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80 CENTAVOS
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nete.
Nos círculos políticos não

.ee exclui a possíb ilidade de
ver-se a soberana.. fínal
mente, adotar a solução de
pedir ao govêrno demissio ..

-iárío, "pres idido pelo dr,
,Wilhelni' ,1D1'ees, líder elo
Partido do Trabalho' (So
'jalista) para, continuar atê

1
) fim 'do mês de setembro,
A abertura solene das

Estados Gerais se efetual'ia,
desse modo, excepciol1'al�
mellte, na • pi'csença de um

gabine,ie virtualmente de
missionário e de podereg
limit�dos no tempo, que: a':

pr��enta1'ia' em, suma; o

programa do' "go êrno' a.

�onSiitl1ir.
Isso não passa de uma

hipótese, em vista fIos fra
cassos'sucessivos dos três
presidentes designados, que
pal'ece cada vez adquirü�'
maior peso.

faleceu O�SL Agame'non Magâlbaes, .
. .: { "

Rf�CIFE, 24 cu, P,)·_ Acómctido por um colapso I te da Assembléia Leg islativa, Quê, como primeiro ato. porto, onde fôra cumpr-imentar fi Sí:a�,�lzira' CIo 'Amazal
t:ardíaco, após ligeira enfermidade, faleceu hoje; pela declarou luto oficial, em todo o terrltório petnambuco, Peixoto, quê 'retornava ao Rio, de sua �agem .ao ·Velho.

madrugada, o 80r: Agamenon 1Vlagaihf�es, Governador do l.por oito· dias, e fixou as normas para as últimas' homena- Mundo.. De volta, e após o ;iantar, sentiu-se Íl}cÜsptlsto;
Estado, O fato causou profunda consternação f- é con- geus e sepultamento dos restos mortais do ex-Chefe do tendo. sido' atendido pelo di'. Ortarido. Paraim, seu Se

siderado, como uma .perda irreparável não só para Per- Executivo. ,>' .
, c retàrio de Educaçâo'<e Saúde, Embora apresentasse. me-.

l1amhuco' corno "para o próprio país, por isso que o extin- REÇIF.E, 25· (U,· P.) - Esta' cidade vive momentos Ihoras; .. com, � medicação recebida; ó seu estado voltou ,a;
to era uma das mais expressivas .figuras do cenário po- 'do mais alto e, intenso pesar, pelo desaparecimento do agravar-se, subitamente, à primeira ho'ra ele domingo;
lítico atual. Em consequência do prematuro desapareci- Governador Agamenon Magalhães, que atJngiu tôdas as tendo' falecido ás 2 dá madrugada, vitimado' por um: co

-merito do snr, Agamenon Magalhães',' assumiu o Govêrn0 camadas sociais, Segundo infornrações oficiais, o snr. lapso eandíaco, apesar dos ingentes �sfôi:c'os dos médicos

ao Estado o deputado Antônio Torres GaIvão; Pl't!siden- Agamello.n Magalhães, -8,ábado à tarde, estívera no A�ro-
. . .

(Conti�iía na 6a pág.) 'I
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i. Dr.Ruben_'.RaÓlo,s: fJ '
'

Ornai.• anti,oDiá," �' .
_ ', �

rio de' s. C�,táriÍ'la ..

"

Viajou, à tarde de onteiq,. �,' '1

� ,

" � com ;destino 'á Blumenau, 1\ " ,h.�:,t',

Ano .vXX'·IX· ,l,'. serviço,' do Banco do Brási]"
"

;, '�,'
A :. de cuj� "esÚtb'élecimento' é

e. Y

$ advogado, o dr., Rubens d'e

�.' ,.� N.' 11.480 ,\,� Arruda Ramos, (lir<ttor de O' ,;
,

li ESTA.{)O. ...,
.·_....-._.w..

·__.....·.·....· ....·.·.·.·.'"'"I Acompanham-no os h08�OS-..
votos de. felicid�es. ,

'.

DIREtOR'
.Rubens fde
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'AGRAVAMENTO D.AS""RES
TR·ICÕ,ES· RUSSAS···i· ,�.'.

Inserimos, abaixo,' o brflhante discurso do sr.

Fuga de 1.6' membros _da policia «popular)) f:;i8::���:g�:e�s:!;!:a�ro;:r��:e��::, ::::�:l::
BERLIM, 25 �(U. P.) - interêsse no futuro do, co- Como exemplo das .drásti- recepcionado; no Lux Hotel. o sr, dr. Antônio Carlos

Os aliados ocidentais acusa-
. rnercro entre à Aiemanha cas medidas soviéticas . pa-: Konder Reis, em 'visita ao seu Estado natal, a con-

ram 'a Rússia. de "temori- iOriental e a Ocidental' - ra isolar a Alemanha Ori- vite do Curso de Expansão Cultural:
,.

zar" Berlim' e' de tomar'· dizem as notas _:. se as au- ental, os aliados afirmam I "Qi.1Ís; bondosamente, a Comissão Organizadora
"medidas 'drásticas" ,pal�a rt�ri?ades .russas de ocr�pa- I que os russos :ed�zi�'am se- das homenagens a Antônio Carlos Konder Reis, fôs-
isolar � Alemanh.a Onental . çao cess�.:'s�m sel�s " delJb�.-1 veramente b numero de pon- I se eu um dos encarregades de' saudá-lo à sua che-

da
. A�emanh� �cldental. ra dos- esfôrços, para impedir tos de crm;a:nent9' .levanta- gada. ,

.

Em suas últimas notas o comercio comum, cortar ram barrelrae.. e erraram Aceitei, com ,.razer, tão grata incumbência" por
sôbre o agravamento das as comunicações; restringir uma ."terrà de ninguém" en-" sentir-me à vontade no desempenho de missão tão

restrições russas em Ber- 'as viagens e 'dividir comple- tre ambas as' zonas. da Ale- agradável para mim, dado o conceito em que o tenho

lim,. os altos éomissal'los tamente a Alemanha", ma·nha,.. e à amizade que a êle me ligam cinco ànos de lides
aliados afirmam que a RÚs- �_. * •• 'u,-"I .. �_. D,esde 10 de junhô OR rus- parlamentares .

.sia reduziu grandemente' e Re�o·"r",-m" a·h�Ãa.c
..

"," �os fechararn"12 P01).tOS de Jámais vi maior prova de aprêço e de simpatia
de maneira grave as vias Ii U cruzamento para a entrada de que.esta que o nosso povo dispensa neste instan-

pelas quais se .abastece. a V'útia Romana" na ,Alemquha Oriental, que te a um dos...seus mais jovens valores.
,

Berlim ocidental e. procura �nteriotmente, eram utiliza- _"

.

(Continúa ?il 6a pág.)
dividir completámente a ClDADE DO VATICANO, dos 'para abaste'cer BerUm,

. AJemullha; Os altos comis-. 26 (tI, P,) _ Mais uma ,vez, permanecendo' abel't�s ape- ' .

.,.;::!.'31'l'O�� bl'l'ta'nl'co", 110I·te-'7l- u�p. fbrnal románo, o �;ÇjI9�- '. I io,
��

.,,, '" ,,<'
, .... nas onze... "

.

'.,",' '''....-�--- ..... '"

merican.o e francês, em lro- nale d�Itália", num � artigo Quando os altos comissá-

F·
.

t
· l11ftI ,tas de teor semelhante di- sôbre' a. vid�], do papa em 1'10;\ Iilli?,dos" 'entregaram

.

O:l'_'.U·,ma' r'a Içao •l'igida.s ao comandante rus- Castelgan<Íolfo, se ',faz ·eco suas Notas, as autQridadés . .

.

80 n" Alemanha, g'ene'"al dos boatos, segundo os d B I' 'd t"l
'.

1
.< .

'"

C ." '.,
d d t.....' e er 1m OCl en a l'eve a- RIQ, 25 (V, A.) --i . ,on· ,.lOtoC'OPUl 'Ó ocumen 0,

'I'assl'ly' ChUl'kov', "cu,sa'm o'" qu.ais o s.anto Padre deve ram q'>e f "h t d 'd
..

t
.

t
.

� '" • o
.

lo< o e ... aIr\en o, a tinúa repercutln o· em to- pos erlôrmen 'e entregue ao

"'llSSOS de restrl'ng'I'rem as 'estar traool.hando num 'P'rO-i fI'onteI'l'a da zo-no'" '+'
d 'l't' d t d' J

'

B 'f",
. a. s v'ledca os os melaS pO 1 ICOS e so· epu a'6 ase. onl aclO,

viagens, limitar as exporta-' jéto de reforma da Curia, privou os resÚlent�s i}a Ber- dais os fatos relativos ao também da UDN, que nada
....oe-s de Bel'11'm pa··r{l.· O· oes- bem como em' Pl.'OJ·etos de l'm 'd t 1 d b 'd>

- I OCl en a e seus eus modo por que ,foi abtida a maIs l'epresenta o que uma

te, l'ntervI'l' no m�vI'.mento reorga.,nização de ordens 're- de ral'z alI' s'l- a'd '

d'
" B' t' -. f' d

.

. . l",U os, ,110 CÓpIa' o mquento no an- l'alçaO a con lança eposl-
ue êneomendas postais e ligiosas e da dioces,e de Ro- montant d 200 'lh- J N t d 'N'-e e

j.
mI oes t.e co do Brasil. .l. a verdade, ·a a por um amlgo. � ao sa-

estabelecer uma "tel'l�a de ma. ,marcos, equivalentes a 50 vai às lindas da cretinice tisfeito c.om a felonia, o re-

ninguém 'isôbre a frontei1!'a Não é necessário dizer mÍl qólares', "" ,

.

ferido deputado procura,
'YY'_."!_-__;.-.....,......��.""'"

entre a' Alemànha Oriental que os círcu�os eclesÍásti- A "Polícia da' Berlim' o'ci- as declarações do supiente agora, . deseal·tal'-s-e eom

e a Ocidental. cos recebeI!l. êss�s, boatos dental injormou que ôJ)têm de deputado federal panHs- uma 'saída pouco feliz, fa-
Essas notas cpnstítuem a com o mes�d :etlclsmo que

116
membros da polícia bolo. ta, ó udenista Pereira Li- zendo alegações ignomiosas,

l'ejeição do protesto formu- os _quel perIodlcamente, ,cir- .

� ma, sôbre a maneira com
para não passar sozinho,

lado por ChuikOV'· a 30' de cl!lam a êste respeito. �: (Continúft. na 6& pág.� que justifica a obtenção �a pel'an.te· a opiniãó pública,
.'

�lho pdssad� pcl, supo�a.��� como umafigurak��men-
mtervenção aliada nó co� '". '.

,

'
. ,

,. ",,',-
. 'te célebre.

::;��l�:�ea:h��as as zo- CAIU ,U� '"Q-VJ.\DRIMOTOR o �l��v��!elaso�:����ag:��'
Chuikov decla'l'ou naque- ING I "ES

--- mentsuQo as' palav.l'as elo
'l<t ocasiãÇl que tal intel'ven,- .. ,', ...... . deputado Pereira 'Lima, de_

çs'Q 'violava os acordos de
'

"
I

L .

'

apu'radas, cà�ú no

Medite!"",
pois -de desmentir a versão.

Nova York e Paris, 'd.e Hl49, 'P:ALBR.MO, (H.), 2&· CU, t raneO', }wje:-pela mll:nhã. Se- te- algum --tempo,��p()'s8j.bili- dada, finalizou:
'

cópia fo-
pelQs quais se pÔs fim' ao P:) -=- Um ,avião quadriIno·1 gUTldo in'fol'�ações pficio- tando fossem salvas 50 pes- -- "Querem tonlar a in- de. todos os

'bloqueio russo de Bel'lim. tor "Hermes", 'que lazia a" sas, o I aparelho, que trans- soas e l'eçolhidos 4 cadave- fâmia ainda maior, Eu não' "vales" des�e. ,d.eparta�
"Podeli-se-ia' acredita}' ,Lln.h.a Londres-Alexandria, � portava 51 passageiros .e 6 res, estando desapal'ecid9s 3 fugi à responsabilidade. Foi mento.

mais na sinceridade de seu 14evido a falhas ainda nã� tripulruJtis, flutuou düran- viajantes, lIma traição". , ; .- Dos nossos também?
" -

,
' ,

. .

