipando de elei- Mendoza .

-<II up app,d ,1l�W.lOJ. a S<Iº;) Também abandonaram as

gislatul'a nacional e provin- titias cadeiras os vereadores, \

ci�, enquanto outro se'ma- pertencentes ao fuesmQ �r.:
nifesta pela abstenção total tido, 'na Câmara da l'éf�ri-
de eleicões, aduzíndo f-alta, da cidade: _ ....

'
," ,"., "." "

d��,���i��:sdeput��os "'d�S-' C'I"'oe/:'-0'
'

"":"I�'a"'I;'r'"'1·"seram qU€ o Comité Nacio- '

nal deve adotar atitude
clara sobre esta questão,
manifestando estarem dis-

RITZ
Às 4,30 - 7,30 -, 9hs_

ODEON
Às 8hs.

Vida . Social Maria Antonieta
- Victor JUNCO

PONS

em i
I A MULHER DO CAISANIVERSÁRIOS:

FAZEM ANOS, HOJE:

I
- Sra. Etelvina Antunes

I da Costa.
.

'

- Sra. Francisca Batista

Calvão, espôsa do dr. Cla
ribalte Galvão, advogado
no Rio de Janeiro .

- Si'. Odilon Vieira.
- Dr. Alfredo Pessôa de

No programa: Cínelandia
Jornal, Nac,
Preços: 7,00 - 3,50
Imp.. até 18 anos .

ROXY
À� 4 - 7,45hs.

1) Jonnhy WESMULLER
em:

TARZAN E A MULHER
LEOPARDOLima

Srta.' Lia-Teresinha 2) Allan LANE

Capela. em:
- Sr. Edmundo Brust O DELEGADO ASTUTO
- Sra. Onélia Cunha 3) Início do grande seria-

Prazeres, espôsa do sr. -do:
Francisco Prazeres. A lVIULHER TIGRE

, Preços: 6,20 - 3,50
Imp, até 10 anos

RITZ IMI'�RIA4
AMANHÃ

, Às 7,45hs.
Jonnhy WESSMULLER

- Brenda JOICE
em:

TARZAM E A MULHER
'LEOPARDO

CASA JIÍSCIILAJIlA .......
h."ora toa ' .......
'ldor, V6J'nl DtI....

"

�•• n....I�.""';

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA • ti •

"

...
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O colossal Estádio "Santa Catarjna"; ;pé,l'tencente:k '. A. A.A. Barriga Verde, com seus homogeneos con-

Federação Atlética Catarrnense, vibrará' .como nos semi iuntos está em condições de oferecer grande resistência
g'mndes dias, hoje, quando estreará em canchas de San- ao maior volume de jogo dos ganchos.
t;; Catarina, a Sociedade Ginástica de Pôrto Alegre, a,

. A peleja de voleibol desta noite está empolgando Está fadada a obter enorme êxito .a rodada número
tftO famosa SOGIPA .

I

todos os circulos, pela sua enorme proporção. e impor- cinco do mais sensacional Campeonato Amadorista da

Organização poderosa, detentora de grandes feitos tancia. Cidade.
no esporte do Rio Grande do Sul, a SOGIPA veio a esta, .Begunda-Ieíra teremos ó embate de bola ao cesto Hoje á tarde e amanhã pela manhã' n.ssístf reracs a

Capital abrilhantar ai! comemorações do 13° aniversário 'que por certo baterá um novo recorde de renda. quatro encontros .equ ilibrados � emocionantes, razão
4e fundação da gloriosa Associação Atlética Barriga Como preliminares, teremos emocionantes

'

cotejos porque ninguém .deverá perdê-los. POi' apenas. dois cru-

Verde que' ocorrerá segunda-f'eira.: de voleibol/feminino, intervindo as equipes do Instituto' zeiros os afcionados poderão adquirir ingressos, passan-
Com seus possantes conjuntos de volei e basqute, a de Educação Dias Velho, Clube Doze de Agôsto, Clube' do horas agradáveis .no estádio da rua Bocaiuva, além

SOG1PA espera' brindar o nosso público com brilhantes Atlético Cata rinense e A. A. Barriga Verde. de, estar dando sua contribuição ao progresso do ama-
€xibiçoes onde a ·técnica apurada, o arrojo e tenacidade Jorismo futebolístico .

..los melhores ases gauc'hos dos esportes da rêde e da-' Os preços Confronto entre penúltimos colocados
cesta farão com que o-cpúbl ico ainta a beleza e o des- Para 1 noite - Cadeira - Cr$ 10,00; Arquíbanca-. Abrindo a rodada, sábado, como preliminar veremos

Iumbramento. dos' espetáculos das noites de hoje e se- da - Cr$ 5.00 e Geral _._ Cr$ 3,00. frente a frente os esquadrões 'do Flamengo e' do Iris, pe-
g imda-feira próxima. riúltimos na tabela de cla'saif icação. Forças perfeita-

Veremos o que de melhor existe no volei e basquete Para 2 noites � Cadeira' - Cr$ 15,00; Arquibanca- mente iguais, os dois conjuntos, rubro-negros deverão,
do vizinho Estado. da - c-s 8.00 � e Geral - Cr$' 5,00. oferecer' ao público uma partida equilibrada, não f'al-
----------------------------�------- -_._- -------------- tun do lances de sensação. Ambos tem sido infelizes na

Caiçará, uma anrem.i.·.",ção .. Nú.meros._��do Campeonato de pelejas anteriores, pois se sabe perigosíssima para qual-
'S

quer quadro amadorista.

. q.�e �u��e. Profissio.nais,· após a .4a. rOd2da Em SegU�d:;a:t�!a i���7�i�:1 :;'3�o�:��ts:jOgarãO as.
..

O esporte do .Ja populoso chst.ut{) de Sae<;>. dO,s L.i- Jogos realizados V.asado I'; vezes '. Ga.lo, do .

d T d M' d P ... 1 �r 1 't'"-'1
� -

I
u equ ipes o reze e aro e o ORla e. egra ica, Sf'TI-

moes VIU surgir, dia �2 u �1�0� mal� u.m!! nova ag rerrua- "Atlético 2 x Figuei�ense 1 Figueirense, . do esta a principal partida da rodada, visto reunir oção que por cel't� Imuto v::;'a contribuir para Jl progres- Avaí 4 x Guaraní O
.

Vasado 4 vezes: Jaime, vice-líder e o quarto colocado.
so daquela localidade. .' . Bocaiuva 4 x Paula Ramos O do Paula Ramos. Trata-se do embate entre os Campeões amador-istasTrata-se do S. C. Calçara, ft1tdado por uma pleiade

.

Figueirense 3 x Guaraní 3 Vasado 1 vez.: Ciro, do de >49 e 51, respectivamente. O Treze de Maio deveráde esportistas quasi. todos- veteranos, imbuídos dos gran-
.

Atlético. atual' completo, já 'que o zagueiro Natalino, seu pontoeles propósitos de engrandecer o esporte Iimoense., Classificação. Invíctos : Brognolli, do alto restabeleceu-se de uma contusão num dos treinosQuatra-feira última, tomou posse a- sua primeira di- � ,l° lugar - Avaí, com 1 Avaí e Bubi, d,o Bocaiuva. dos grenás, O embate está sendo aguardado com a maisretoria, assim coriatituida i, 'jogo, 1 vitória, 2.Í)()ntos ga- viva ansiedade, devendo proporcional' um' 'espetáculo de
, Presidente de Honra - Rafael Digiacomo ...

.

nhos, nenhum ponto perdi- I Arbitragem técnica, combatividade e sobretudo disciplina.Presidente - Nestor de Deus Cardoso N
.

.

do, 4 ten tos a· faVOl' e O 3 vezes: • orberto Serra- O líder frente ao "lanterna"Vice-presiden te - Jósé Gomes Soares
contra. Saldo: ,4 golos. tini.' Domingo, no período da manhã, com início ás 8,30-1° Secretário - João Félix • ,

1° lugar - Atlético, éom 1 v.ez: . Lázaro BartQlo-. horas, prosseguirá o certame, confrontando-se os qua-
l jogo, 1 vitória, 2 pontos i

'

d1'oS do Hercílio Luz e do América.
ganhos, nenhum ponto per-

'. Aspirantes A peleja promete agradar em cheio devendo ser-

dido,'2 tentos a favo'r e 1 l° lugar Avaí e Bocaiuva, renhida, pois tanto o líder como o "lanterninha" eneOI1-

contra. Saldo: 1 tento�. O p. p. tram-se c{)m grande disposição e ânim� para vencer.
1 ° lugar 7' Bocaiuva, 2° lugar - Atlétic� e 'Fi- Apezal' de encontrar-se em situação desfavo'l'áv.eI na. •

com 1 j�gO, 1 vitória 2.pon- gn,eirense, 1 p. p.
'

tabela de classificação a equipe· americana' tem capac!-
·tos ,ganhos, nenhum ponto 3° lugar - Paula"Ramos, dade para quebrar a invencibilidad€ do "onze" de Odi-·
perdido, 4 tentos a favor e 2 p.p.'

,

1011. Portanto� que se acautelem os hercilistas que o Amé-
nenhpm contra.. 4ú lugar Guaraní, 4 rica é adversé\rio digno do maior respeito .

20 lugar c._ Paula Ramos,' p. p. Colegial x Bangú
com 1 jogo, 1 derrota, 2

'. •

Esta a partida que dará encj')l'ramento á rodada, de-
pontos perdidos, nenhum Pll'óxima rodada vendQ iniciar-.se ás- 10,30 :qoras de amanhã.
puhlo ganho, nenhum tellto I �omingo - Avaí x Bo- 'Tanto Colegial como Bangú anseiam pelo triunfo.
a favor e 4 contra. 'Deficit: Call1\�a.