}.

-.()....(,,_.()....()....().....�),_.()....()....() (,.....o�)._.() ()�(.·,.....�.......t..()....().......(�()�()....()...()....().....{).... ()....()....(J.-.(�....(J....(._
,

. No grande alm�ço, re�lizad� no Ura Tenis Clu��, Q Dr·seu· .1 dI D'r la'oder ·.-RelS- os ferimento� por 'elas provocados, ô foram sempre in�i�
·-dr. Antônio Carlos Kon'der Reis, 'ap,ós agradec{)T aos ora,' 'H

.

.

•

.

retamente.·
-dores que o saudaram quando da sua chegada. e' ·naqlJele ponsa.l}ilidad� cUl:'va os ombros; ,como que' os

.

apontando Assim sendo, e uma vez que não. posso admitir, se-

ágape, lj.ronunciou o seguinte �jscurso: "

' -

..,', à� liome�agens. '

'

jam elas a homenagem de uma esperánça sem fundamen�
.

. "Não sei como comece, porque as festas dêste mo- .- E' eU que; CQm� sabeis, há algum tempo me encontro to nos. méritos de quem/,não os possui, de quem, se al�
:mento não cabem.·no cQraçãQ, porque p�lrt�cJ'que as vós- �astado da vida pública, não posso me enquadrar·m�sta guma cois� tem feito foi tentar cumprir, o quantó lhe
SilS. fe!iltas de hoje teem o intento de embriagar;nie e.,s categ'oda.

'

permitiram as' fôrças, o seu dever cotid.i�no; então UI

vinhos do vosso afeto são mais ,poderoso,s do 'que:o'vinho., ,Ou' 'então, festas' como a d� hoje congregam os par. festas dê�e dia só· podem ser as' d.,a amizade, $Ó podem
tidários em: t[,rno de. um chefe•. nas vésperas do combate ser as festas grandes t; raras como estas que .me como-

.

Assim, não sei como comece. Sei, rio entretanto. que, -ou' nos instantes da vitória, e w-aduzem uma união dis- vem e que me impedem de vos não dizer tudo o que sint�
":' �·'1lIlta'W'4t:74t�iJÍle, obrigais"a estar,convosco, do voSso: �"ao. sacl'ifído e são a prova de uma fidêlidade. • de gratidão e de alegria.

.

�-_

�",�acl,?, em t.orno �!*'��8sa :Iü�sft, � :epaiÍir' êJliÍ'.'"OSCb�:.�i�, � ,. ,Fl a:i�dac?ã:o é��s�e:' nem pode ser êste o motivo que Portanto, posso aceit(vla� .e as recebo cheio de' COI\.
, "*Wtl:a,"'-'ComO'h!Ie'ftO\'llVeSSeIS adIVInhado os mens anseIOs.' nos,r(mtte; pOIS 'que-dIVlso'.nesta sala 'os ·hômens,de todos 'fiança, como· se ,recebe o a'p.eno caloroso de um amigo•

.

. �� ��"'e�õ-; 'que se 'a inteligência não' aeertà· c� os partidos; nUina-';hor�.de--,armi$ticio..e' ·de',trab'albo.' . ,Como. se ,recebem os presentcf'J daqueles que noS qu�reQl
,

�'_"mo'tfo" (fê iniciar estas pl;1l�ras.:,o coração não pode li�; . lNna'lmente, féstas como as d� hoj�'podem' significar bem, 'porqu.e vindas de amig'�s" 'vêm por definição de'
.

cal' cãladó� porque' () vosS9�gestÓ \é gt:��e e raro, PQTgt;te um ��agravo: se p�rventur8 () festejado guarda no CO� quem não precisa mentir e só podem significaI' a vossa
....,

·....,.-o'�tõ<"'f'{'!;e- às· regras costumeius
..
dêst:e. inn;luiõ:' ):âção qu�uer motivo que Õ neces&ite. ' , "afirmação de que estou certo,,' a vossa aprovação à 'linha

'COnto tôdas as coisas capazes de forçar o coraçã� huma- Màs; como sabeis,. êste m�ivo nátl exis�, e se fôsse que venho mantendo todo êsse tempo; e se' transforma.
I

Jle.. .

_.
. .

'

/ t necess�t.rio q1Je v'Os .dissesse, eu \-'os afirmaria que não

I
na certeza de que, se algum dia as .circunstâncias me co·

l.· De f-cl�O, .festa� caru'f a� �e llcri� _Sã.O, tribu�das.'aosil há em 'mlm o menor vi�hllnbre de ressentimento pessoal loc�rem de novo às port�s da ;ida 'pública,.' há-de .ser.

�s 'P'Ilf,fICOS-;" tI..qtIJe� �eüJ&" poslçp.o po gavemo. f.ilz ..

Ptlr' qtietn-- t);uer.·��·-desta - t.trra. . . " ' , '"aqUl,. oo.ttv.Oé'Co" POV:9 de. Santa Catanna, que devo e <flue-
-�.edores da Vatídão do ,povo. àqueles cJljo pêso de res�,' As lutas que lutei;·lútei-as Ilempre por uma idéia, e ro recameçar".

. .

,

,

I \ " ,

'ÉCOS DA' VISITA A.C'RISE:
.

do ··dr. Konder Reis .Holandês,a
HAIA, 25 (U, P.) -. A--

•

rainha' Juliana . prossegue
em suas consultas, para de- ,

signar uma perscnalidade .

capaz de 'constituir o Gabi-

\.'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTÓNIO DIB MUSSI
Médico.:

. Ctrurgta-Cltnlca Gera l-Partoe

8er"iço completo ê 'especializado das DOENÇAS' DR SIlNHI1-

."8, ':\)1Il modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

z,..'·'LPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - MJJTABO

LISMO BASAL

·'lladiotera'Pia por onda. curtas-EIAtrocoagulação Raio. Ultra

.:", -.,j'4:'ta e Infra Vermelbo.
Tuoaultóriu:' Rua Trajano, D. 1, l° andar - Ildífieio doo .on-

R ...irlo: Das 9 às 1Z boraa - Dr . .IIuas!.

Da. 16 àa 18 bora. - Dra. lli{llllli,

Reaidência Avtin'ida Ttompowaki, 84

--,.-

DR. I. LOBATO F�LHO
Doenças do 'aparelho respiratório
TUBERCULOSE

�

O ESTADO
ADMINISTRAÇAO

Iledaçio e Oficilla8, ii rua Conselheiro Maft......

Tel. 102% - Cx, Postal, 139.

Diretor: RUBENS A. RAMOS .

Gerente: DOMINGO$ F. DE AQtJlNO.
Renresentantee .

.

Representaçôes A. S� Laii; Ltda.

Rua' Senador Dancas, 40 - 50 anda,.

Te!.: 22-5924 - Rio de Jáneiro.

Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 6° 800",,".

Tal.: 32-9873 - São Paulo .

ASSINATURAS

Na Capital
An.. • . , .•........... " Cr$. 110.-&.

Selllestr.. .. . . . . . . . . . . . . Cr$ 911.0"

No' Interior

Ano' ' ..... ,... '"
"

. . . . Cr$ 200,0'
SelReatre .. . .. .. . . . . ...

.

Cr_' ]J O.Of

Anúncios mediantes contráto.

O, originais, mesmo não publieado,.
devolvidos,

A di reçao oao se respofjsa.bÍ�
emitidos nos artigo. a"8ina.lo�

:.:� .'

DR. A. SANTAELA
,"'oronado pelá FacuÍdJilde Nacional de Medicina 4. Unh'eul-

_•• do Brasíf ).
•édico_por concurao da Aui.t&neia a Paicopata. do Di.trlto

..... tJ-er.l.
J �.\

.x�intern() do HOlpital Paiqui'trico e llantc6mlo Jndiciirh> da

f.·a;rital Federal.
•'1-interno da Santa Casa de Miserlc6rdia do !tio de Janeiro.

"Clfniea Médica ,-- Doenças Nervo_s..

Consultório: Edifieio Amélia Neto .- .Sala •.

Ilesldêncla: Rua Bocaiuva, 18".

"Consulta.: Das Hi 88 18 boru.

'!'elefotJe: ,
,

iConsult6rio: 1.268.

teaidência: 1.�85.

.. Jlaio) - Florianõplllis. .

.erárlo: 8 à. 12 horas - Diariamente:

RAlJlOGRAFIÁ E RADIOSCOPIA DOS PULMO.S

.

Cirurgia do Toral[

I<'ormddo pela Faculdade Nacional de Medicina, Tisio!oei.ta f

.' 'I'i aioci rurgiãc do Hospital Nerêu Ramol
Curso !le eapecialraacào pela S N. '1'. �x-ínterno e EX-Rui.tente de,

Cirurgia dr Prof. Ugo Pt-iheiro Guimarães (Rio).
Consultõrro : Rua. Fe lipe Schmidt n. 38.,

Diàeiamente, das 15 às .18 horas ..

Res.: Rua São .lorge n ..30.

DR. ALVARO DE' CARV1\:bHO
Doenç.. de Crianç..

Consuttô zio : Ru� Trajano e/no Edif. São Joree - .1D andar.

>laia. 14 e 16.

Residência: Rua Brigadeiro Silva Paes, e/n. - ao andar, (cht
cara do Espanha) ..

Atende diàriamente daa .14 hl. em diante. DR.
----_,_,'--��.__ .- ,., ,-_. _._---,_

ALFRE{)O CHEREMt

DR. M. S. CAVALCANTI
Ciínica exclusivamente de eriauça.

Ru. Saldanha Marin1lO, 19. - T'elefone CM." 718.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica Médica - .oenças de crianç...

('fl'atamento de Bronquites em adultos e crIança.).
Cunsultório: Vitor Meireles, 18 - 1° andar.

R')rário: Das 10,39, às p,30 e das 2,30 às 3,80 bor...

Residência; Avenida Rio Branco. 162 - FO!le 1.640,

Cura0 Nacional de doença•. me,,-ta •• ·

Ex-diretor do Hoap ital Colõni., Sant'Ana .

'Doenças nervosas ementai•.

Impotência Sexual.
Rua T'iradentee n. II.

Consultas das 16 à<a 19 ho.....

FONE: M. 798.

I R... , Rua Santos Sara!••, .,. - ..,,,.....

-,-A-'_;.._O-V----O-G-·A-.:0-'".-0-5
DR. CLAItN:9f G. GALLET,I'l

- 'AD'VOGADO -

Ilua Vitor .Melrelles\ 61t. - Jo10ne"lA61k -, FlorianõpClo""

DR. RENA'E9, RAMOS' DA SlLl'pj
- AI�VOIJAD(} -

Ru. Santos Dumont, 12. - Apt. '.,
------------------

DR. JOSÉ MEDEIROS 'VIEIRA
- A.l'WOGADO -

Caiu Postal 150. - Itajai - Santa Catariu

.. DR. THEODOCIO MIGtJEL _1\THEIÜNO
- ADVOGADa -

Ruà Trajano n, 12, 1° anua·", s'llla n. 1 - F.dtftcle Sio.. hn_

(Escr. Dr. Waldir DU8eM.

• Telefone - 1.340,

Navio-motor "Carl 'Hoepc\et'
.

RAPIDEZ -- CONFORTO _: SEGURANÇA
ViagenJõ: entre FLOIUANóPOLlS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos. sendo neste Ú'!t;irllo ap.ena's·

para o movimento de passageiros. _.'

PROXIMAS SAíDAS:

VOJ�'FA
do .RlO dl �M�NlPOg.

31/Agôst.o lO/Setembro
12;Setemtm>

'

I3/Setembro
24/Setembn) 2'5/Set-embro
7/0utubro .. 8/0utubl'o

Hl/Outubro 2'O/Outubro
3J./Ollutbro l&/N0'V·embl'o, .

12/Not>ernbro . 1.3/Novembro
24/Novembro

.

Z5./Novembro'
7/Dezembl'o 8/Dezembl'o

• 19/Dezemhro 2tljDezembl'o,

I DA
de FPOLIS. de ITAJAt

+armacias
de Plantão

DR. NEWTON D'AVILA
(:irurcia lretaJ - Doença8 de Senhora8 - ProctoloCla

Eletricidade Médica
DR. JOSÉ BAHIÀS.IUTTENCOURT CO,Diluitótiu: Rua Vitor Meireles n, 18 - Telelonfl 1.607.