.

sendo que o primeiro, em caso de vitól'ia do Postal sô-
PROGRAM..A PARA HOJE r! tentos. bre o Treze de Maio, subirá para o 20 pôsto .

• A's 14 ,ho1'3:s ._ Na Sala d'Armas da PolíCia'Mili- RO lugar - Figu.eirense,
- Goleado pejo Hercilio Luz por 8 a 2 no último do-

tar -;- Torneios de Florete, Espacla e Sabré (por equi- com 1 jogO, 1 derrota, 1 em- mingo, a turma banquense, lutará peta rehabilitacão., ., AVAí FUTEBOL CI�UBK N
"

l:!es}. pate,' 1 ponto ganho, 3 pon- I ão percam os encontros de sábado e domingo pelOl-

'_ A's 19 horas .,;- No Estádio "Santa Catatina" , - t@SI}erdídos, 4 tentos a fa- I vitoriQso CampeOIíato Citadino da Segunda. Divisã'", ASSEMBLÉIA GERAL OR U'
.

Preliminares do 'TóTii�io' de
.

Voleibol Feminino, jogan- vor e. 5 contra. Deficit: )o -. (AmadorÍf\ta).
do as '·equipes do Clube Doze: de �gosto, Lira ·Tênis.clu- tento. DINÁRIA Prêço único: Cr$ 2,00.
be, Institutô deEducação" e Búi'iga Verde. 3° lugar :_ Guaraní, com --::-:::--=-::-:-=:---.::S::-U:::L:-.----:�:--�---------A's 20 horiís --'- -No' Estádio "Santa Catarina' 1 derrota' 1 empate, 1 ponto De ordem do senhor Pre-' CAMPEONATO INSCRITA A F. A. C. NO
Partida' interestadual de Voleibol Masculino entre So- gUl1ho, 3 pontos perdidos, 3 sidente convoco os' sócio::; AMERICANO DE BO-, BRASILEIRO DE VOLEI.
ciedade G�nástica de Pôrto Alegre (S.QGIPA) <.e ÁSs.ó- teritos a favor e 7 contra. quites para a assembléia ge- �OL

.

ciação Atlétiéa Barrigl Verde, em homenagem ao .Ca- Deficit: 4 tentos. rul ordináda' a realizar-se CHAS'
ravana' do Ar. no" dia 24 do corrente em RIO, 22 (V. A.) - O Con-

A's "9 horas Esgrima _ Torneio Individual das Os IQ"tilheiros su� �éde s'ocial ás 10 horas São Paulo, 21' (V. A.) se1ho Técnico de voleibol
três armas - Finais do Torneio de Tênis. '10 lugar _ Com 2 tentos' da mu:t;lhã par� deliberar Será realizado, em Sã�' Pau- da Confederação\ Brasilelra.A's 12. hora0 - Almoço de confraternização no Clu": - Lauro, 'do Guaraní e sobre à seguÍúte ordem do lo com início marcado para de Dt!sportos, velO de rece-
be 12 çle Agôsto.

'

China, do Bocaiuva. dia.
_

o dia 5 de outubro vil1doú- bel' ofício da F�deração A-
A's 14' horas - Continuação do Torneio Iúdividual 20 lugar _ Com 1 tento 10) _ Eleicão do Conse- l'?, o Campeonato Su-J-ame- tlética Catarinense, solki-

4e Esgrima - -Assáltos de Esgrima Feminina. � Mirinho e Pinto d'L lho De1iberaÜ�o l'lcano de Bocha, sob o pa- tando .inscric.. a.-o ao Campeo-. a UZ,

I
c

, •

CD'PROGRAMA- PARA SEGUNDA-FEIRA do AtlétiCO.; Bibi, Laudares, 20) Qutr?s assuntos de I tro;_llllO da B.:-e organ:- nato Brasileiro de Voleibol
Durante o dia - Passeios, etc.' Darci e Massita do Fi ._ interêsse O'eral I zaçao

da Federaçao Bocho- Masculino e Feminino, que, guel . ",.

f'l P l' C t'
.

A's 18,30 hOl'as - Final do Torneio Feminino de rense' Osni dQ" Gna. '. Não havendo número le- 1 j:l au 18ta. . orno par lC1- será levado a .efeito em ou-
V I 'b 1

. ,,:r - ra111, .

t d t t'o elO.

I Raul e Adílio do Boca' .. gal' ser� efetuada outra pan 'es esse cer ame con 1- tubro vindouro 11a cidade da
A's 19,30 horas - Partida interestadual de Basque':' Saul pauli:nho Arí e 1JU��: ch;mada 30 mimltos após, nental já confirmaram sua Pôrto Alegre.

t 1- 1 t S' B'
' ,alI, . ,�

t'à d d Ieoo �n 1'e oglpa e a.rnga Vetde.· do Avaí. sendo realizada com qí.lal- mscJnç�es as �n 1 a es �
.

A�. 22 ?�ras - S011'e: dansante em ho:nenagem ao Os �Ieiros , quer número. Argentma: Chlle, Paragual I13° .al1lVerS4rlO de fund.aça_? da A. A. BarrIga Verde e Vasado 7 vezes: ,Nilton Francisco da Silva Tei- e UrUgUaI: faltando .apena� I tepres:n��o por. element(l�dedlcada aos clubes CO-ll'maos .. Entrega dos p�·êmios. do Guaraní.,
'

xeira _ 10 Sec�'etá.rio a do Peru. O BrasIl, sera I da entidade pauhsta.

v··
..

-," ""Y'O '15'-
. '"

,

.'" --- '\1�, ,�', 0$
- 8·

.

ela
.

.'
..

'

";::ií
. '.

. .', "

t- f
"

.
"

(��a·l�. V.;,a•• �'W",� .

J\maohã, ne Estádio
Dais, leremos

da F. C.
.

. ,

o embale
F., ,em prossegul�ento ao Campeonato de Prelíssíe
entt;e os .esquadrões do Avai. e Becaíúva,

.

...................................................................-,.,. __J
r

"O LstadO · EsportivO"
� w .,. __ -

•.:...- _- -.-O!'.._ _..;. -.- -.- .". _ ..;. -
_

_ � o!' __ .,.__ ,.,.,.,. •••-_.�..'V"

No Estádio "Santa Catarina" o jogu interestadual de velei entre a novel agremiação gaúcha e a A, A.

Barriga Verde - Na preliminar s�nsacionais prelíos de \'olei'Jeminino - Segunda-feira a partida 'de basquete
�j i . __ .. _.'

I

�;"jj�

Treze de Maio x Postal
Telegraílco, ·0 jqgo prin

.

cmal da ·Sa.· rodada

'Os' demail' encontros programados
para hoje e am_nbã

Estréia hoje a Sogipa

2° Secretário - Osmar Vieira
1° Tesoureiro - João R. da Silva
20 'Tesoureiro - João Martins.
Comissão Fiscal _. Presidente: Acácio Cardoso;

Membros: Ernani Silva e João de Deus Ga:r;doso.' •

'

Comissão de Sindicâncía - José Cabral, Ge'nál�io
dos Santos e Placidino Machado,

. Diretor Técnico - João Heleodoro Ferreira
Guarda Esporte. - Oscar Raul da Silva.

. Felicitamos a diretoria acim� desejalld�-lli� triun-
fós sem COJ�tft'no espoí·t� da cidade.'

.

, «Semana', Barriga. Verde»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado" 23 de Agôsto de 1952
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tAPROV',ADO, 'o' PL'ÀNo·,DE
CODvocilção do Exército 'para t953

; RIO" ,21 (V. A.) :_:.. Con- terias do Pessoal da Arma- de -repart.ições, estabeleci:
:�'.forme se notícia, o ministro da e Aer�náutica" Cerca de' men tos e arsenais, Segülldo
,,,,11) Guerra aprovou 'o plano 100 mil jovens serão íncor- o plano, serão convocados
,-gel'a} -de convocação , para porados ás fíleiras do Exér- para à prestação de serviço
195.\ organizado pelo dire- cito, destinados ao preenchi- militar em 19540' a classe de
te,;:· do, recrutamento, em f mento dos claros existentes 1934 'e também ós cidadãos
-eoordeaação com as Di re- nos qu��rteis e contingentes das -classes anteriores que

ainda não' legalizaram ct si�

t�ção, Os 'convocados que
nao se .apresentarem na

época de seleçãó pagarão
multa.. As épocas de incor
po-ração em tono o país se�
rão as seguintes: nas pri
meira. e segunda' regiões mi
lítares a p-rimeira incorpo
ração s�r��té 17 �e jane�
1'0 e à segunda até to de ju
nho; terceira e quinta re

giõ�s; 'convocação única até
10 de maiô; quarta e nona

regiões, até 1° de julho; sex
t�, sétima, oitava 'e décima
regiões, até 1° de julho. Se
rão dispensados da in corpo
ração, em 1953, QS residen-

-----�------------,--.;_--�.-- .,. tes nos rnunicípios distan
tes, =portadores de "'}Jrevet"
de pilotõ civil, aprendizes'
de 'escolas técnico-profissio
nais; fábricas, arsenais, es

taleiros militares, usinas
aidarúrg icàs ve fábricas' dé
aviões e motores.

:'.;'

PARA 10 AUDiÇÕES
.

- . ':� :",
'." . _'

FIDELIDADE;
;

•

• rep;'ocluçiio cf",;',
\,

suave e pérfeita, ; .

,COMODIDAD�
" Ci)tf" "gulhã 'dá ,p�r'" um«

cuga completa de ,,"�om'áti(o; ,"

P�PTEÇÂO., ,

,

!'
- durera �ínjmll para

mínimo desgaste d� disco, '

J ,�,

!':��B'

Partícípaçao -, Agente&' Di.eribuídiJrelt:

, .!

'I r,odada a Iss.,
-',

,I ri�u.'aJ 'de s. "'11"
, I CISCO do 801 !

I D� 'Associaç�o Rural de
, São ,gran cisco �do Sul, rece
,"', hemos' e agradecemos:
I :'TenÍio a hom�a 'de Ievar

,

'I
ao conhecimento de V. S.

, .qüe•• em data de 2 do corren-
te, .foi 'reorganizada" nesta.
cidade a' Associação Rural

/I1,êílte Mun,.icipio, ocasião em
,,' "que -foi aclamada e empos
,', '. ,-s:ad�, a Diretoria. que gerirá

"

I, ás' deí'ti:gos,. socíais, a qual
:fJCO,tl êoAsÚtu'idk., do cseiuin-
te :.' \. r., ; '.��, .���. \- ;\:\��r c"

Presidénte �" ()doi'ico
Moura.

", '.. .'
,,'

Vice-dito;_;_ Roberto Pau-
lo Grísard. ,'c.," '1"

.

1° Secretário - Walde
mar Teófilo da Silva.

20 dito v-« Artur Grubbs. '

)0 Tesoureiro '� Ruber-
val Bompeixe. _

2° dito - F'ranciseo Wild-
ner. ,

,
COllselho Fiscal:

Trajano Diógenes Lopes.
- Orlando Cardoso ..:_ João
Gomes Ferreira:

Suplentes :

Calíxtrato Cunha ..,- An
tônio Eleutérío ,de Araúje.
- Abdon Sant'Ana.

Conselho Técnico:
Dr. Artur ' Büschele

Generoso 'de Oliveira.
, Sirvo-me da oportunída
de, para apresentar a V. S.,
os altos protestos de estima
e cooperação nos Serviçes
Públicos da Pátria.
Saudações.
Waldemar Teófilo da SU.

I va - 1° 'Secretário:'.

34-271

MANOEI� XAVIER E,
SENHORA

IRMÃOS RIBEIRO DE ALMEIDA lTOA.
Ruo Re�o Freitas,,�95 - TeL: 32.5211 - S. Paulo"

-- ---;;;�---::;--=--;-:=---:--:------:--'----__......-,___

Concurso P,têmio Sul AlDérica
O· Instituto'Brasileiro de das 'e indic-ará a que de-

Educação, Ciência' e -Cultu- verá ser premiada, Caso

C' ritíba, em 10 de' agôsto de 1952. ra, Comissão Nacional, da haja um número grande
,

-', I UNESÇO, abriu as inseri- de' trabalhos a serem _a"

, �JA.----.�--.--..--_.......--.._......_A�-·-l ��s ll�r���l:I����,�s�e�i�I�·!� bl��,������' d� ���é��, ��"
"Es-cola de S nt

í do ao {nelhor trabalho, es- membros da Comissão
I ' ,

;, argen OS: c::ito em' português, sôbre julgadora poderão
-

ser

das' A,lIDas
-cancer. ' aumentados para cinco,

São as seguintes as' con- 5° _;_ O' parecer da 'Cernis-

dições : ' I ,I são a_que,se refere o ar- ,.,...,.{.. ,.w ;..._ _ ..,. oI'..;'_.�.of' -

" _-

1o � Os trabalhos deve-. tigo- anterior, bem como,

rão ser de ordem clínica, I a, indicação do nojne do

Até o dia 30 do corrente mês, acham-se abertas as experimental ou BPidemi-1
vencedor do concurso-,

,
�inRcdções' para, n1atriqlla na Escola de Sargentos das

• ológica e da, autoria, de 'serãq submetidos à apro�

, .Armas, situada em Três Corações,' Estado de Minas Ge-. brasileiro. Serão admiti-I vaçao da 'Diretoria do

:j-ais. dos trabálhos .em colabo- I
IBECC, .

° c,andidato deverá teí' me11�s de 24 anos de,·idade .
ração, inclusive, com cO-ISo - Não serão publicados

,,8 a!:H>esentar, com o requerimento ,de inscrição, à Secre- autor estrangeir-o. _, I os nomes dos autores não

,"4:ana do 140_ B. C., até aquele dia 30, acompanhado dos 2<J ---c- As monografias, ori-I
premiados. '

"seguintes docul,nentos:
'

ginais e inéditas ser�o e!l- 7° - O, prêmio cO!:stal'á de

1 - Cértidão de idade "i,:erbo �d, verbun", pro.' tregues, na SecretarIa d@ 'um dIploma, assmado pe-

• van,do ter mais de 17 e menos d"\ 24 anos de IBECC (Pàláci� Itam'ara-' ,,' lo President� tio IBECC e

. idade;
"

ty Rio de Janeiro)� em membros da Comissão
2 .:.. Documento 'provando ser o candidato solteiro três exemplares, 'dactíló,' , Julgadora, e de eincoenta

ou viúvo sem filhos; graf�dos, �m papel tama" ,mil cruzeiros em dinheÍ-

.3 - Certificado de que o candidato não sofre de nho ofício, eSPilço �ois; 1'0, •

moléstia contagiosa ou infecto-contagiosa' não l-iavendo limit1:rção 8° --.- Far-s�cá á entrega do

,4 - Atestado de vacinação an tivariólíca;
,

'

quanto ao númerQ de pá� prêmio em sessão solene

.5 - Atestado de bôa conduta: ", ,> ginas. ° prazo ,será até,31 do IBECC, no Paláci� Ita�
� - Prova de qúe o candidato está em dia com as .de dezembro do cortente maliuty, na segunda quin-

obrig'açõ{\s militares \Certi:ficad·o� de alistá- r 'àiio;, para os candid.atos ':Zena de mal�ço de 1953.
'

'

menta ou de reservista);
.

'não residentes no Rio 'de Rio de janeiro, em 7 de

'7 - Declaração de que o candidato aceita o' alis� Janeiro, s€rão considera- agôsto de 1952.

tam�mto no Exército, por dnc.o "(5) anos; dos cúmo chegados den- Os interessado,s P9de�:ão
8 - Licença dos Piús ou Tutores para' verifi,car iro do praz!) óll origiiiais obt-er informações p-ormeno�,

praça lia Exército; quando o �andidato fÔr me- 'que trouxerérh o cadnho rizados CPiD (} pr.�Henriql1e
'1101' de dezoito (18) anos de idade' do correio até aquela d,a. Sü)(Hec).<, 4e��!{a'd.ó do Ibecc

9 ..L Duas (2)' foh:grafias, tamanho 3x4. ta, neste Estado, à Rua Traja-
Os documentos d'e 11S. 1 a 5 deverão ter· as firmas 30 --:- Os trabalhos deverão no n. ,3, sobraClo, Floriàn6-

·'devidamente .reconhc€idas, ,vir, sqb pseudôfiimd, .e; polis.
São 'mntagens dú Curso, 'que tem a dura�ã{) de dez em envelope a parte, fe- ------------

<�(J) meses, findo o qual o candidato alJrova<fo �é' promo- . chado e Hem qualquer in-

V�do a 30 Sargento, pode ter promoções subsequentes. dicação, mlimcionair-se-á ��U�,� egando até o pô'sto de Oficial do Exército, o pseudQuimo, nome e
,

.

Durante o curso o matriculad.o perceherá, no pri- residência do autor ou Elixir d8:Nouu8lra
�elr-o período Cr$ 360,00 e no segundo período '.,."., aut.ores. ......... .adI_ .....
'-il'$ 700,00.

'

( ,

40 - ,A Diretoria do IB�CC
Atencão, riois, mocidade "bal'l'iga-vE\rde", Eis uma organizará uma Comissão -------,------

ol1ortunid'a.cle para assegurares o teu futuro, integrando de 3 pessoas idôneas, de RE,LOG1'0as !üeiras do E-xército ,Bras·ileiro. Além de' a!'segl1'!'aref. competência notória' e

� teu futuro est,'àl'áS m�lho\. sef'1:'indo a Pátria Brasileira.

I'
de p r e f e r ência me�- Encontra�se na, gerência

,
Inscreve-te no Concurso de Admissão a Escola de bros (10 Instl'tllto que d

'

'Sa'
este Jornal um relógio en�

,

,rgentos das Armas! f'
_

'
monogra las· apresenta- contrado numa das ruas da

_ .. ,-,-,--

-"-==;;;;:::�-�======��::""""!
Capital e que será entregue'

• a quem provar ser ser� do-

:AI,FREDO RICARDO
SeHROEDER E SE- ,

NHORA
-tem o prazer de pratí

cipar o contrato dê casa
menta' de sua' filh-a Re
gina, com o sr. Orlando

Borges Schroeder.

tem o prazer de part.ici
)'i'fO' ') contrato de casa

i'J.:e.ll o de seu filho Orlan-
,�tl. com a senhorinha Re
:giia Célia, Mun íz Xavier.'

..
'
....,'

LIVRE-SE DA TOSSE '.
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM
,

BENZOMEL

CLUBE R. UMOENSE
CONVITE

A Di�eiol'ia do Clube R. Limoense, con
vida, seus .associadQs e Exma.' Família, para
o Baile que fará realizar Sábado - dia 23 de
A.gôsto com início "ás 21,30 horas, ao termi
nar haverá ônibus para Cápitat e 24'Domin-
gue�ra, com início das 6 ás 10 horas.