M � D I C O •
Contllolh.'I: As 11,30 horas e à tarde das 15 horas em diante.

Clíniea Geral - PEDIÁTIlJA' Residência:. Rua Vida! Ramos, - l'eletone 1.422.

Rua 13 de Maio, 16 - lta'af I'
'. - •

PUERICULT!JRA - PEDIATRIA - CLINICA GERAL DR. ARMANDO VALERIO ;DE ASSIS
C...altório e Residência - Rua Bolclo Viana D. 7 (Lar&,o 11 MÉIHCO

Doa Servic;os de Clínica Infantil da Assistência ��nlclp�l OI Bo.-

I pital de Caridade

_II
CLINICA Mf;DiCA na CRiANÇAS E ADULTOS

- Alerl'ia -

Consultório: Rua Nunes Machado, 7 - Cor:sultu da. 10 •• 12

E8pecialista do HO.8prtal I! das 15 'às 17 horas.

.ooerna Apare.!bagem.·
-

\. 'litesidêncla: Rua Marechal Guilherme, 6 - Fone: 781.

Llmpáda de Fenda - 8efrator - Vertometro etc. Rai" X. (ra-
, .�Nfiaa da Oabeça) -:- Retirada de Corpoá El[tranb08 do Pulmão
.. "ofqo.

Receita para uso de Oculoe.

Conaultório - Visconde de Ouro Preto n. 2 - (Alto. <Ia C...
..� Horiozonte).

=!
.•

,

{) hf)��ál�io de. Florianópolis será às 24 'hol�as !da:s datas indiea{}as�' J.': -O' serviço notnrnf> seTá'H:-
.

,:'
.

, j�
.

"', " ,:, ':-. , f' fetuado pelas Fa�mS'-
,

Para,mais i,t1fprm�Sges d�t;ij�!:ri4e à_� .

. . . .. 'Sánto l:\ntôníl), Mc,derntll·"
. . .

' EMPR:€SA NACIONAL DE. �AVEGAÇ.4.0 HOEPCKE N t' 'f u-
.

roa&-
DR. TOLEN'l'lNO:�,DE' ,CARVÀLHO ·J)..oOa-ollIp·nl�n'toSle·U.'I��aa:n�" 11.

A
.... ,Rua Deodoro - .Caixa Pustal n. 92 - Telefone: 1.2'12, • Ja "",-

.. perfeiçoam�nt� em Pôrto. A�e&'re.8 Bllenoa A;re. A presente tabe-ra nit{; po-
OUVIDos � 'NARIZ .� 'GARGANTA F�ORIANóPOLIS· �.

dei�á� ser alterada SmI1 p�
Consultório' -=-:. Joiô Plnt,,: l8 '_' i· aQclar

"'
' n..._

• ,< ,.'

"
,

via autorização d"êsle !UI>"

, D��ame�edp��� U ��a' 1����������������������������-_� ����-��· p�rt�erit�'

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA

IteeIdêncla - Felipe Scbmidt, 101. - Tel. 1660.

- _._-_.

\ - DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAGÃO
.�

.

CIRURGIA TREUMATOLOGlA

Ortop'eClia
�(ln.ol�ório: J�áo Pinto, 18.

Da. 115 à. 17 .diàriamente.
MAnol! a08 Sibado•. ·

&e•. : Çocaiuv. 136.

"olle Il. 71*.

,�
.

. �

.·i: .

I
l\'lES DE A�OS1'O

15 � Sexta-feira - {Dia.
E:'anto) � l<'a.l"máeia Espe
rança ',.- Rua (;oo3-l;1he'ire-
Mail'a;,

'

16 - Sábadt> - Farmáda.
da Fé' � Rua Feli� &h-.
núdt:;

17 - Domingtl' - F:u"lI2i-
cia da Fé :Rua Felipe-
Schmidt.

23 - Sábad0 - Fa:rm3-
cia Moderna - r"lõ:ll .J�
Pinto,
24 - Doming& - F:umã

cia Moderna -- Rua Joitõ>
Pint� ..

,

, 30 - Sábado -- Farmit
.eia Santo Antõni� - .RUlil
João Pinto.'

31 -:::- pomingo- - Fanoit-'"
cia Santo Antôni� R�1l<
João Pinto.

"..

S"h--
'

" a'Uao

\?irgem Especia
'.'da.·Ciu.: WBTZEt

.

JNDOSTRI4L-Joioyille. (marca' registrada)
Torna :fi rO\lp-!l branquissima·

._--...----._-�----

DR: ROLDAO ,CONSONI
'.

- Ourei. Geral _: Alta Clrar,la - MoíéaU.. _e Sen_ora.
.

'.;_ Cir�r&'la do. Tumor.... _;'
Da FacnlQade de Medicina aa t:Jnivenidade de sio .Paulo.

,
1 �;&.Aaailtente de Cirurgia doa Pro"fIIlSor.. Alipío Cb�ejíí ' ..

..i
Ne'to • Sylla Matoa.

. .
'

'�il'G.rgiA do ,eltomago, vesícula e "iaa billare., 1ntestí�o. del
ptto • Cros'so, tiroide, ri.ns, próatata, bexi"ll, �tero, o...rlo•• troDl-
.... V.ricocele, bidroeele. varhea e bérnia, _

eoo..alta.: Da. ! la 6 hQral, rua Felipe 'Scbmidt, li (Iobrado),
T4Itefoue: 1.698.

·.·�dêDcl.: ,Avenida T'rompewlk7. 7 - ,Telefone -1.78".

DR. MARIO WENDHAUSEr{'
,_

.

. �lillie. médica de adulto. e criança•
.

�n.ultório .::.:.. Rtla Joà�'Pint�:'10 _:':'''hii. M. 76.:'"
(;Oaault.a8: Das 4 às 41 horas

• !

.

,,�: •.
amdt>�cla: Rua E�te<retl' J6�ior, 46'. ;·Tel .. 81�.. '.' ::,'"

J ." ....... ;

-

26/Agôsto
'l/Setembro
Ui/Sé.tembro

.

'2/0utu'bro
,14/0utubro
26!Ou�uhl'o
7/Novembro

.19.jNovembro
2/Dezembl'o
14/Dezemoro

Hdade'
.� I

•

-

24/Agôsto
.' .5,1Setembro
17/Setembro
30';Setembro

12/0ntubro '

24/0I.rtú·hro
5/Novembro

17INo:vem-b 1'0
30/No-vembro
12/Dezembro

.... ;

. ..
.

, �

.

�'.

, ,
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Vida
�N lV,ERSÁUlOS.

'Tr'!I1SC'orre,c��;��a�Zi an i- tista. •

,. 'r" Suspensa onlem a s'es's'a-o 'el' homenageOJ
I

a"." atalicio do sr. Jo- - Sra. Genésia eixerra,

;rê:�':ll�:'�:,:�;:d;o f��: ;�:�:�:j�:I;i�·:!O��:�X:;:
.

"
.

_

.

,_·iu!lano ��'ôa �l'andemente ga, desta Capital.
.

memo'rl·8' do Governador Igame'non Magalhaes'�re'?!��cj�lIo�;l:'i nos. meios so- - Sr. Hercílio Vaz Vié-

.....
.

'{
C tI, gas, funcionário da Fazen-

éais M�ta .ap: a.. da.
.

p';esidiu a sessão de ontem, o deputado protógenesl
O ueputado Luiz de Souza, da bancada do Pai-tído•

.

fllllci.(IIl,ál'i? dos mal� pro-
J SílviPI, .

'de Repl.. essentação Popular associou-.se."ao�.. ,'Q�,.�.a.."l.'d.a C.asa-.
..

. mpi3tente ,e dedicado - ovem; 1 VlO e au o Vieira. � � '" /.', _

"d
-1><'''' CD

,"
•

Meirelles, filho do sr. João Novos créditos
.

'pela perda de um. bras'ileiro tão dlgn.o,·glo:nll< a n?s��<.':, L
' � íVicos públicos, o ant-

'. . ,

I f d d n
,:1,W8, ,,-e. .:" rer-f;e-á no dia' Meirelles Jr., .alto funcioná- O sr. Governador do Estado encaminhou Mensagens cultura e uma das mais comp etas iguras e a rm lS-'. 'f'li,;:tflun"" , ,

.

l" 1 B'" I B '1 t
1\� .

ado de mam-
. lO (O . >dI1CO (o. rasu.

ao Legislativo, acompanhando projetos de lei que auto- rador .•

-,
.1. hoje, tere' . - 1

i , Com' e' f.'.s'a..manéfestacãc unânime de todas as banca-
,",

-, de estima e con s t- VIAJANTES rizam abertura de créditos especiais para pagamento dei .,.l_1iO"til<.;oes.· .

D \T't P II '

d'"s, foi suspensà a sessão .em homenagem póstuma' aor, 1 01' e uzo L

dividás.. ,
,

�,1I1e�ç��TADO cumpl'imen- Regressou, sábado último, Esses créditos são pedidos por conta do excesso de grande Agarnenon Magalhães.
'.

�:��::.::;�:: .::::::;'10 f���iJ�E�ib:J�:i1�� ::;�i���;�f'��J�f.:·�';;�:;��;:!::�;;:�;; «Dlà�onól"'''''··'''D''''''_>I''''''í'''··'''·-'''n'''''''''''··'''Õ'''''_''''''';'W�",.r""""'%II'I""""T_�""'"
atalióo do sr. Genésio de �l'afia, o sr. dr. Vitor Pel- acha que -são inconstitucionais.

I ..ftlD'emoraço-"'s olte-rrrandll Lins, dlretor-ge- luzo J1'" diretor do Départa- Quarido será que' o assunto se torna claro? ai VU II , �t��t�',do Hl1J1CO Indús!ria:e mento de Geografia e Carto- Dia do Soldado

nesta CaDIPta'l '

.

rx t C te 1'1 grnfia do Estado. O deputado Cá ssio Medeiros requereu um voto dec' ';o:llJércio de van a ,[I II -

�_

;ia. e elemento destacado no FAtECIMEN:rO regosijo pela passagem do Dia do Soldado.
O dia de ontem, consagrado ao "Dia do Soldado",omércio catarinense. Faleceu, ante-ontem, em Justificando a medida, o nobre parlamentar 111'0nUn-

transcorreu com brilhantismo. Pela manhã a populaçãoÀg muitas homenagens, as :3anto Amaro, distrito de Pa, dou magnifico discurso 'de exaltação as glórias imortais'
despertou sob a vibração do toque de "alvorada" exe-

ue O ESTADO. lhoça, onde se encontrava do' Soldado Brasileiro. tanto dos nossos grandes cabos
cutado por Banda de Música militar. .

'AZEM ANOS, HOJE: para uma estação de cura de guerra, como os heroicos anônimos que, dando seu
No quartel do nosso tradicional }40 B. C., palco das

- Sr. Antõn io Guitilo nas Aguas da Imperatriz, o sangue generoso, souberam conquistar, defender e ga; principais comemorações, realizou-se o hasteamento da"ZÂ:}r,elini, comerciante, sr. Ricardo Edmundo Alves. rantir a liberdade' da Pátria,
Bandeira Nacional, às 8,00 horas, com tôda a tropa for-

_.- Dr. .Josê Bonifácio O extinto era genitor do Concluindo, o deputado Cássio Medeiros lembra o
mada.

'C;cnmidt,. industrial em Ita- sr.'Alberto Alves, diretor momento apreensivo que vivemos e q-ue cada vez mais Às 9,30 horas, presente além dos sr, Governador do' técnico da Guarujá, e mais exige vigilância e valor para impedir seja o Brasil cubi- Estado e Comandante do 50 Distrito Naval, as autorida-I·R�.. M�ll.in.a OJi71,CÍi.J1.à," filha do sr, Alvaro Alves e da cado pelo imperialismo extrangeiro. des civis e militares e grande número de familias, rea-
�ú sr, Mano Oliveira, srta. Alda Alves. '

Sôbre o mesmo tema falou o deputado Enedino Ri- Iízou-se uma solenidade cívico-militar.
- Sr. Luiz Adolfo Bom, VISITA beiro, da U.D.N..

, Ladeando o busto de Caxias, localizado no centro do:fi·gricllltoJ' em Palllo�a. Odilon Grijó Par dar ao requerimento o apoio da bancada do Par- páteo interno daquela nossa praça de guerra, estavam ar-
- Meni)1:'t Margarida, fi- Esteve em nossa redação, tido Trabalhista, foi ao microfone o deputado Paulo Mar-

mados dois palanques, destinados às autoridades pre-• à tarde de ontem, trazendo- ques, que se extendeu em brilhntes considerações sôbre
sentes que os lotaram, seguindo-se o Hino Nacional.

t'
..

O'
.

rl"o
nos o seu abraço de despe- a data.

Em seguida foi executado () Hino Duque de Caxias".'

IDe Ia' didas por regressar à Vitó- Por último, falou, em nome do Partido Social De- durante o qual ouviu-se uma salva de morteiros e raja-
� ...... 'ria, na próxima sexta-feira, mocrático, o deputado Fernando Oliveira, cujas palavras das de metralhadoras, dada pela Companhia de Petre-o sr, Odilon Grijó, que a foram belíssima saudação ao Exército de Caxias. chos Pesados no seu páteo de material.esta Capital veio assistir à Homenagem póstuma a Agamenon Magalhães Após, ocupou o microfone, para leitura de um opor-solenidade, quinta-feira pró- O deputado Estivalet Pires, lidei' do Partido Social tuno e sugestivo boletim alusivo à data, o S1'. Coronelxima, da colocação da placa Democrático requereu homenagem póstuma ao grande Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa, Comandante da,�omemorativa da peça de brasileiro Agarnenon Magalhães, governador de Pernam- Unidade.Mâncio Costa e Alvaro Ra- buco e um dos vultos, mais eminentes da política nacio- S. Excia. o sr. Almirante Carlos da Silveira Carnei-mos, "FIôr da Roça", 110 Tea- nal.

1'0 proferiu, de improviso, significativa palestra de exol'-tro Alvaro de Carvalho, le-
. Para justificar o requerido, ocupou a tribuna, o tação, deixando bem patente as qualidades que ornam avada à cêna há 30 anos, nes- deputado Va.I·gad FelTeira, que lembrou fases de alta pe'!'sonaliddcle do Patrono do Exército, notadamente comota Capital. significação cultura! e cívica <Ie \'ida do grande morto, "Conde::;tável do Império". /

jurista dos mais eméritos e estadista dos mais argutos, Apús as palmas vibrantes qu,e acolheram as últimas� cujo desaparecimento representa perda' para o pala"ra::; do ilustre homem-do-mar, desfilou em continên
Brasil e, em particula.r, para o Partido Social Democrá- cia à Caxias, sob o comando do Major Domingos da C. Lino
tíco, do qual era um dos mais seguros e autenticos lide- Sobrinho, aquela nossa valorosa Unidade, deix��ndo vêr,
re::;.

além do alto entusiasmo com que marchavam, o elevadoPela União Democrática 'Nacional, emprestou soli- padrão de instrução ministrada por Oficiais e Sargentosdal'iedade à homenagem o deputado Coelho de Souza, do nosso Exército.
que, com eloquência, enalteceu a persolJalidade do ilus- Foram então solenemente inaugurados vários melhotre morto, figura de raro valor pela sua cultura e pela l'amentos introduzidos pela atúal administração, desta
fôrça do seu patriotismo.

.

cando-se a '''Sala de Instrução", onde tivemos oportuniO orador conclui extendendo os pezames da sua bau- c1ade de ouvirmos, extasiados, belissima palestra orienta-
cada li bancada do Partido Social Democrático. da pelo Capitão Ivan Dentice Linhares, auxiliar do "S/3",Pelo Partido Trabalhista Brasileiro falou o deputa- que desenv-olveu-a sôbre o sentido e finalidade do Ser
do Paulo Marques, que lembrou a notável atuação do viço militar, quanto ao seu papel preparatório de 'def.ezaeminente estadista tanto na chefia do .ExeCl�tivo 110l'des- da Pátria-.
tino como na chefia do Min istério. No cassino dos oficiais foi servida guaraná acom-

°lJ
....(),.:..C)---()---.0 .' .:: Sargenlo Orl·'valdo Piai'I

panhado de finos "Salgadi��:s'"
:; Na Rádio Guai:ujá. Como em tôdas as 2as. feiras, foiDr J Barroso 110, irradiado mais um programa de "Hora Literária" que

.

,� •• [ .. MISSA DE 1° ANO Lourival Almeida mantem. O de ontem foi inteiramente
- "

��
Seus pais, esposo, filhos, irmãos e avós, convidam dedicado ao "Dia do Soldado", C01lstando, entre outros,I ADVOGADO aos demais parentes e pessôas de suas relações para a dos seguintes números: "Epopéia de Montese", de Luiz

o missa de 10 ano, que pelo eterno descanço do sempre Allall; "O Patrono da Raça", de Barros Cassad; e, "Cul

e, C Postal-175' lembrado VALDO, mandam celebrar dia 29 do corrente to Cívico", de Fernando de Magalhães, estandó presente. x.
:=

làs
7 horas, 110 altar de Nossa Senhora, da Catedral,M,e- um oficial representante do Comandante da Guarnição

\. '1 I tropolitana.. , Militar, o qual, findo o program�, agradece� a bela de-
; 1 A JRS - s V o· Desde já. ficam agradecidos a todos que comparece-

J
monstl'ação de civismo do. ��galll�ador de tao belo �ro-:' �.

I rém a êste ato de piedade cristã. .. grama, cuja elevação patrlOtlCa flcou gravada em quan-!..(,_O_o_c,.......o__ I Florianópolis, 27 de agosto de 1952. tos tiveram o p1'azer de ollvÍ�lo.continua.
-.----' -

_

RITZ
Às 5 - 7,45hs,

ROXY

Às 8bs.

Uma comédia que fará

jll.l'J'epiar os cabelos

.van .1ONHSON - Judy
(GARLAND

em:

.. A NOIVA DESCONHECI�
DA

No programa: Cine. J01'
nal. Nac,
Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
Censura Livre.

RITZ - QUINTA-FEIl{A
ÍVolle de CARLO Phi-

j�p FRIEND
em:

.A RAINHA DOS PIRATAS
Ritz -_ Imperial - Domingo
Spencer TRACY -:- Jean

RENNETT Elizaheth
TAYLOR

€:lU:
D PAPAI DA NOIVA

ODEON
Às 7,45hs.

Programa Duplo.
1) Ton CONWAY
2} Maria Antonieta

�üNS
•

em;
A MULHER DO CAIS
No programa: O Esporte'}la Tela. Nac,
Preços: 7.00 - 3,50
Imp. até 18 anos.

IMPERIAL
Às 7,45hs.

··.E o StlCeilSO
Alida VALLI
em:

'TEUGENIA GRANDET
'J(\l�O programa: CinelandiaJ'nQl Nac.
Preços: 8,00 - ,1 00I . ,

rnp. até 14 anos,

IMPERIO
Às 7,45hs.

A.)]
Sessões das Mocas

'�,
nfl LADD - Loreta.I.0UNG

.

em'

lP..MÀos EM ARMAS
<I
No programa: Noticias

Jl
fi Semana. Nac,
!'Iecús: 1.00 - 2.00 � 3,50�:n:p. at\') 1'4 üno3

Social Asselbléia

ri
'I

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA • • •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, ':ferç�-feira,-26 de Agôsto de 1952

'AV��:""'''',�, O.��O$, ate,na'Q.
Contintianª� ,$P',é:t% �'é:rie de emlstosos intermunicipais, o Avaí
jogará' amanha' in'oite nesta Capital frente ao Carlos Renaux

, -
"

"

. .

........� _"" ,.._...r� � O 'f!>..

,I.

r'

".,. �.·�-._ --..·-..·.�W" · - ·_.-.w_·�_ "':_.. _J', -.. _w.·.·.-_·_·.·�__ ..-..-_�_ _·-_ -:""'"·""'"

.

.

"O ESTAno'"

Bocaiuva x Avaí dcf rontamm-se na tarde de do- __caberá ao Bocaiuva, a quem taremos' abaixo uma men

r:liJ{go no 'Estádio da F. c. F. completando mais uma ção toda especial,
.rodada do certame profissional do ano eIp, curso. Os quadros que atuaram estavam assim formados:

Naturalmente os aficionados do peból ilhéo senti- AVAl - Brogonoli, Beneval e Danda; Neriern, Bráu-
.ram-se satisfeitos em assistir tão entusiástíca partida. lia e Jair; Bolão, Ari, Saul, Lisbôa e Pauli�ho.

O Baca iuva que, _este- ano apresenta-se totalmente BOCAIUVA - Bubi, Bonga e Teodoro ; Assad, Raul
'''novo'' com valores mais' positivo.s e melhor orientados, e Sebastião; Lebeta, Carriço, Romeu, Adílio e China.'
vêm. cumprindo desde o torneio início no qual teve opor- Análise individual � No Avaí Brognoli no arco

1;Ullidàde de sagrar-se campeão, atuação destacada, mar- saiu-se 'bem, apesar de pouco .empenhado. Teve as hon
éhando lado a lado dos 'melhores concorrentes ao título I'aS de praticar a maior defesa do atual campeonato.
máximo' do presente campeonato. A zaga formada por Beneval e Danda apresentou o

Asaim é que na partida contra o campeão do a110 primeiro em plano superior. Danda jogou com altos e

passado, os boquenses· souberam-se impôr ante o poderio baixos. Na infermediárla Bráulío foi o melhor, secunda
do seu valente antagonista e fazê)' com que a peleja che- do por Jair. Nenem abaixo de suas reais possibilidades.
,gasse ao seu final, sem vencedor ou sem vencido. No ataque praticamente não há nomes a destacar,

O primeiro tempo transcorreu equilibrado e ambas no entanto apareceram Saur, Ai-i e Bolão nos minutos fi
OR atacantes empregaram-se à fundo em busca de ten- nais,
tos mas, no entanto nada conseguiram, graças ao per': No BOCAIUVA - o goleiro Rubi constituiu-se nu- Os inscritos em Atletismo
feito entendimento verificado. entre as duas defensivas. ma verdadeira muralha. 'Operou defesas 'magistra-is, ga- Para as 'provas, de atletismo a serem realizadas n'o>

De início tinha-se' a vaga impressão de ser o Avaí, ran tirido o placard de zero a zero para as suas côres. dia 6 de setembro, pela manhã, provavelmente, no Estil
o possível vencedor do encontro, tanto que, ,-os v,àiartos ófimfHo seu desempenho. A zaga f'ormada por Bon- ,dio "TEN. CEL. NILO TEIXEIRA" inscreveram-se os

pisaram na cancha com mais firmesa nas jogadas 'e pre- Jga ,e 'I'eodoro teve em Teodoro o seu elemento destaca- seguintes estabelecimentos de ensino - G. E. LAURO
sionando com mais constância. Apesar de haverem sido I do. Marcou com muita precisão e rechassou com maes- MULLER, aLIVIO AMORIM, PROF. WENCESLAU
(laminados Iige iramente, ?s rapazes do Bocaiuva não es-I tI'�a._ Bonga �·eY.elou-se bom marcador de pon��_ A linha BUE�O, JOSÊ BOITET!X" FRANCISCO TOLENTINO,
mereceram, passando a por em prática, o seu costumeiro média constítuida de Assad, Raul e Sebastião colocou GETuLIO VARGAS, SiLVEIRA DE SOUZA> PRESI
trem de jogo, para seguir lado a lado cóm o campeão, em primeiro plano o médio Assad, sem dúvida um dos I DENTE ROOSEWELT. ARCHIDIOCF.8ANÓ SÃO .10-

.at� FIe .tão emocionante peleja. maiores da porfia. SÉ e ABRIGO DE MENORES, este último não partici-
Muito inteligente, possue ótimo senso de colocação, pando do atletismo _feminino.

marca bem e ataca com urecisao.