'

ATENÇÃO MOCIDADE "BARRIGA-VERDE"

....... .wa..

PARA fERIDAS,
ECZEMA'S,
INFLAMAÇOES,

COCEIRASUf-R I E I R A S,
ES P I NA A_S, ETC,

, no.
---------------------

. �r$ 200.000.00

Viagem� ,com s·eguraaça
e rapidez'-

só NOS CONFORTAVEIS MICRO ..ONIBUS· 00
_,

B1PID-O�·;SnL�BBASILEIRO») /- .

Flnrianópolis -- ltajal - Joinville' ...:_ Curitiba:

Agência:
1IIs:Pil,'.''''

nua Deodo:ro esquina da
Rua, 'renente Silveira

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

Precisa-se de duzentos,
mil cruz'eiros:' pelo prazo de
um ano; dá-se ótimas ga-'
raútias, jllros a combinar.,'

I _

Cartas p�ra Petí na reda-
çao deste )o1'11a1. "

,

•

Lira Ten;s Clube
M:tS DE AGôSTO

Dia 24 - Domingo - Soirée.
Dia 30"__:_ Sábado...;.;. Soirée.

'

s

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Revista dos Criadores.J O O N V I TE· DESAFIADA A «RE-
SUMARIO

. n:-e�to das aves -:-. V, Expo-] O Comando e os comandados da Guarnição Mi- ·VELAR T·U D··O))Por que não produz ir sicao Agro-pecuária do Es-
mais leite tipo. "B" - Em tado de Goiás' _ O aqueci-

Iitar de Florianópolis, sentir-se-ão altamente honra- NAPOLES, 22' (U.P.) '_ papel na proxima fita a Mí!J
S. Pa ulo urna especialista �,mento dos pintos .com lâm-- dos com a presença das Autor.idades e do Povo, .no A jovem turca. Gunseli Ba- Euripa, frisando: Agora, .e-

dia 25 do corrente, às 9,;30 horas no Quartel do 14°' . . .

em animais de "pedigree" padas de infra-vermelha _ zar, de 21 anos 'de idade, que le tem que fazer o filme com
- O problema da carne no Vantagens. do composto mi ��l��oS�L�m.res, quando será comemorado o foi eleita antern miss Euro- essa estranha Miss!.,.
Paraná - O Adlay na ali- agricultura - Os produto- pa 1952, desmerrtiu a ver-

mentação do gado
'.

leiteiro res. e o imposto de vendase'
.

são segundo a qual a candí- COCmLOS E
Está sendo fabricado em consignações _ Fatores de PROGRAMA ELABORADO PARA RECEPÇÃO DO data colocada em segundo
S. Paulo um produto desti- sucesso na criação de sui- PRESIDENTE DA UNIÃO DE ESTUDANTES, lugar, miss França, a desa- COCI:lICHOS
nado a acelerar o crescl- nos _'. 'I'ratamento das ACADil;MICO LUI� CARLOS GOELZER fia�'a para '''revelar tudo" Quando se discutia {}

"Tristeza Bovina" - Pro. numa competição após o aumento da Magistratura,
dução leiteira em Uberaba Às 1,0,15 horas _ Recepção festiva na' Base Aérea. concurso em que se classif'i- veiu á baila o já hojefugíti-

.

: 5 XVIII Exposição Agro- À& 11,,30.. horas - .Audiência especial .concedida pelo 'catam em 10 e 20 lugares, \'0 aumento do' funcionalês-

;,'pe.cuária de Uberaba
.

Sr. 'GQvettiador ·:d.o Estado,
. .

respectivamente: mo; ó' dep, BulçãoViana, li-o
Presidente Prudente __:_ Um

. Às 12,M horas _ Almôço íntimo oferecido pelo -Pre- Miss Europa declarou que- der do Governo, declarou:
I(]os principais centros eco- sídente .da União Catarinense de Estudantes. "não se verificou" uma tro- - Aumento para os fon-

nôrnicos do Est.1.dó -- Rea- Às 14, horas .s.: Recepção na Sede da União Catari- ca de palavras ásperas en- cionaríos só com aumento de
.

zum-se em Presidente Pru- nense de Estudantes. Saudação pelo Acadêmico Joaquim tre.ela e, míss, França, apa- impostos..Mas é que eu, em

dente a II Expósição de Ani�i Carn,eiro :,Fllho em nome do- Conselho 'cltr'Represent�u}�ei§.� dsien�e 'Nicole 'Drouirí,' que que. me prlncipiofjrrdldldí!
mais e o II Concurso de Às 15 horas - Visitas e passeios a diversos estabe- abandonou o auditório e se principio, sou contra o au-

-

23 DE AGOSTO Bois Gordos _ Interessada lecimentos de ensino da Capital. recusou a posar para os fo- ·mento de impostos".
A data de- hoje recorda-

urna firma estrangeira em
Às 18 horas - Participação na Conferencia do Dr. tógrafos como segunda colo- .

- Qun dizer que em

montar indústrias de queí- À;nt�nio Carlos Konder Reis, ex-Secretário Geral da União cada, após o veredicto dos f principio, o sr. tambem.ié
io no Brasil - Deve-se usar

Nacional de Estudantes. juizes. contra o aumento dos servi-

antibióticos na alimentação Às 20 horas _ .Jantar no Clube 12,.ofereGido pelos ,.. �Mis� França tecia dito dores publicos?., ...

de bezerros? - Gado leifei- \ Diretórios Acadêmicos. da Capital ,e a União Catarinense que a vencedora tem uma ci- O parte veio num cochí-
1'0 para climas quentes' _! de Es�udantes. Saudação pelo acadêmico Fernando José catr iz 110S quadris mas que cho e por falta de microfone

''3egl'edos da fabricação de I
C, Bastos.

. , _',
os juizes não viram, ao pas- não pôde ser registrado,

embutidos _ Noções sôbre! Às 22 horas - Soírée de coroaçao da Rainha dos Es- 80 que míss Europa alega x x x

a nutrição anim�1 _ Ins- �':!:::!;!:.�;:!�.;!�.::..� ��:..:��,; _ _...:., _
que o seu bikini se achava Na mesma discursão Ü'

tantâneos rurais _. Peeuá- bastante abaixo do "nível" deputado Enedino Ribeiro
ria do mês _ Mercado de .

e que não lançou mão de avançou:

lacticínios 'em Junho, ED I T A I\.. truc algum. - "A Assembleia nãc
---- - .... Entrementes, o jornal 1'0- tem "tutano" para obrigar

Nac.·onall"mm mano "Il Paese" manifest- o governador a fazer o que
.

. i::J O Edital de primeira praça, dito bem, deverá compare- tou -se
.

horrorizado com a não quer, ..

Tais dias já. passaram, com o prazo de vinte dias, cer no dia, hora e local su- escolha de miss Turquia e
- E que faz V. Excia, na

mas o sentimento anti-ían- para venda e arrematação pra mencionados, ficando disse que ela era "a mais -:- E que V. Excia, na AS6-

que está longe de poder ser de bens penhorados na exe- ciente de que o arrematante feia de tôdas ... " Assembléia, então?

considerado extinto". Esse cuçâo 'movida por' Adoacy deverá garantir o lance com Numa crônica escrita em O apateando não. pode ser

fundo emocional foi dado Schmídt contra Nicanor o sinal correspondente a termos apaixonados e que indent lflcado . .

.

pelo "New York Times" co- Souza, na forma abaixo: vinte por cento (20%) do
acupa 3 colunas, o jornal. .

x x x

mo o motivo de os latino-
.

O Doutor Henrique Sto- seu valor. E, p�ra que che- diz que a "vencedora moral" Outra do mesmo deputa-
americanos rejeitarem ofer- dieck, Juiz Presidente da �ue ao COnhe?l�e11to dos foi Miss França, alegando' do
tas logicamente vantajosas. Junta de Conciliação e Jul- lll.teressado�, e passad?, o I que na realidade ela venceu I - A �ituação financeira
Si não houvesse um "co- .gamento de Florianópolis: pI.esente edItal que sera p�- na primeira votação, mas I dos MagIstrados é uma. eala-

tosso do norte", dec]al'OU, ,Faz saber a todos quan- .blIcado pela Imprensa e afr-' pe1;deu um voto 11a segunda. , midade 'publica !
os nossos vizinhos da Amé-- tos o presente edital' virem xado no lugar de costun:e, Disse· que durante alguns - E qual a situação do
rica Latina inve11tariam um,

ou dêle tiverem conhecimen- n� se?e desta !unta. Flona- minutos, quando várias pes- funcionalismo ...
para basear sua xenofobia. to, que, no dia vinte e tr'ês no�ohs, 21 (vmte e um)

.

de soas se preparavam para Até hoje o nobre parla-
O_caso do_p-er.orusmo ai- <1�)_ de sete�bro de 1952, �s agosto de 1952. Eu, Regmo cumprimentar a vencedor� mental' não respondeu_

,�entino foi dado como exem-
catorze (14) horas, na seâe �nt�1��8 Ma�iel,· Es�riturá- Miss França, explodiu �

.

x x x

pIo tipico de uma �odalida- desta Junta, à rua Artista no
� .' dactIlogr.afeI. E eu, bomba. O juri anunciou que

- Que afinidade existe
de fascista de l1acionalismo . Bittencoul't, n. 8, será leva- AntonIO Adolfo LIsboa, Che- miss Europa de 19'-2 eI-a a entre Secretarios de Esta-

'f f d S· t' b
<>

com suas caracteristicas do a público pr�gão de ven- e a, ecre al:la, su �creví. concorrente turca Gllnseli do e Magistrados, para (]I

militares e agressivas e sua
da e arremataçao a' quem �enl'lque Stodleck, JUlz Pre- Bazar. A comunicação foi aumento daqueles ser ill-

propaganda essenciaimente �ais der, ,acima da avalia- sIdente. l'ecebida com vaias e asso- cluido no aumento destes?
anti-ianque. çao, o bem penhorado na fios que repercutiram no

- Muita. Os Secretarios
execução movida p.or Adoa-

'1
vasto salão. Uma vez cessa- erram... e os Magistrados

cy Schmidt contl;a Nicanor A aga-se sala do o tumulo, vários especta- consertam o erro ...