Se continuar aasim, irá longe. Raul, no centro da Os Inscritos em Voleibol

intermediária: agiu hem, contudo ainda possue algumas Para o volei masculino in scréveram-se os seguintes
falhas, e finalmente Sebas'tião é um elemento que pro-

- G. E. aLIVIO AMORIM, PROF. WENCESLAU RUE-"

mete. Sua atuação foi regular. Na linhà de frente des- NO ARCHIDIOCESANO SÃO JOSÉ, JOSÉ BOIT�UX,
tacamos o trabalho de Romeu e Adílio pelo espírito de FRANCISCO TOLENTINO, :GETULINO VARGAS, SIL-

luta que- demonstraram. São ótimos jogadores, aliás, os' \TErRA DE S0l!Z� e
..A,BR�G:a,?E MENORES.

.'

chaves do ataque não bisaram suas atuacões anteriores. Para o volei femmmo confirmaram a sua participa
Carriço lutapor, Lebeta fraco e China a 'pior figura, em . ção -'- COLÉGIO �?RAÇÃO DE JESUS, G. E. aLIVIO

campo. ,IDE. AMORIM, JOSE BOITE)JX, FRANCISCO TOLElN-
A peleja foi arbitrada pelo Sr. Norberto Serratini, 1T1NO e GETULIO VARGAS. '

da F. C. F. S.' S. agiu onestamente - procurando cumprir'
atuação digna de nota e saiu-se bem.

-,

Houve pequenas falhas, as quais não inf'lutíram no

resultado final. Auxiliaram-no os S1's. Lázaro Bartolo
meu e João Sebastião da Silva, este último falhou em vá-
rios impedimentos. .

, .

,

A renda apurada foi óti�a, Cr$ 4.145,00 'B na pre1i;
min�r" tainhem empataram Bocaiuva x Avaí� po'1' l' ten-
�aL

' -

Apreciamos imensamente o trabalho desempenhado
pelas suas defensivas', durante todo o desenrolar do
match, Todos se entendiam as mil maravilhas, não dan
do chance a qualquer atacante penetrar na área e con

quietar tentos: Houve em várias vézes ataques esporá
dicos; ora de um, ora de outro lado. O center

"

foward
improvisado Satrlzinho recebeu a pelota fóra da grande
área. e na corrida fintou magnificamente ao zagueiro
Teodoro, quando eram decorridos 8 minutos de luta,
lance em que o zagueiro "colored" pecou ao tentar dri
blar o avante avaiano dentro da área, não' sendo feliz
no arremate, endereçando a pelota pelas linhas de fun
oo guarnecido por Bubi.

.

Aos 22' minutos, é verificado o lance mais sensacío
nal de todo o atual certame de profissionais, Carriço,
(l perigoso avante do Bocaiuva endere.çou uma forte, ca
beçada no goal de Broglloli que culminou com 'a maior e

mais ·eletrizante das
c
defesas já ope�'adas 110 atual cer

tame. Gráu,.lO merece o arqueiro Brognoli, por tão feliz
d€fe�a. A medida que os minutos iam-se escoando, cada
vez mais aumentava. o entusiásmo dos 22 preliantes. -

Decorr�dos 30 minutos, eis qúe é chegada a vez de
ChÍl>la, estrema esq�lerda do Boca'iuva, desperdiçar ex

celente oportunidade para inaugurar a contagem daque
le marcador ,que permaneceu imutável o finai do ,encon
tro. Reagem ós avaianos sem no entanto transformarem
esta reação em tento�., A parte do prélio foi pontilhada
de jogadas verdadeir&mente' sensacionais '

\.

'Nl)tó os boqllEmSes como. os avaial1os' atacavam p�_
l'igosr-imente contra as metas de Brqgnoli e Bubi, obri
gando-os, principalmente o último a intervir com rara
felicidade. Os dois ataques que na :primeiro ,etapa qua-

.

si ou nada de útil rea�izal'aml com mai� .desenvoltura _•••••••••••••••�_••••••••••
})l'ocuravam acertar, o .dlga-se de pas'sagem, agiram bem,

O
. ,

C
.

' O G. ,1)':. José Boiteux
. Jogo em SI agradou plenamente pelo entusiásino a''mpenna' lo ·de. Ama�d'·or'·-,'es Esteve no estabelec'imento de ensino do -Estreito uJ1l·(l, ainda pelo formidável conjunto do Bocaiuva, clube que U

atraveflsa agora, a melhor forma, durante' toela a sua
dos nossos colaboradores, que constatou o esfôrço· feita

. �

S pela sua diretora e professoras, apesar elo abandono por€xlstcncia. e as linhas de frente do Bocaiuva e' Ava,l' F
-

.

f_oram os ségumtes os resultados da quinta rodada: parte dos elementos responsáveis, - para colocar aque..

ossem mais coesas, o encontro pebolístico da tarde de
. le educandário como um dos mais eficientes da nossadomll1go teria tomado outro aspecto, ê por certo teria- Sábado - IrI'S 9 x Flamengo 1 e .TI'eze de Ma.l·o. � x t' I' L' d• • -

- .<: me ropo e. utan o com dificuldades sem conta, não roe-
mos asslstldo. a um prélio com mais atrativos. Postal Telegráfico 1.

O 1 d d I recendo o auxílio por parte áos órgãos competentes, en-
, p .acar e e O a O foi' o mais justo que se poderia � Dômingo --'- Hercílio Luz 2 x A�érica O e Colegial tretanto, apl;esenta-se o JOSÉ BOITEUX, como o maiil'

e.�perar, visto haverem as duas equipes dispendido ,es- 10 x Bangú 1. .

.e " sério adversário dos outros candidatos, merc� da dedi-'

.ior?os 19uals coro.ando de pleno êxito aos heróis daque- Em nosso,. p'róximo nU.'meI'o daI"e'mOS mal·ores deta- 11 d t Sh-I cação de. sua diretora e de seus atÍxiLiares, .pl"incipa-a JOl"l1a a espor )va� .

e ouve-o'méritos 'O Avaí;'�.0 .mesmô-'Ilhes.
.

t '

l mente os de ,educação física.

, ,

Marcador 'em branco
( n'ii "",�!�()'J�iP!(Jpa c do Campeo,nato
. .

.

'; .. : ",' " .. .

�,tl,�S ,bpça��l�;:,Pa.SSoU o 'Avaí diante do Grêmio
..

da:; �a,ri��'il�-Empa.ada 'i)mbém a preliminar.

Felicitamos através destas despretenciósas linhas
os esforçados diretores e jogadores do Bocaiuva F. C:
pela magnífica per:fom�mce que vem cumprindo no cam

peonato deste ano, organizando �ma ótima equipe ca

paz de conquistar o título máximo do certame de 52.
. Preparo fis'ico não lhes, falta:, 'restando apenas apu

rar um pouco a parte técnica. 'Contudo, podemos classi
ficar o. Bocaiuva com um dos _maiores da. cidade, atual
mente. A eles, nossas felicitações e (} nosso estímulo' pa�
ra as jornadas futuras.

'

P�rabens Agapito Veloso! Parabens Bocaiuva.

,,",

Quatro sérios candidatos ao titulo
de campeão do I- Campo Escolar.

Toma vulto' inesperado o certame promovido pela.
Inspetoria de Educação Física Estadual em combinação
;�om

.

a '"'Fedel'açãó-:'Artê'tica ;"Ca:t�rr11Htri:se. _ -,-

O número de inscrições, o entusiasmo que se nota

nos Grupos Escolares por esta competição, QUe reune

não somente estabelecimentos de F'lorianópol is, como

de São José e, Palhoça, faz prever um sucesso invulgar
para o primeiro certame desta natureza em nossa. cida
de. Dez Grupos Escolares f'ar-se-ão representar em Atlê

tismo, mascul ino-, e feminino, oito estabelecimentos em

Valei masculino e cinco em Volei feminino.

Os candidatos
Elegemos como os mais sérios. candidatos ao título

de campeão do certame os Orupos Escolares. que se fi
zeram representar em tôdas modalidades de provas.

De acôrdo com êste nosso critério, os Grupos Esco
-lares aLIVIO AMORIM, JOSÉ BOI'l'EUX, FRANCIS
CO TOLE0TINO E GETÜ,LIO VARGAS, que tornam.

parte' em tôdas às competições, serão os prováveis ven

cédores, podendo um deles ser o detentor do troféu
"CIDADE D�-; PLORIANóPOLIS:' de posse transitória.

Êste nosso palpite não impede que, algum dos .ou
tros concorrentes'· no final do certame, 'pelo cômputo ge
ral d�s pontos venha a ser o triunfador.

. Os números de arte
Foram programadas pelos diversos estabele'cimen-'

tos de ensino números de arte, constando de bailados,
côro orfeônico, demonstrações de edücação ,fí.cisa, etc,
que

.
�erão l'ealizados nos intervalos dos j-ogos devoIei,

com possivel efetivação nas noites de tO, 2, 3, 4 e.5 de:
,etembro, com in,ício ás 19 horas, no Estádio "SANTA
CATARINA'�. O programa definitivo dependerá do 88-'

sentimemo-da"COMISS1l0 'ORfMN1SADORA DOS rFES
TE\JOS DA. SEMANA DA PÁTRIA.

,

A inauguraç�o
Para o dia 10 de setembro, com a presença de _ tô

das as autoridades de nossa Capital prevê-se a inaugu
ração solene, participando -todos os estabelecimentos com
seus atIétas inscritos. devendo as BANDAS' DE MúSI
CAS" do ABRIGO DE MENORES e do 140' B. C. abri
lhantarem o ato. E' pensame�to da comissão organixal"
um roteiro cÍe f�rma a que tôdas as festividades tel1ham.
um desenvolvimento perfeito e terminem dentro do ho
hário- préfixado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com uma propag.lU1da· bem antecipada, para

que fosse convenientemente escutado .em tõdas .as

jJnl'tes do' mundo, oe, por excelência nas mais )riteres
sãdas, o 0'111". Dean Acheson, Secretário de Estado

..d.l,'s Estados 'Unidos, proferiu" não faz muito, dois
<ii .scursos e neles explanou .as condições rmrnmas

:iiàra que um "modus-vivendi" do mundo ocidental
·r:Óril. a Hússüi e os seus satélites, de' sorte 'a varrer
,H' ú,tm.osfera universal.

.

Num jôgo; sútíl 'de palavras que coloca já na
.;im.ádeü'.a da 'J)ibliát.eca da história internacional os

'�l�lTno>i· "dinlomacia total", baseada na. tática da

�'l'�Z pe1a fôrça", para '0'S substitutr pOl: "jia c if ica-
·": .....a üia", destinada a elímlnar a "guerr-a fria:'
";ubtiliz�:, de resto, que 1108 deixa a desoladora ím
!ü'e"SD.o (Í<2 n ão passar de um malabarismo de no

.;:nenel, turas. - O· snr. Acheson, com L�ma' retidão
.:ia U!tclll;ãn' que ninguém 'é capaz de, contestar Hem

.�h·DpêTo {la verdade;' esforça-se -:- "nos seus sete

i:oni.o�"· - por chamar a URSS à realidade elos acon-
'.rC{:"imentos lo) a enveredar 'pelo' caminho do intendi-:
rnent;o': :

'.

,

.
<

•

'f;ste programa de "sete 'pon tos" poderia resu
mir-se assim : líbertacão' dos povos dominados' peia

, R'.:l.'>Ria; desistência de infiltração nos países não
.iominl'Hlos e das consequentes edeeaetrosas pertur
,�acõef; causadas nas suas vidas; suspensão do abs-

· "tn{eionísmo sistemático exercido no sistema orgâ
""lieo internaciorral : cooperação no problema

'

do de
"

.....armamento é fiscalização atômica; ,cessação dQS,
"�:ntJ"aves ii solução do "aff'aire" coreano.

Porque os Estados Unidos querendo a Pl'\Z' '''não
... querem' por qualquer prêço", e porque entendem

· 'iJue para a conseguir' e para além de um min imo de
,;gaülJltias, há que estabecer uma espécie de progra
ma "básico; ttlde não joguem as intransigências de
';r-arte a parte, é que o Secretário de Estado ameri-

· cano se dedicou,' depois de um traçado completo do
'panorama dos problemas em suspenso, a dar os ele
'C,mentos para a indispensável ponte de passagem:

A p"8.Z é desejada por todos os homens com res-

.:J}onsabilidade, não padece dúvida, mas a diferença
,;nicial, e possivelmente antagônica, é que cada um

'J"ooe vê-la à sua maneira, Esta advertência de não
.·Intnmsig'ência americana 'póde exprmur, ao ser

.apreciada para lá da "cortina de ferro", que uma

,'ontra-pl'oposta não é descabida e que o montante
·.Jas exigências americanas é suscetivel de altera
.. 'iio e modificação!