Souza, e que é o seguinte: 1 dores bradaram ironicamen- x x x

(um) rádi'o receptor de on- de fr'ent� te: "Mamma Mia, La Tur- O dep. Ylmar Correi� do
das curtas ,e longas, série �. caL." PSD e o dep. Osvaldo Cabral
178A, chassis 6.136, marca ALUGA-SE óTIMA SA- O jornal expei,sou ainda da UDN, são vistos constan-
"Saratoga", com 9 (nove) LA DE, FRENTE, SITA A pena do "pobre diretor de temente em cordiais pales
válvulas e 2 (duas) faixas RUA 24 DE MAIO N. 765,' cinema" que ofereceu um,

trais.
ampliadas, em perfeito es- NO ESTREITO. PRóPRIA -

-

Parecem <

o Brasil e a
tado de conservação, ava- PARA

-

ESCRITóRIO, CO· F�aq�ez., em gefel Argentina- cochichou um
liado em Cr$ 1.500,00 (mil e M�mçJO, ETC. colega. Lembl:am o slogan:
quinhentos c r u z e i r o s). VER E TRATAR NO LO- Vinho 'CI'80S0tado, Tudo. nos divide e nada se-
Quem pre,tender al'l'ema.ta'· CAL.·

. .

(S'I ') pal'a' -L

hVe.ra
.....

nos que:
_ em 1.614, uma esqua

dra conduaindo tropas des
t inadas à axpulsâc dos fran

cezes do 'Maranhão, partiu
para Recife; ,

- em 1.7Ü, durante \ a

guerra dos "Mascates",
Francisco Gil Rjbeiro, r: do
partido de Olinda, derrotou
os 'partidários dos europeus
do Recife, em Goiana;
- em f.808, a povoação'

de:.Pôrto Alegre, no Rio

Gl'�nde do Sul, foi elevada
a categoria de vila;
- em 1.835, as tropas do

govêrno, que ocuparam o

Arsenal e o Palácio do Go
vêrno, em Belém do Pará,
embarcaram as 3 horas. Ao

clarear do dia poude Eduar
do Angelim celebrar a vitó-
l'i�{ dos �'caballos"; "

- em 1.878, falecéu o se

I: ado!" José Martins da Cruz
J obin, nascido em Rio Par
do a 29 de Fevereiro de

1812. Foi diretor da Facul
{\ade de Me{jicina do Rio de

Janeiro;
-_ em 1.892, no Rio de Ja

l1eiro, faleceu o Marechal
Nianoel 'Deodoro da Fonse

ca, nascido em Alagôas a 5

de agôsto de 1827, Em mar

ço 4e 1843 teve matrícula
na Escola Mil.itar, seguindo
assim a profissão das armas

em que tanto se distinguiu,
corno a maior parte dos
membros da sua ilustl:e fa-

.

milia. Concluido o seu curSo

em il874, foi no ano seguinte
mandado à provincia de

Pernambuco, 011de tomou

parte na revolução do Re-
'cife até 1849. Em 58, 110

posto de capitão, foi nomea
do comandante, da Escola
:l'!Iilitar, partindo

.

no anó,
imediato para Mato Grossa,
onde permaneceu tres anos.

Pelejou na campanha do

Uruguai,
.

em' 1.864, ,e como

major teve papel saliente
entre os mais gravos da
guerra do Parag.uai, entran
do em toda3 às batalhas, on-
,de sempre se revelou o seu

grand� valor militar e a sua

extr.ema fidelidade ao rigo
rosa cumprimento do dever.
Em 1868 foi promovido a

COI'miel, tendo sido conde�
corado com as maÍs notá
veis insignias do impêrio.
No c9mbate de Itororó foi
ferido por três vezes. Em
1.874 foi elevado ao posto
de brigadeiro, e em '84 ao de
marechal de campo. Nesta
,gl'aduaçao foi escolhido pa
Ia procla.mar a República, a

15 ,de novembro de 1889, por
i�uja ação foi alçado ao pos
·to· especial de ge11eralíssi
mo, ·chefiando O' governo.
lH•oviSÓl;io,. ao lado de Flo�
Tiano e .outros próceres do
:nov,o r,egimen.

Â!ldré Nilo Tadasco

"O :BSTAnon

x x· x
. �No dia em que o deputado
Clodorico Moreira deu seu

primeiro sinal de vida como

deputado; proferindo um

aparte, houve eclipse do soL
- Coincidencia de' feno-

menos murmurou al
guem.

...........................................
OLHOS, - OUVIDOS - NAIUZ E GARGANTA

D·R. GUFRREnro DA FONSECA
Especialista dD Hospital

Receita de Oculos - F..xame de F·Urtdo de Olho parJ
Classifkação da Pressão Arterial.

Moderna Apapelbltírem.
.

:Consult�r·jo --...:.'Visconde '-de -Ouro -Preto,' 2.

Cr$ 200.808.00'
Precisa-se de duzentos,

mil cruzeiros, pelo pi'azo de
um ano; dá..s-e ótimas ga
rantias, jUl'OS a :combinar;
Ctu·tas para Petí nà-l'éda

ção deste jor�a1.

Vende-se
1 rádio PIULIPS.
Mobilia quarto:
1 'cama
1 penteadeira c/banqueta
1 camiseiro
1 guarda roupa.
:Mobilia sala jantar:
1 mesa elástica
6

.. cadeIras
1 'balcão
1 cristaleira. I
Rua FeUciane Nunes Pi�

res, n. 12.
' .

,

D.Q.

I
'.

"'1�() () O""'O'_'1l
.

lor. J.Barr�n ,�i
c

,I ADVOGADO c

i ex. Postal-175 t
c

. t! LAJES ..S� C. t

-
-

� . \; �";
-. �

I
# , -,.

�

RfO'-,SANTOS - PAR·AMAGUA ... CURH;t8A - JOfN\J;tUE;;". �:r,(J.'A1 i';:"';'.:FLORIANÓPOLIS-LAGUNA -TUBARÃO - LAJES � PORTO ALEGRE
siDE.: FL(JRIANÓPOLlS - Santa Catarina t

..�)�()�)._.()._.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lad'fões na Própria (asa

•

Florianópolis, Sábado" 23 de Agôsto de 1952
--------�----------�---------------------------------------------�

Oficina de Bicicleta Hely
REPORTAGEM DE JOÃO mas. E o meio quilo parava

FRAINER nas 490 e 45Q gramas.
Firmou-se a praxe de con- P01_(Ca cousa, ria aparen-

siderar ladrões apenas
-

os e ia, mas é que no fim da

que vão subtrair objetos feira, 50 mais 50 fazem 100,
-OU dinheiro na casa alheia. e 100 mais 100 fazem 200.-

Não se dá o mesmo qua.li- Traduzido o "superavit"
ficativo, -por via de regra, CIn cruzeiros, a féi'ra só po-

aOS que nos roubam em suas dia sei' muito gorda... 6
-- .. 1'- ..

d S Ipróprias casas, como seria Denunciados por um pre- remlo "rUZelrO O u
v caso do vendeiro que nos judicado, foram surpreen- Fili-ado ao Clube Recreativo 6 de Janeiro
dá 990.gramas de fei:ião por 'I dido.s .logo a seguir, pelo sr, So irée na noite de 23 de agõsto.
um quilo, Ou açogueiro que Prefeito Paulo Fontes. Sur- Posse da' Diretoria do Grêmi-o. ' l
nos vende a preço de pri- ;>reendidos e autuados. Início do Concurso da Rainha da PRIMAVERA. I
meira, carne que, na sua J São eles Júlio Almeida, Mesas à venda, com o sr. Lídio Silva. -_Igrand� parte, é, de segunda. Euclides. Honorio Ventura, -----------

� _

A esses, em vez de 1a- José Manoel 'Dutra, l\fa-
'

I t MISSA DE 30 'DIAdrões, a lei chama de "cri- noel Almeida _e Gercilio Al- PA'PE'"'L' p'"',Ã_ 'R'EDE ' J.I' �,
minosos contra li .econornia meída todos socios num '" -"�

, -

popular". negocio de peixe. ULTIMA MODA EM NEW YORK. BUENOS AIRES A família de MARIA AMÁLIA- MACEDO, c.srvida
Aceitemos a terminologia Levada a denuncia á PARiS-, R]O E SÃO ?AULO os parentes e pessoas de suas relações, para a missa do

tio legislador e continuemos Justiça, foram ali tomadas MODEIlNIZE SUA RESIDENCIA FORRANDO-.'\ 3{)o dia de falecimento, na Igreja Santo Antônio, às 7
horas, do dia 25 do corrente.a pensar que tanto nos rou- as providencias determina- Para sala de jantar. quarto, co-pa. .etc.

ba o meliante que, sorratei- das .pela legislação adequa- Dist r-ibutder e Representante neste Estadn Antecipa a todos que comparecerem a êste ato de

ramente, nos entra pela por- da, e dia 18, fei iniciado o IVANDEL GÚDfNHO fé cl'istã, os seus agradecimentos.
ta ou pela janela, quer com interrogatório dos acusa
chave falsa, quer arromban- dos.'