Mas não só OR homens com responsahilidades
"públieas são amantes da paz. Pôde, afoitamente, di
ser-se que, a não ser os doéntes de um mal íncurá-

·

...·e.! - os processos da guerra, - não há homem
·que não seja pacifista. Todavia, êstes' dividem-se!
'ninda nos que o são mil por cento e sofrem da ple-jtora pacifista - outro gênero de doença que ataca

ri�:I!,��'�:::t���:�::��.:�:::li:��!�;p!;;:���: I

EA'fl·cl·e.nle PO·II·CI-ameo' lo O'a· Frontel·rta"'b1'e pedra 110 seu moroso edificio, do que a sonhar .
,_...�..................-..-..............WM!'_

.sem dormir, ou mesmo dormindo.
Entre os que dormem, e em meio dum entusías. CODl a Arge'nll"na.

mI} coletivo da Lmprensa americana que chega a
".

Impressionar, .;está o articulista que, na revista "Ti- RIO, 23 (V.A.) - Sob a temente esteve na fronteira um paradeiro às graves 0-

znes", escreve estas palavras : "Infelizmente, uma presidencia do deputado NIe- do Rio Grande do Sul com a correncias ali registradas
das maiores dificuldades do problema é que o Kretm- nezes Pimentel, reuniu-se, .Argentína para fazer ob- entre brasileiros e elemen-
1� está hoje absolutamente satisfeito com o atua! hoje, a Comissão Parlamen- :servações·e sugerir medidas tos da republica vizinha.
-<estado de cousas;, as suas táticas de infiltracão e tal' de. Inquérito qu,e recen- legislativa� que venham' pOl' Aquela �omissão compa-
..de propaganda parecem dar-lhe bom resálta'do e

'

rou 'suas observações com
:.]Jão está submetido a qualquer pressão econômica

, o relatório que também fez
�esmagadora, não vive no terror das possibilidades S '1 f I- 1"1- S

a respeito o govêrno- do
.atõmicas, não está sob qualquer pr.essão especia;

'.
Rio Grande do Sul, acentan-";para fazer a paz!"
do, afinal, sugerÍÍ', entre ou-

Jsto 'é: a URSS não tem nenhum estírriulo para tras medidBs, um serviço de
t i d

,.

d Ataca todo o organismo'se eu· ene e1' com .os seu:; '2, versal'lOS em 01' elll à poliçiamento. eficiente em
:paz e tem tôda a gárantia de que a falta de- unida- E.M SlF1LIS OU RECMA-

nossa fronteira, com a Ar- A írrítoçõo õntola,óve! EI os wcforearl� entxe os que lhe lançam o apêlo continúa a ser
TISMO DA MESMA ORl-

gentina, psotos' aduanei- produ?idos pelos distúrbios do�.;a sua melhor fonte de aquisição de posições e tri- GE�!
1'OS e de imigração, constl'u� devem ser combatidos,. logo ele ínic1a

f U,!:ig O PUPULAR P.REPA-
d 5 d L_ d ·.L J':_"ln os �stl'atégicos.

. ção de coleg-ios, campos e en o o <>exigo o porta e saíao <mil

A
-

t
'- ,,'

d' d d
. RAno

b substÓ�cia$ tÓ.,icas e. ·im... ·relOS "'Ift!< QSi
, l-ll egracB·ao eUrOp'ela an a a1hl'o a e um mIto;

51! t�� I �l; !31
pouso: e oútras oras. caPda- rins separam do sangue,"':ofre-se'1Jorefli't) exemplo do enelux salta aos o os de tôda a gen·

I
I I· .' r-_ zes de oferecer um clIma', e. , .'" cruciantes quanda esse delicado orp·"te; os povos nórdicos desatam' os compromissos com "

,

'

..��"'
progresso a tão importante est-á inílomada, devido áo contoc::t<l co...." sul; a França ainda s� debate numa crise políti.' _ - - -- - zona. Para relator do im- tais substóneios. O e�ogerodo �óliG',co-econômica interna que chega a tocar as ráias da 'A,provado pelo D. N. 8. p" como auxiliar' no ! portante trabalho da 'co- de oliviOl' o be.igo, os ardores e <r.:

insensatez, bem infelizmente, ,ape'sar do árduo ·tra- ' tratl'lmento da SifiÜ,$ e· Reumat:h,mo da meilm.,.. I
missão foi designado o dep. irritações das vi'lS urinários devem 59"

';balho de Pinay;' a 'Grã-Bretanha não dá melhor €s-
. origem. '.

.

.

' ..' I Pei-eira c de Souza, <) qual combatidos, tomando: ainda hoje, (MI,

l>etáculo da sua divisão. e igualdade de fôrças', 0'<

.

rnofensbro ao orga,mamo, agradavel coreo Bp
,'t' d t

Pílulas de Wilt PÇlto os Rins a o 1J,g�;ga..
� �I'a O l?raZO e qllal'en a. e. SilO ciçõ� col�.(lnte'e antisético, Im,5\!>-Eslados Unidos, além do fenômeno das próximas cor.

cmco dIas para se desm- f sêntir '16có' ',,��b'exig(l, .

nos rins, e 00,;'eleições, estenq-eram economicamente o seu... domí- ,e do pelo caminho das suas ambiçôesc sem limites, se ·clunbir. todcl as .ias ol;n",ia,.:Dio e entram a colidir com interesses criados e por Gonsolida e unifica c�·da vez mais!
-

O govêrno do Rio Grande:' As PiluhlS De Witt sôo íabri-�assím dizer tradicionais, de outras nações; a Ale· Em ta� dispal'idaCle e desigualdade de situações do Sul sugeriu em seu 1'e- ·cadas especialm'9nte pa.ta a"manha tira partido de báscula, auto-valorizando-se, será de esperar, da: parte da Rússia e em resposta lafório que o policiamento lÍoenç-as dos R,ins e �a B""'9U •

.Ias adulações e das invejas de qi.Je é alvo, a criar ao chamamento 'de' Acheson, uma contra-proposta da fronteira ficasse a seu
DOVO!? prohlemas P1\ra o futuro; os Balcãs continu- q_ceitável, viavel? cargo mediante convênio ��s-
:am a ser o barril de pólvora, para se não falar no Témos tôdas as razões tiradas do passado, da siriado com o gov,erno fede-Ir-ã � no Egito, q.ue trazem a Ingraterra de canto. mdtalidade 'sovi�tica e 'da vantagem da sua estra- ra1. Tal "policíamento seria
�llorado, tégia e posição adquirida, que se a contra-proposta realizado inteiramente pelaIsto quanto- aos povos cuja homogeneidade de aparecer será como que um fôgo de vistas. de pro- Brigada Militar ou, em par,-vida -e de processo de atuação politica se seguiria paganda, como nas demais vezes, sem 'nada de 1'e- te, por conting'entes da. mes-
·p:.u'a fl,nfrentar um 'inimigo poderoso; enq'1.1a�to ês- to, de consisterite,' de sincero � de garantido! E di- ma cOl'l){,)l'ação., como fôrça.te. bom grado, mau g'l."ado das que vai arrebanhan-.. ga-se que para infelicida.de de todos nós!,. . lluxiliar do Exército.

IDZ da Razãol:
.Iôo..,,'
"'_

.:;.. '<o

( MAN um, FERREIRA DE MELor
1. "," �.! . t

'lIumine melhor ·a sua ce se 'com o
,

,

KEROZENÊ'SOE'

..

_.

Mais luz e' maior rendimento

Não' produz fumaça'
.

.

Não suia as paredes ou ianelas
":-l_--'1'"'-..::'

KEROZENE

uSOEt

Cultura
Religios

-()-

Eis as respostas das pe

guntas de nossa edição di

dia ." (3a, feira) ...
1) A expressão "Padre

Apostólicos" é devida.a: J
. b ) COTELIER, emmen�1patrólogo, que em 1.672 pu

t5licou' a primeira patrolo
g ia, em dois tomos,

,

"'?) À opinião de que "S�\De as Sabe". quem escreve

'a "Epístola aos Hebreus"
atriburda a;

,

b) A ()RIGENES, por Eu
"ábio, na sua "História.

'

E�,:CS'iás.tka" VI,25 e 12-14.
3) "Confessio Augusta-

na", eorresponde :

c) A "Confissão de Au

gsbu rgo", tiabalhada por
Lutero e, Melanchton.
4) O aome "PROTES

TANTE" proceae:
c) Da 2.1. dieta de Spira,

reunida, em i9 de Abril. de
1529, dia da leitura do cé
lebre PROTESTO da mino
ria, que prejudicada pelas
decisões da la, diéta, apela
va agora, para o Imperador
e -para um concílio geral,

III

Agora as quatro novas

perguntas:
1) O título de "Pai da.

História Eclesiástica" per
tence a:

,a) Sozomeno.
b) Euzébio de Cesaréia.
c) Sócrates.
2) Os "Aquarianos" eram
a) Ascetas .

•

b) Membros de uma seí
ta religiosa.
c) Revolucionários polití-

cos.
3) O nome de -Chester

Beatty lembra

a) Trabalho cientifico .

b) Obra literária.
c) Descoberta arqueolôgí-

ca.

4) A pronúncia GEOVÁ �
atríbuida
a) Aos judeus.
b) Aos cristãos.
c) Ao confessor do pa.pa

Leão X,

../

Pilulas
DEWITT
.pa;a os'Rins e a Bexiga

Em ridros de 40 e 100 piMas
Q gra"de é meiH'!(OllÔmt(9

q Q .

"Ct'7�lZ;.."MD:�'·......_·......
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.VISI!A Orientação aquiencontravam à sua cabeceira. O ilustre homem As divergências não devem escurecer a ação dos
o contava 58 anos de idade, pois nasceu a' 5 de se- homens, nem deslustrá-la, ou amesquinhá-la, pela

n a�O 'segu -Id a'
.

) de 1893. Descendente de tradicional família per- razão única de ant�gonism?s político-partidários. '

'

,

•••�! icana, fez seus estudos preltminares, secundários Falo com autoridade nesse terreno ao saudar .

rriores nesta cidade, onde se bacharelou em Ciên- Antônio Carlos, por ser dêle adversário político, de
u rídicas em 1916. Desde cedo iniciou a sua. vida ôntem como de hoje, sem 'que tivesse; em qualquer
a e política, participando de todós os movímen- tempo, me' servido das nossas discordâncias de idéias,
causas ligadas aos altos interêeaes da coletivída- para procurar, por qualquer forma, ignorar as suas
oi. por "vários anos, Professor Catedrático da Fa- altas qualidades, a .sua cultura, a sua inteligência,
,de de Direito. Humanista e cultor das letras, 'pu- a sua profunda dedicação à causa pública, e ao povo
t vários livros, além do que deixou escrito em vá- do seu Estado.

-

'
.

ornais desta. Capital e do Rio de Janeiro, que bem Vem de 1947 o meu conhecimento com o'então
nstrava o valor e brilhantismo de sua pena. Na PQ_ acadêmico Antônio Carlos;
, desempenhou, por' diversas legislaturas os man- Eleito, como êle o fôra, para a A�sembléia Le-
de Deputados Estaduaj� e' Federal, parficipando g islativa, coube-nos a honrosa.« i-mpereclvel tarefa"

'omissões que elaboraram as Constituições de 34 e de colaborarmos na feitura da Constituição do Es-"
ois era possuidor de vastos e sólidos conhecimentos tado.

'

;.icos e tido como uma das maiores autoridad�s em Nos trabalhos das Comissões Legislativas, onde
tos coustituicional e eleitoral. Na acl'miltistl'içÍío pÚ-" sé acentua e se ir�aJça mais a dedicaçâo .. pel�h�m>:ç:
do país exerceu os elevados cargos de Ministro do ,coletivo, pois que dêstes saem os pareceres e 'estu-

.alho e da Justiça (2 vezes), .Interventor Federal dos que possibilitam ao plenário votação consciente

.ualmen te, Governador do Estado, para o qual fôra das leis; no' seio das Comissões, foi onde tive me-
o em outubro de 195D. Homem de elevados principios lhor oportunidade de apreciar a ação eficiente e

cepcional acuidade política, projetara-se, doe há mui- sempre capaz do jovem parlamentar, que se apro-
10 cenário' brasileiro, como uma figura de marcado fundava no estado dos assuntos que se lhe apresen-
\70, e -síngular habilidade sendo um dos principais . tavam ·e chegava à conclusões que, .mesmo nãu.Jo-
zentes do Partido Social Democrático, e ocupando, grando acolhida, tinham, contudo, a faculdade de
.Estado, a presidência da sua secção regional. Era merecer o acatamento de todos, pela justeza dosI

suidor da Ordem do Mérito Militar e de outras C011- conceitos e pela forma lapidar dos argumentos,
orações nacionais é estrangeiras. Na tribuna parlamentar, orador seguro e com-

Tão logo foi divulgada a infausta notícia, grande pleto que o é, Antônio Carlos debatia os mais va-

:sa de povo acorreu à frente'do Palácio das Prince- dados têmas, com elegância, e com firmeza de con-
A visitação pública iniciou-se às 10 horas de ôn- vicções.

. tendo sido a câmara mortuária armada no salão E os Anais do Legislativo Catarínense, guar-
.re do paço governamental. Apesar da chuva, enorme daMo preciosos discursos do vibrante e jovem tri-
o movimento, pois a população desta cidade e dele- huno.
.ões do interior do Estado desejavam prestar o últi- Por tudo isso, senhores, quís a sociedade desta
preito de admiração e saudade àquêle que, em vida, linda e acolhedora Capital, recebê-lo em festas,
sempre um lídimo batalhador das melhores causas e quando para atender convite do Curso de Expansão

.a expressiva figura de democrata. Cultural, vem à sua terra, fazer uma conferência.
RECIFE, 25 (U. P.) - Com excepcional pompa e A própria circunstância do convite para prele-

.alculável acompanhamento, realizou-se, hoje, ás 17, cionar no mesmo certame onde pentlflcaram homens
ras, o sepultamento do ex-Governador Agamenon Ma- de alto índice cultural e científico, é prova evidente
Ihães. O coche f�nebre saiu do Palácio das Pincesas de que Antônio Carlos, dentro da nova geração de
ra o Cemitério da Consolação, onde lhe foram presta- intelect.uais catarinenses, é uma das mais categert-
s as honras militares a que tinha direito. Participa- zadas expressões.
111 do cortêjo, além do Governador em exercício, tôdas Razão pois, tinha. eu, quando lhe dizia; na pre-
autoridades civis, militares e eclesiásticas locais, de- sidência eventual da Assembléia Legislativa, por oca-

,'ttados estaduais, as bancadas pessedístas pernarnbu- sião de sua renúncia ao mandato que o povo lhe ha-
.nas no Senado e na Câmara federais, o gal, Paulo de via delegado, e que tão brilhantemente exercitára,
igueredo. Comandante da Região, representando o snr, que a "Mesa Se associava ao pesar de todos os com-

residente da República, os governadores dos Estados ponentes da .<\sseltlbléia Legislativa de Santa Cata-
\, Paraíba, Rio Grande do Norte, de Alagôas,' e Sergipe j['ina e pedia a Deus que guiasse os 1)8SS0S daquele

. Estado do Rio, que, também representou a direção do jovem catarinense que, estava certo, teria futuro à
SD, delegações do Senado e da Câmara, representantes altura do seu talento, da SUa cultura e das suas qua-
e Ministros de Estado e de várias entidades nacionais, lidades pessoais".
j snr. Agarnenon Magalhães foi sepultado com a beca E recordando minhas palavras de então, vejo
e professor catedrático da Faculdade de Direito do Re'- hoje que elas tiveram a fôrça de um vaticínio, por-,

ife e tôdas as suas condecorações. A famílt'1 do extinto que senhores, Antônio Carlos, graças aos seus méri-

Ii 'em recebendo expressivas. manifestações de pesar de tos, volta agora por todos festejado, colhendo assim;
odos 0:3 recantos do país. os lauréis da sua incontestável vitória".

RECIFE, 25 (U. P.) - O snr. Torres Gaivão, que
'."sumiu o govêrno do Estado, ouvido pela imprensa,
lfirmou que o desaparecimento do snr. Agamenon Ma-
:;alhães constiui uma irreparavel para o povo pernambu- 26 DE AGOSTO de Aposentadoria ,e Pensões
"ano. Depois de outras considerações em tôrno da figura A data de hoje rec_9rda- dos Empregados em Trans�
riu extinto, declarou que tomará imediatas providências nos que: portes e Cargas.
para a realização das eleições gerais para preenchimento - em 1.640, na Bahia, fa- André Nilo T�dasco
(10 cargo vago, dentro em 60 dias, conforme prevê a leceu o Mestre-de-campo ,

Constituição,' esclarecendo que cercará as mesmas de General Gioan Vincenzo Igradeclmentotôdas as medidas e garantias,legais, para a livre mani- Sanfelico, Conde de Bag- JI
,

festação do eleitorado, sôbi'e presidí-la como uh!. magis- nuoli. A partir de 19 de

.ia-I' Diamantina Alves Ro�ri-'
trado, não só por um imperativo de consciência ,como ho- . neiro dI;} 1636 foi o co:na�- gues, residente à rua Felipe
menagem póstuma' à memória do· falecido. Expressou, dal:te em ch�fe �as :Iopas I Schmidt 181, agr!!dece ao
finalmente; que, nes's� Í11terregno, procurará fazer com peInambucanas c<>ntIa os dr. Juiz de Menores, haver
çue' a administração iniciada pelo sn1' .. Agamenon Ma- holandeses; I mandado .recolher o seu fi-
galhães não' sofra solução de continuidade.

.

- em 1.824, governando lho m�nor Hamilton a
.�(�)"",()�)'_'()'-":""'()'_'O._;rl", o C�ará, Alencar Arar�pe a- Abrigo d,e Menores, ' dest�

derm a Confede_raçao do Capital.
.

'Equador, procl'.�màda em

Pernambuc'o P01� Pais de

Andrade;
- em 1.868, no acampa

mento de São' Fernando e

po l't:>rdem do ditador Sola
no Lopes, foram , fuzilados
alguns paraguaiôs, inclusi
ve os General Bruguez, o

Coí'onel Nunes e outros ele
mentos destacados;
- em 1.868, no arroio Ja

caré, um corpo de 40D para

gtiaios montados foram der
rotados pelos brasileiros co

mhndados pelo C01'9nél João
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Ilecea Agamenon ECOS DAo sr"

OON·VITE·····
A G U A
----.,.---_.•.---. _.,.

A Congregação Mariana
de Nossa Senhora da' Bôà
"í:riagem, de Saco dos Limões
convida o povo em geral pa�
1'a assistir a procissão lu

minosa, que se realizará no

dia 30 do corrente, às 19 ho

ras, saindo da residência do

sr. Eliseu Aguiar (-fábrica
de fogos), conduzindo a no

va imagem de São José, pára
a capela de Nossa Senhora
da Bôa Viagem, cita em Sa
co dos Limões.

NAS CONVALESCENÇAS

A Di:retoda

sempre vencido pelo seu maior, inimigo, que a quanti-
dade excessiva".

-

,

Posição do Cruzeiro
"Já dissemos que a moéda é a bandeira do crédito

de um país. Por- que desvaroltzá-Ia, encarecendo o custo
da vida para o povo? Afirma-se que é para poder expor
tar mais e surge então o conceito novo e perigoso "do
produto gravoso. Aceito êste princípio, dentro de pouco,
pela.. lei do menor esfôrço, tud.o s-eria gravoso".

.
"A orientação- é procurar diminuir os ônus que en-.

careçam "·ml" elementos formadores do custo,' afim de

que o produto destinado à exportação alcance o preço
da paridade internacional".

"O Brasil deve, prnduzir bem e barato o que preci-
..

,' '. � " '-'\ ': ,
.

sa exportar".
. ,

FAJuilíbrio Orçamentário
Está sendo orientado no sentido de "atende-r às ne

cessidades nacionais de acôrdo com as possibilidades
financeiras, pedindo ao tempo e ao trabalho o que outros
desejam resolver com aventuras e antecipações perigo
sas Çlue levaram países e. povos à. dissolução e perda das
liberdades públicas e privadas. O ernissionismo infla
eionârio não produz riqueza.s nem progresso; somente
encarece a vida e tudo que se constrói; somente torna
doentio e deformado o desenvolvimento de qualquer
país".

Terminando a sua entrevista escrita com a impren
sa, o snr. Horácio Lafer afirmou que "dif iculdadee exis
tem e sempre existirão, mas são solúveis e não afetam o

panorama geral. que é de confiança, de expansão, de so

lidez; de vontade de trabalhar e prosperar..Não permi
tarnos que os, .que fracassem formem um ambiente que
6 dêles e não da maioria, e muito menos do país".

E,
•

ao despedir-se dos jornalistas, rematou: "Essa
entrevista de hoje póde não ser bôa. Mas é�uito cora

josa. Opus-me a tõdas as grandes solicitações que aqui
chegam, porque acho conveniente contraí-Ias, no inte
rêsse da Nação".

. .

Segund-o a opinião' da maioria dos presentes, as pa
lavras do Mínistro da Fazenda causaram bôa impressão
e foram apreciáveis em sua nitidez.

I .

Vende-se'peças nara tratores
Caterpila, Internacional e All í-Charmes, senda

Link, Rodas de guias e motris, Sapatas, corôas, pinhões.
eixos de roletas, cubos e buchas de -roletes e roletes

completos. Rua Cesar 416 com ANTONIO São Paulo -

Capital.

Um' fato sem dúvida gra- Dada a distância e o tama
ve o que se vem verificando nho das pedras, o perigo é
no chamado Caminho de Ci- grande, tendo sido algumas
ma, na estrada que vai para pessoas já atingidas, feliz
o sub-distrito de Saco dos' m·ente não na cabeça, e ou

Limões. Algun� moleques, tras estiveram na iminência
residentes no morro da de sê-lo. Tanto os morado
Trincheira, por onde passa res como os transeuntes já.
aquele caminho, estão se fizeram queixa· aos, pais de
dando ao pessimo e coo de- . alguns desses garotos, e es

nável brinquedo de atira- pautam as respostas rece-

rem pedras nos transeuntes. I bidas. .

Vende-se
a

um conjunto
vapor

Um motor .de um H. P. e uma caldeira de 100' m3
de alta pl'eção de fabricação alemã. Rua Ih. Cesar TI.

416 com ANTONIO - São Paulo Capital

Firma atacadista especializada no ramo de Enfei
tes, ·Al'marinhos e Novidades,' com freguesia selecionadá.

I procura REPRESENTANTE EXCLUSIVO assíduo e cl'Í
..........,.._----------

terioso, para trabalha.r nos Estados de Santa Catarina e

Paí-aná. O pretendente deve ser profundo conhecedol' do
ramo,' estar bem relacioIfado com a fregúesia e ter bas
tante prática para. viajar. É_ luga1· de grandes probabili
dades· para quem preencher estas condições. Exige-se re

fúências ,de,estabéle.ci!Ueritos do ramo. Dá-se preferên
cia â q13em tellha condução própria ou carteira de moto
rista. Ofertas indicando idade, estado civil, ,empregos já
ocupados e referências à caixa postal n. 4.178 - Rio de
Janeiro.

Niederauer;
- em 1.890, Luiz Galves :;;-

declarou-se Presidente da e'o�
República do Acre; .. q�� 'VoO.

.. ..e\l8",,_�
- em 1.938, a' Caixa de ..e$CrY6"·� ,

Aposel1tadol'ia e Pensões �.... /

.

d?s Trabalhadores em Tra� ��ATMt"",pIches e Armazens. fOI .