do-a, como 'o "honrado" ho- O nosso sentimentalismo,
mem de negocios que não provavelmente. vai conside
nos dá aqu ilo que corres- rai: uma injustiça o preces

ponde ao que nos cobra, e soo

saibamos andar prevenidos Não faltará o coração de
contra ambos. manteiga que gritará:" Pa-
No primeiro caso deve- ra que condenar pobres

mos contar com o auxilio vendedores de peixe, soe os
do acaso, porque dificilmen- "tubarões" andam livres?
te os Iarapios caem nas Mas aqui não se trata de
garras dá polícia. condenar pobres vendedores
Qua.nto aos segundos, vi- de peixe. Trata-se d,e con

bremo-la, com
-

presteza e denar, proceda a fraude,
sem tergiversações, ã arma homens .que conscíentemen
que a lei nos pôs na mão. te lesaram o próximo, que
Muita culpa é nossa, por propositamente enganaram

essa vertiginosa e insacia- outros pobres, que estuda
vel subida de preços. damente se deixaram levar
Sim, nossa, - porque, (10- pela ganancia.

minados por uma passivída- A circunstancia de serem

de de estapafurdios, prefe- pobres - eles o serão? ..

rimos o cornodisto de aceí- não os exime da culpa.
tar, de concordar e de .n os A Justiça -deve ser supe-
conformar. dor á compaixão, ao' menos
A nossa reação, na maio- em problema de interesse

ria dos casos, se limita a públ ico.
lamurias. O fato deve servir de
A queixas, A crticas. exemplo. Exemplo que pre-

A protestos platonícos. cisamos imitar, porque,
A

-

manteiga sobe? aqui, não estamos defenden-
Nós contírfuamos 'a com- do só oe JlOSSOS intere-sses

prar manteiga. estamos iniciand-o uma

A carne sobe? campanha c-ontra os 'ín imi-
Nós continuemos a com- gos da sociedade, os ínimí-

prar carne: gos do povo.
Há gêneros', alimentícios Esses, como muitos oufros

.

que, mesmo caros, não po- que seguem a mesma" carti-Idem ser dispensados. Mas- lha de enriquecer pôr meios
esses - a manteiga e �C inhabeis, precisam ser igua-

'. /

carne, ao menos por deter- lados a esses outros que car
minado número de dias ,--- regam o que é nosso, en

Podem primar pela ausén,cia q�lá-nto estamos dormindo
em no�sas refeições, que a ou enquanto estamos traba-,

mo�te, por inanição não ba- lhando. ,

"

" ,._',

t1'!ra as nossas portas. Para isso é que í'ói' estu�"'·�
- '<

E se não queremos nos dada, aprovada e promulga
privar da. -delícia de sabo- da:lltle"i' sobre'-àimes' contra
rea-ros 'diariamente, então, a econômia populú.
lião esqueçamos a.-lei contra'
os crimes de economia po
pular.

Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bi
cicletas e Bicicletas a motor :- Ticiclo - Tico-T'ico -

Carrinho - Berço, etc.
Pecas -e Aces-sórios Novos e Usados.
Pinturas, Soldagens e' Parte Mecânica.
Serviços Rápidos e Garantido, Executados por p1:'8·

soal -especiahzanos.
RU8 Padre Roma. 50

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

Participação'
GETÚLIO BORGES DA RAUL CHEREM E lUA-
CRUZ E ÁUREA REGO RIA ÉRICA CHE�EIU

DA CRUZ,
participam aos paren

tes e pessoas de suas re

lações, o contrato' de ca

samento de seu filho NEY,
com a senhor'inha Araey
Cherem,
Florianópolis, 15-8-52.

NEY e

comunicam aos pare-n
tes e pessoas de suas 're-:'

lações, o contrato de ca

samento de sua filha
ARACY, com o sr. Ney
Borges da Cruz.
Florianópolis, 15-8--52,

ARACY
noivos

Linha Itajai
SANTOS & BATISTA

antiga "CEZARIÚ"
CAMINHONETE;

IDA:
Saída de Itajaí
Chegada Fpolis.
VOLTA;

7,15 horas
9,45

Saida Fpolis 16,00 horas
Chegada Itajaí 17,00

(Aos sábados e feriados a saída de
Fpolís. é às 13,30 h. e a chegada à Ita-·
jaí às 16'}�.).

óNIBUS
fDA:
Saída de Itajaí
Chegada, Fpolis.
VOLTA:

7 horas
11 "

Saída Fpolis., .15 horas
'Chegada Itajaí ,19"

(Aos sábados e _ feriados a saída de

,.Fpolis. é � 1.3 horas e a chegada à Ita
jaí às 1:7h.).

, .. -.- .

-
.:...

AG':J1lNCIA
Rua Al.varo de Carvalho n. 19

o PRIMEIRO JULGA:
MENTO

.

A propósito, FlorianópolIs começa a assistir ao- juI
a:amento das primeiras vi
Ílnlas, Vitimas da lei. '''Dos
primt)ll'oS réus, portanto.
Como é pr&prio da il'.onia

4 d . "

t.o estmo, a espada da jus-
Iça foi cair na cabeca dos
lIlenos perigosos, que;' di
�}', dos lUais fracos� São
Bemp

-

1'e esses os que pagamo pato. Mas nem por isto
1) c�so deixa de se.r interes
lilante, ,e I) castigo deixa'de'

'-'e

lIer menos necessa'rl'o'
'EI .• .

es roubaram na balança.

. Servindo-se, de pesos vi.
ela.dos, vendiam peixe a
qUIlo, lUas o quilo dele�,
'Conforme peritagem realiza-

-

da Com l'i<YOI' n"
,

I'�_ ... , ao la a em
'U<1S 980 e ate' , das 920 gra-

Florianóp<>lis

Chega
ITAJAf

Saí

,_0
Blumenau

Agência em' 'FlorÍanópolis
CACIQUE HOTEL

Rua Felipe Schmidt, 53
Tel. 1.449

VIAGENS DIÁRIAS, DE
l.IMOUSINES

Rorário Fpolis. It�)4í Blumenau
Saída Chegada Cr$ Cr$
8;00 20,00

,

70,00 10'0,00

10,30 17,60 Cr$ Cr$

11,00
'

17,30 1O,00 40,00
"

Chegada Saída, CP$- , Cr$
12,00 16,00 100,00 - 40,00

Agente Itajaí
• MÁRIO MACHADO

,Rua Hercílio !--,uz, 36 -

Te!. 383

Agência em Blumenau
UOTEL HOLE'fZ

Tel. L065

Circulo Operári� de ,Fpolis.
ASSEMBLMA GERAL ORDINÁRIA

De ordem -do sr. Presidente, convido todos associa
dos para tomarem. parte na Assembléia Geral' a realizar
ile no próximo dia 26 do corrente, em nossa séde social
às 19 horas, quando será eleita a nova Diretoria, que
terá de gerir os destinos dêste '''Círculo'' no período d�
1952 à 1954.

Florianópolis, 18 de agôsto de 1952.
.

Gumercindo Caminha
Secretário
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CASAS À VENDA

RUA TENENTE SILVEIRA :__ õ quartos, sala visita,
sala jantar, copa, cozinha, etc. ., ..... , .. , .....

RUA BOCAlUVA - 4, quartos,' sala visita, sala jan
tar, copa, banbeíro.: coatnha, depósito, etc. ., ..

RUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, sala visita,
-sala jantar, cozinha, depósito, copa, etc.

RUA SÃO PEDRO (Estreito-Balneário) - S quartos,

40.0..0.0.0.,00

30Q.QQQ.0iI

,

260..0.0.0.,0$

ante-sala, sala visita, copa, cozinha, instalação
sanitária completa, e duas casas pequenas nos

fundos
t
••••••• , ' • - •••••• " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 260..0.00.,00

Av. 'Mauro Ramos - 3 quartos, cosinha, sala jantar,
-ala, visita etc. 180.000,00
:JUARTE SCHUTEL 2 casas, uma com 4 quartos,

sala -jantar, sala visita, -"cozinha, W. C., etc., ou

tra cl 2 quartoe, sala, varanda. cozinha, W: c.

�/ ebuv'ei 1'0 180.,0.0.0.,00

Estreito - Rua José C. Silva - 5 quartos, sala vi�
-ita, sala, jantar, cosinha banheiro etv 160.000,00
.. V. ElO BRANCO - 2 quartos. aara,: varanda, cozi-

Ilha, W. C., etc. 10.0.,0.0.0.,00
l'RINDADE - õ quartos, sala Jantar, copa, cozinha.

banhetro, grande varanda e depósito .... , , , . __

-

;OQUEIROS - 3 quartos. sala, cozinha, ba nb ci ro.
10.0..0.0.0.,00

etc. 110..0.0.0,00
�E1l.VIDÃO FRANZONI - ii quartos, sala, rI'7.inha,

W. C. cf .chuvei ro, etc. ",' _., ..... _,., _, .. , _,

I!:STREITO -- Rua Tereza Cr ie ti.na - 2 quartos. sa

la. varanda, cozinha, terteno frente ll5 m ts. fUn-'

66.0.0.0..00

das 25 !fits. 46,0.0.0..00
-

Io;Sl'HEITO ____::__ -Rua Santos Saraiva - 6 quartos, sala
, • \

• o',

i-antar, sàia mita. copa, quarto de banho, 350.000,00
COQUEIROS - Rua S. t.irTstovão ._ 2 casas de ma". _

deira, uma com 6 peças e outra com 3. terreno,
22:1:000 mts. . " - . , ',' . , .. , .. " . , .. _ , " . _ . 1&.000,0"
'BAJ-1RBIROS z.: -3 .quertcs, sala visita, sala ja:ntar�

::osiriha terrên.Q 20 x30 25.000,00'
.P:.:_o-utT&S q ,e 1»1' inativo de fôrça m�ior não "são

"nuncíll!}as; al�umas destas casas são aceita trande-
rê-nctaa pell> Montepio �u' lDl�tltu�o�.

-

.

TERRENO A VENDA

CASAS ,E FAZENDAS Á VENDA

CAPOEIRAS - (no princípi01 - com 98 x250 mts.
casa �om 4 quartQs, 3 salas, cosinha, banheiro, varandão

.

�,' ���
CANASVIETRAS - com 4.344,728:qr2 e uma,casa de

2 pavimentos
'

úOO.uOO,o�
.

COMPRAS DE CA�AS, TERRENOS, CHACARAS E SI'fIOS
Temo8 sempre interessadas em comprar casas, terrenos" eb ...

�a1'81! e amoll.
lIIPOTECAS lt

RectlbeiJIo8 e aplicamos qualquer importância com garantia bi.
ADMINISTRAÇAO DE PRÉDIOS

Mediante fllCJdica
-

comissão, aceitamos procúrações para admi
nisUar. -prédios" recebemo8 alugueis, pagamos impostos, etc.

PROCESSOS lMORIUARIOS
01'g'lIniZ1l1Jl08 pl'ocessos imobinários, pára 08 Institutos, Caix.

I!)eonômica, etc.; temos também possibilidade de'conseguir qUalq17e2
d:�e'lllm!J1to sôbre imóveis.

-
•

FICJl A RIO
o cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio. chacara, po-

ie-i.i ";1' II s-éde deste 'Escritõrio e preencher uma ficha di�endo (Ji

Iu-e deseja adquirir e assim consguírmos s'vizaremo8 ao intere8$&�

lo. ,sem det!p'esas para o cliente,

L"�ORl\fAÇõES
-,

"

,Seul c€>mpromi..sso. para o cliedte, damos q)lalquer ín!ormacio
10.1; lIlõ?gócios imobiliários.

"
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A C.O.F.A.P. NÂO i Chá das Quatro
RIO, 22 ���R!l� pr�t!o�-�;�c1éia, .,

,

Te��ai: 1��!l��!�!� V��o��(�I.jjÓ, O
ta que o 'Snr. Benjamin Ca- sentando sempre minutas corrente, na residência, dá Célia Nunes, Mercedes Pa
bello novamente modificou' de portarias verdadeiramen- Sra. Dr. José Lerner Rodr i- ladini, Leonor Oliveira, 01-,
a sua "célebre formula C.L. te esdrúxulas como fórmu- gues, à rua Bocainva,. o já ga Cordeiro, Sra. Júlio Her-

Foi das mais benef icas aD. - custo, lucro e despe- las insustentáveis a intentos conhecido "CHÁ 'DAS QUA- rera, ssrtas. Hermínia Hvy-
.

sa baixada a' menos de um sérios de solucionar proble- 'TRO" _ em beneficio da n iewicz, Loreta Ganzo;: Clo- decisão da Câmara Mun ici

mês. Em consequência, o

I
mas graves, trazendo, a.:;- Sociedade dê Amparo aos rinda' Ganzo, além do c'asal paI de solicitar a coopera-

comércio mostra-se deêep- sim, uma _verdadeira conf'u- Tubercúlosos. anfitrião sr, João Carlos çâo dos Iastitutos paramais
. .

1
" eficiência da campanha con-cionado e mesmo disposto são desconfiança e ma -eS- A reunião compareceu um Ganzo é esposa, d. Albertina

.. . tra a variola,
a combater essa nova revi- tal' entre vendedores, con- grande número de senhoras Ganzo.

, .

d
' O sr. Celso Ramos, dire-ravolta na· orientação do sumidores, a agravar ain a e senhoritas, colaborando As pessoas presentes foi

. ,tOl' Regiona-l do SESI, pron-controlador nacional dos mais as dificuldades por' dessa maneira para o maior servido um finíssimo chá, a-
,

, tíficou-se em atender à 80-preços, 'alegando que o Pre- que" atravessa o país, prin- êxito da iniciativa. companhado de gostosos do-
'1 t' d 'C f" d d

.

I t d
.

I di licitação, pondo á disposí-stc en e a
'

-o ap mu a· e crpa mente no seu se '01' e A segunda reunião dêste ces e sa ga ínhos. -

S· d b
. \' ção da Prefeitura não só asemana para. emana e r a astecimen to, mês, teve lugar .ante-ontem, /ai, assim, a Sociedade ,

i.. ambulância daquele. orgão,Oi ""4iI",�",.""••••"",,".I4II.".N.".�.".H•••I4II•...N••l.IIj•••H N
na 'residência da Sra. João de Amparo ac., Tuberculo-

U

mas a própria Divisão'Mé
Carlos Ganzo, também à rua. sos, graças a essa feliz in i- "

c-

Bocaiuva. ciativa de um grupo de e-' dica do mesmo, para que o

I .' n' , • �"
s.

povo do interior da ilha con-
Anotamos 'nessa ocasrao a n toras na nossa sociedade, ,
� c v

" do-mei SIga vaCll1ar-se em tempo,
presençadas senhoras: Dr. consegum o-meios para de-

\ 'l' 'A
. -

d.
. '

lver I
. i: UXl 10 a . ssocIaçao os

José Lerner Rodr-igues, Acy I
senvo ver cae a vez mais

Alf
.

.

Cabral Teive, ;Euclid,es Si-,
suas atividades em pról do

. aiates

! -

� b 1 b Foi aprovado em primeira
mões de Almeida; Edson cu ercu oso plO re.

.

votação, o projeto de lei
Gn'1Z0 Sra Debola Soncini ...............- ........".."._...........�._....�

.. ,

C<�',' •

• • _.' ,

,.,. .que concede auxilio a As-
Amarrda Mala, Julieta Vaz,

D a 'd R·
.'.-" 1 Alfa iat

.

.

. 'r 00 er eIs -sociaçao (os. ara es, pa-

........-..I' _ ".-"""'-....
-...-IV...

·

• \ ea que a mesma se possa

I·D"��--;.
....·, ·

·�···�.JV Chegará, às 1-3. h.oras dei fazer representar no primei.

IZem . hOJe: � esta Capital, o �r.; 1'0 Cong�'essos dos Alfaiates
.

• •• ! Antônío Carlos Konder ReIS,

I
do BraSiL RIO, 22 (V. A.) - A Co-

,

..
"atualmente exercendo as Congresso dos Municípios missão de Justiça do Sena-

- que o �r. Ir.meu Bo�·-. elevadas funções de Chefe A Comissão Especial en-' do aprovou a constitucíona-,
nhausen esta muito m�us do Gabinete do sr. Ministro carregada de estudar o me- lidade do projeto que eon-.

preocupado com o destmo da Agricultura. lho!' modo de o nosso muni- cede a contribuição de 25.
da U, 'D. N. do que o pró- A visita do ilustre cata. cípio se fazer representar milhões de cruzeiros' para
prio sr, Bayer Filho. .

..... rinense a_o seu Estado natal no Segundo Cong'resso Na-I as com"emorações do lI)
- que o sr. Artur Mul- prende-se ao movimento cional de Municípios, sob a centenário do Paraná.

ler, sereno Prefeito de Ja· cultUl'al que vem sendo le-
'

.

'

'�f

ragu á do Sul, não se preo- vado a efeito pelo Curso de, ...\�().-.(>-.o.-.()...o"_'()""()'_'()'_'�
clip'a 'mais com a .política Expanção Cultural, sendo
da vigilância, Pw'quanto �1ão qúe, às 18 horas de hoje,
foi contemplado o seu dIl'e- prof�drá aquêle conterrâneo
,tório, com o prêmio maior a sua anunciada Conferên-
da loteria ...

,

.

_ I
cia no' Clube Ooze de Agôszeiros,' pagáveis em presta- - que a atual deserçao

I
to, sob o tema - OS PRO

ções mensais. :pode, assim, o de elementos do quadro efe- BLEl\fAS AGRICOLAS DO.._......_...._.. ......_'V'...." ...........':'-....-........ povo de Florianópolis con- tivo da UDN é mostra evi- PAÍS".. '

"eguir mais t;m colégio para d' t d
.

h duro' A" en e e que o ornem ( recepção ao dr. Konder
a sua Capital. Dizem todos, t.ambém sabe colher oS fru-

.

e com muito acêrto; que o· tos da. sua plantação·...
tuturo de Florianópolis ·es-

_ que há união ele pon
tará na fundação do bairro tos-de-vista, na Assembléia
universitário. Para isso, po- Legislativa, cQm referência
rélp, precisaremos, de boas· à mensagem de aumen to d'e
escolas secundárias,

.

que vencimentos dos Secretários
prepa'rem não só os florianó- de Estado, sem o que não
politanos, mas todos ,aquêles seria possivel �dmitir-se a

que' vêm cá em busca de es- hipótese de o. sr. Irineu
tudo, para o ingresso nos Bornhausen desejar apenas
cursos superiores. Temos extender êsse benefício aos

aqui boas eS'colas, mas em demais servidot"'es do Esta-.
número insuficiente para do.
receber' a grande leva de es-

tudantes que todo o ano au

menta. O Colégio Barriga
Verde poderá ser um grande
passo dado. Oxalá o nossó

povo compreenda isso e co

opere com os' que desejam
terminal' a construção do
prédio, que abrigará a 110V�
escola ..

Florianópolis, Sábado, .23 de Agôsto de 1952

Prosseguir"á 'a Con.strução
do Colégio Barriga-Verde
É com grande satisfação las obras ficaram paralisa

que informamos aos 'interes- das. É que nem todos os que
gados pelo desenvolvimento poderiam comprar ações pa
cultural da nossa terra, que ra tão importante realiza
a Diretoria do Colégio Bar. ção, quiseram cooperar. A�
l'iga Verde resolveu conti-' gora, porém, o Tesoureiro

": .., nuar as obras para ó aca-, da Sociedade que visa a

pa,mento do prédio no qual construção do prédio, sr.

:>erá instalado um modeI,ar Oscar Cardoso, resolveu

estab-ele_eimento de ensino promover nova campanha
seGundál'io. para a vend.a de ações no

Já há algum tempo, devi- valor nominal de mil Cl'U

do à falta. de fundos, aque-

Dia do"
Soldado

"HORA LITERÁRIA", o

mais belo programa do d.
dio sul-brasileiro, que Lou,
l'ival Almeida mantém, há
nove anos, na .Rádio Gua
rujá, às segunda-feiras, às
20,30 horas, será, todo êle,
2a feira próxima, dedicado
ao "DIA 'DO" SOLDADO".
'Dêsse 'grande programa

, ,constarão, entre" outros, os

seguintes números: "EPO..:
PÊIA DE MONTESE", d�
Luiz Allan; "á POEMA ,DA

RAÇA", de Barros CassaI;
"CULTO CIVICO", de Fei'':'
Jlando de . Magalhães; e

. "AOS MORTOS DA FEB",
oração de um -Capelão Mili
tar catal'Ínense.

- que, em face da atual
situação' ,execravel do pri
mo, dentro das fileiras ude-'

nistas, o sr. Bayei' Filho .foi
aconselhado a ir dar llma

voltinha, ..
- que o Prefeito Paulo

Fontes, candidato de si pró
prio à sucessão do sr. Iri
!leu Bornhausen, aCOl1se-

I .,

H
'

'

.

d'
lhou aos seus amigos mais

eVO"a O O '«alesla- íntimos a ,permanecerem co-
..,

. mo estão: apreciando o bai.

do· de Ideo''10""1-Q') ·'e apenas de janela" ..

..,
- que o 81'. . Apolônio

RIO, 22 (V. A.) - Q Se- tão exigido para quantos Bouret, presidente da GOAP
nado aprovou hoje a reda- Concorressem a qualquer não vê cain bons olhos a

çãa final do projeto de lei cargo eletivo em sin4icatos atuàI sit�ação do povo, que
que revoga o artigo 530 da poderá, a continuar nêsse
Consolidação das Leis do de classe. A propósição se- andar, seguir 'o consêlho do
Trabalho, dispositivo êsse l'á logo encaminhada ao rresidente Vargas ...
que trata do célebre "ates- Pr�sidente da República pa

- qu.e no Grugo EscolaI;
tado de ideologia" até en- ra Sanção. Getúlio Vargas est&,o soo

•••••••••••••••••••-: brando 'funcionários .

A. - que a Loteria do Esta-

PASTAMECANIC'A do vai fun.cionar muito bre-
ve, cabendo o pritbeiro prê-

�ec.ebernos, -do Rio,. o s�guinte tel��rama: mio a ,quem conseguir fazer
De. 19-8-52 comUlllCO que "o PreSIdente çlo Banco a paz e a harmonia no par

,d? �rasll _apl'ovoU, nesta data, 'a inclusão da pasta me"
. tido .do'Brigadeiro, a partü'

ca:llca entre os produtos favol'ecidos pelo finaneiamen� pela CapitaL ..
to {los est.o'que:, inclusive a ampliação do Crédito, con-

. � que o Governador doforme a sIt�açao ca�astl'al dada·ã indústl'i,a, remetendo Estado vem recebendo últi
rec?,mend_:çao e�pec.lal_ das., agencias

-

dos três' Estados mamente, cartas e h1ai� car

I!ullnos: .Estli As.soclayao çom. a colaboração dos senho- tas, relembrando, discur:;;os
res BenJarnfn Ca.belIo e Pedro Sales dos San40s l'espec.- na 'campanh' '. {tivamen\te, Presidentes da COFAP e cio INP pro;s�g·de os !'idos 'QUanda, Pf�P SI pro e-

t. b Ih' , .". .

.. �

. ,
, i ..., o a u'mava que

,la a os no I?IOP:()illt� da aqUlsIçaO de pasta por p,ar'--::! ''1ão, é preciso aumentar

�a .COFA�.e .�xPol'taçao, para o Ul'�lgUa.i, afim de pronw-, i:npostos, par� melborar .:I
\eI o eqmhbl10 110 m�fca�o, Soluclonando a atual crise. arrecadac.ão"
Solicito. e . .agradeçll, () obs-équio' de 'dar publicidade. Cor" - que'·O E'S·'TADO
d'

,

I
-' rece"ialS saue açoes. (a.) Alexalldl:e Ernesto de Oliveira berá futul'ament ' I

.

p.
"

d t'dA' .. d P'
'

,
e, a gnn s

leSI eIl, e .
a

. ss�claçao .

os l'O:d.tttos ,.da. Past� Mecâni� abacaxis dã pl'oduçãg . 00
í:.:}. d(}o, Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grand€' sr Bayer Filh ...

<lo Sul.
.

•.

". o, pata pro"
var a qualIdade .• ,

Ueis, que já exerceu manda
to de deputado à Assembléia
I"egíslativa do Estado, pelo
Vale do Itajaí, se dará freno
te ao Lux Hotel, onde se

hospedará, devendo, nessa

oportunidade, como está
programado, profel'ir' dis
cwrsos de saudação e boas
vindas" os S1'S. .Qep. ProtÓ.
genes Vieira, Presidente 'do
J"egislativo Catarinense· e

João Bayer! Filho, Secretá.
l'io da Fazenda.
Amanhá, no tira Tenis

Clube, os amigos e admira
dores do jovem conterrâneo
oferecerão um almõço, usan
do da palavra o �l'. Almi.
rante

.

Carlos da Silveira
Carneiro, Presidente do Ct,ll'
so de Expansão Cultural.
O ESTADO apresenta ao

dr. Antônio Carlos Konder
Reis, votos de feliz estada
em sua tena natal.

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

'. '

CAMARA MUNICIPAL

SESI colabora na vaciação d
. povo do inlerior �a Ilha

presidência do sr. Osmar
Cunha, já tomou a delibera; .

ção de se dirigir a todas as,

Câmaras Municipais d
Estado, no sentido de ha
ver, a respeito, en tendirnen.,
tos previstos que possa
dar maior expressão á Dele
gação éatal'inense.

Rua Gal. Rosinha

Foi" aprovada em pl'l�ei
ra discussão o projeto . de::
lci que muda para. General
Rosinha, a atual Rua Lajes._
A iniciativa é do vereador

Antônio Pádua Pereira.

25 milhões parai
o Cootenário
do Para'oá

/
.-

Telegrama de Jaraguá, para êste jornal,' Ôritem••

i·nformou lacônicamente havel"�;jdo dissolvido o dil'e�,
tório da UDN, naquele município, ."JOlidário COBl o seu,

pl'esideijte, sr. Artur Müller.
Sabemos todos que o gesto dos políticos ude-

llistas de J-araguá, capitaneados pelOs s1's. Artllf'
:Müller e Ney Fl'anCCl, é represália à. decisão gover
namental sôbre a concessão da ·loteria do Estado.. ,

Diversas firmas disputaram essà concorrência pú
blica. Uma .comissão, na- qual os nomes dos 81'S, AI
tino-'Flôl'es e José Brasil eram gal'antia de lisura e:

honéstídade, . analisou as propostas, concluindo pe-'
la aceitação da apresentada pela firma OUo Ha-'

selhof, que. maiores vantagens oferecia. ,Os'' SIS...
'

Müller e Franco, de Jaraguá, �lassjficados elÍl in-!
fel'ioridade, queriam porque queriam 'a· concessiot

O sr. 'Governador do Est�do, evidentement(.\ an

dou ac'ertado na decisão. Pl"emiar uma pl'Oposta me-
.

nos vantajosa seria imoralidade inútil, de vez que
os prejudicados, em recurso judicial, iriam fatal
mente anular o ato lesivo do seu incontestável di
I'eito.

A atitude dos S1'S. Fr�nco e Müller, diante do ..

exposto, é dolorosa sob ó ponto de vista morAl. O,

qlle eles queriam el'a apenas que o sr. Irineu Bor

nhausen, ·com 1laCÍ'ifício do el'ãl'io estadual, lhes pre ...

miasse o udenismo!
.

.

E' possivel qiHi o sr. Governador ,do Estado,"
cóm o selr despacho certo e justo, haja desfalcado
a U. D. N. de alguns' votos, nos próximos pleitos'
Mas, como nós o fazemos, inuito à vontade, tel'á O'

aplauso dos seus verdadeiros cOl'reÍigiunál'ios; po
derá sofrer ,um prejuizo eleitoral quantitativo,- ,GU1II

pensado, no entanto, qualitativamente. _.,".

,Correligionários que, como esses de Jartviuá,
têm o despudor de fazer a exigência 'que fizeram,
não fazem falta a n€uhúm partido. Ainda há pOtlC(l, JlII'
campanha de Ike, nos Estados UnidoR, um pens�d()t'
aí3sinalava (J lucro das ausên.eius l;ig-ênreas", I
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