"""•• '••'IMIt rtransformada erp Inst.ltu_to. I

chevista da' A_lemanha Ori-I O recorde regish"ou�se no

ental pediram asilo nos s,e-

'''!ia
28 de julho, quando 18

tores ocidel1tais de Berlim loliciais refugiaram-se na

E'· êste o segundo grupo Berlim ocidental, para fu
numeriéamente importante
ciêsses políciais que se re- ii gir ao excessivo rigor do
fugia na 'Berlim ocidental J regime vigente na zona ori-
lem u)U dia. \ ental da Alemanha.
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cão grafica que é das me

lhores, possuindo bela ca

-oa em cartolina côr de rosa

composicão bôa, cuidados t1.

paginação, tudo um traba
lho perfeito da Tipografia
Ipiranga, de Joinville, é

"Saratoga",
-

com 9 (nove)realmente o estilo. Com ele
. . .

.

f t
• mêri válvulas e 2 (duas) faixasha um .a :01' que e o e - •. .

imagens que concorre pa- to principal do Sr. João AI- ampliadas, em pe:felto es-

j'a o impressionismo a que � tado de conservaçao, ava-

nos referimos. fredo Medeiros Vieira: .o liado em Cr$ 1.500,00' (mil e
,

Isso porem" não ,obRtn estilo é um'movimento rli- quinhento's c r u z e i r os).
que haja profunda pel�:;;a rigido em ,duas direçôe" Quem pt'etend-er arrematar

. 'fie expressão e sua�vida.de num só tempo - a inteicc- dito bem,' deverá compare-
em suas crônicas. tuais, �xigentes, implaeá- cer no dia, hora e local su-

As duas crônicas "dedica- veis, críticos,' e àos simples, pra mencionados, ficando
rl3,8 a Napoleão Laureano, aos leitores humildt'J8, às ciente de que o arrematante
;a,ntes e depois de sua mó}'- camadas: qtl'e mais oe,ouviam' deverá gaTantir o lanc,e com

'tt. provam o que afh'ma- pelo rádio.' Poússo o livro o sinal ·correspondente a

mos. " I MATER pód,e'ser considera- vinte 'por cento (20%) do
() que mais põe em relevo do o livro do momento.!

_
seu ,valor., E, para que che-

-o livro, além da apresen,ta- I .; ,n.s. ��e ao. conhecimento dos
_'...", ...;": --t� �_, - t. '"

Sim, falamos do livro

"Mater", um conjunto de

<crônicas já lidas pelo rádio

t: de natureza religiosa, que

leva o nome do Sr. João Al

fredo Medeiros Vieira.
Embora este 'livro já es

teja em segunda edição, s6

() começamos a lêr agora.
Em si nada tem de .mais

nem de menos. E' um livro

entre outros que surgem,

11m pouco diferente pelo
+ eonteúdo pois ult imarnente

não viamos tim desse gêne
ra: porém, trata-se de Cl'Ô

nicas, que .apezar de sua

lallga .divulgação radiofõni- ':

-ea por vários anos merece

alguns comentários.
Elas em si são in teressan

tes, e de fino poder de atra

ção psicologica sobretudo
as que 'o autor'dedica

,

aos

Iâzados, aos anciões, aos

1:lstafetas e mensageiros,
aos expedicionários, algu
mas ''3 diversos ouvintes que

lhe escreviam, outras diri

gidas aos doentes dos hos

pitais, às jovens, às campa
nhas de recuperação, asilos,
às mães, aos nezros, aos

Ioperár-ios de todas as cate

gorias, às associações de

beneficiencia, aos intelec

tuais, enfim cada qual des

tinada a determinação alvo.

.Não há demagogia mas

.a gente apezar disso sente
,

um gosto acentuado daqui-
lo que mais o povo aprecia
e que o autor soube muito
bem desenvolve: o impres
sionismo.

.

Não há dúvida

que ele sabe impressionar
.com delicadeza psicolog ica
e tem a particularidade de

poder dirígir-se a cada pes
soa diretamente, falando a '

muitas
.

ao mesmo tempo,
Isto positivamente é um

dom importante.
Entretanto, o sr. João

Alfredo Medeiros Vi e ira,
nessas páginas, e cunho 'es

piritual, vae 'perder-se la
mentavelmente nos matizes
carregados com muita abun
dância.
Há um-forte colorido de

o 4ricô"já
não me ceus«
.'. Itonteiras .•..

Negado aumento de sala rios SalJe o filie é "�UDgUDzá"?
,

I
Do milho verde ou painço, os negrus escravos ê os uossOlt

a' operarios ing e \es indígenas nos legaram., preparo do "mungunzá", do Ilngua-
.

Ii jar nordestino
ou a' popular "canjica" da região centro-sul doLONDRES, 23 (U. ,P.) -11ários, à base de 2 ester 1-

Brasil. O valor nutritivo dêsse e de outros alimentos muitoOs dirigentes das entidades nos por mês, como fôra .re-
depende de um bom trabalho do estômago. A boa digestão épatronais .que congregam as centemente pleiteado. assegura:da com (, uso de "Carbnleno" após as refeições.,indústrias fabri�, máquinas. . "Carboleno", pela. sua con;..posição anti-ácida e digestiva, é in-

eu: geral, est�leIros, �ort?.s, I . Clr:ul.o� bem. 1l1.forma�os dicad.o no tratamento Imedíato das perturbações gástricas,mm:as e movel�" em reumao esclareceram que� ,a medl,da consequentes à hiperacidez e ferbtentação dos alimentos malconjunta, parttciparam aos, tomada tem o apoio do Ga-
digeridos. "Carboleno" encontra-se nas farmacias e drogariasseus empregados, em núme- binete conservador, qu·e re-

,

•

, 1'0 superior a dois milhões comendo ti' a recusa, com' o
'

• :�:t:nã:i:.od:��e:::n::r ;:� ;�7da':e:�!';o�,:'::�,' di, Oflcma de Bicicleta Nelv

-

Manobras Militares
na Frenee

LA RüCHELLE, (Fr.) Desconhece-se o número
23 CU: P.) - As fôrças de homens empregados, mas
americanas sediadas na se sabe que delas part ic i

interessados, é passado o França iniciaram, hoje pe- pam fôrças de terra, mar e
presente edital que será pu- la manhã, manobras combi- ar, Segundo fontes bem in
blicado pela Imprensa e afi- nadas de embarques é de
xado no lugar de costume, .sembarques na costa fran
na sede desta Junta. Floria- CAsa sobre o canal da Man
nópolis, 21 (vinte e um) de, eha.
agôsto de 1952. Eu, Regina
Antunes' Maciel, Escriturá
rio "E", dactilografei. E eu,
Antônio Adolfo Lisboa, Che
te da Secretaria, subscrevi.
Henrique Stodieck, Juiz Pre
,idente,

ASSEMBLÉIA GERAL ORDlNAIUA

O que supuz fo,s.
velhice, era uni

camlilnt. d.b i I ida d ..

orgânico, E depois de '

tomar Emulsão de
Scott read .uiri mi

nhas Forças, tornei
me robusta, sadia,
Emulsõo d. Scott é
a mais completa com

binaçõo do melhor
óleo d. fígado de' bo
catháu com cólcio e

fósforo I Fortifico e

1'4'
(!lfil nutr� • não

- contem 01·

_ ��# coai I

-�:--

De ordem do sr. Presidente, convido todos associa
dos para tomarem parte na Assembléia G-eral a realizar
se no próximo dia 26 do corrente;' em nossa séde social
às 19 horas, quando .será €leita a: nova Diretoria, que
terá de gerir os destinos dêste "Círculo" no período de
1'952 à 1954.

'

Florianópolis, 18 de agôsto de 1.952.
Gumercindo Caminha

Secretário

I EDIT A,t-..
Edital de prímeíra praça;
com o prazo de vinte dias,
para venda e arrematação
de bens penhorados na exe

cução movida por Adoacy
Schmidt contra Nicanor
Souza, na forma abaixo:

O Doutor Henrique Sto-,
dieck, Juiz Presidente da
Junta de Cànciliação e Jul
gamento de Florianópolis:
Faz saber a' todos quan

tos o presente edital virem
ou dêle tiverem conhecimen
to, que, no dia vinte e três
/23) de setembro de 1952, às
catorze (14) horas, na sede
desta Junta, à rua Artista
Bittencourt, n. 8, será leva
do a público pregão de ven
da e arrematação a quem
mais der, acima da avalia-

.

ção, o bem penhorado. na

execucão movida por Adoa
cy Schmidt contra Nicanor
Souza, e que é o seguinte: 1

(um) rádio receptor de on

das curtas e longas, série
178A, chassis 6.136, marca

sem uma laIa de

MAU ,TEMPO
NÃO SAIA NUNCA

. � " .

.", 'i'

Missa de
t· Mês

CYPRIANO RODRIGUES
DE ALMEIDA

Sylvia Almeida, Brügge
mann e filhas, convidam Pêl-
1'a a missa de, 1° mês (Ire fa
lecimento de seu inesquecí
vel pae e avô Cypriano Ro
drigues de Almeida, faleéi
do em Campos Novos, que
será celebrada 'na capela do
Ginásio Catatinense, quin
ta-feira, dia 28,' às' 6',30' ho"
raso ;,

Por êste ato de religião;
confessam-se aÚádecid�s.Expresso São Jorge

l'f� de OSMA� MEmA ",'
.�

Florianópolis

JTA'JA1'
Saí

Blumenau

Agên'cia . em Flórianópolis
CACIQUE HO'l'EL

Rua Felipe Schmidt, 53
Tel. 1.449

V1AGENS DIÁRiAS DE
LIMOUSINES

Horário
, Chegada

20,00
Saída
8;00

PRECISA-SE

Fpolis.'. . !talai Blumenau
c��r Cr$

70,0'0 100,00

Cr$,

De uma empregada arru,

madeira e cozín heira (tri
vial simples).
Paga-se bem. .,

Rua Rui Barbosa, ,casa n.

4 (conjunto residenciaL· d-a
marinha). -·Pedra Grande,

JO,30 17,90 Cr$

40,OÕ
-.,c. "

............. '

... c, A1-- .• y._::_.ç :"-' �
.. s".o1

.,.,

17-�'30;:-"":. . ,:. : 70',60
.'; .....

GJt$,
lOO,aO

Cr$
4Ô,gO

11,00

Chegada
12-,M-:-

Sa�,da -

16,00'

Agência em 'Blumenau "

HOTEL HOI...ETZ

Tel. 1.065

Agente Itâjaí
MARIO j\!lACHADO

Rua IIercílio LUZ, 36 -

Te!. 383

"

Acha-se- aparelhada para qualquer serviço em Bi
f·jrJpta·' p Rir"idptR;: ;1 motor .- .T'ic ic lo -- Tico-Ticr- ,.�

Carr-inho - Berço, etc.
Pl"'<.l,� p '\cP""'W.i0i' 'Novos e l Isados.
Pinturas, Soldagens e Parte Mecân ica.
Serv icos Rápidos e Garantido, Executados

soal especiallzados.
- Rua Pad re Roma, EíO -

por ptlil-'

formadas; a polícia secreta
fez várias prisões de ale
me n tos c o m li n i s tas

"egnndo os planos elabo- quando procuravam sabotar
rados pelo Alto Comando êsses exercícios, que se de-
Aliado. senrolarão por' três dias.

.Io!8stiuação DO Ministério
5810 da' Ire pa em '

Ilnas 6erai's da Guerra
.BELO HORIZONTE, 22 s=, REGIAO MILITAR

- Encontra-se nesta capital Estabelecimento Regional
o coronel Correa Lima, che- "de Subsistência
fe do Serviço Secreto da 4a I CONTADORIA
Região Militar, que veio re- E D I T A L
alizar sindicâncias no -seio CONCOHRÊNCIA ADMI-
das tropas do Exercito. NISTRATIVA
Adianta-se que foram de- De ordem do sr. Ten.-CeI.,

tidos até agora quatro mi-I Chefe e Agente Diretor des
litares, dentro êles o segun-, te Estabelecimento, comuni-·
do tenente comandante do I co a, quem interessar possa,
Destacamento do Corpo de I que se acham publicados. no
Bombeiros, em Juiz de Fora, "Diário Oficial do Estado
que chegou preso aqui e 1 do Paraná", na edição de 5
imediatamente foi recolhi-c] de Agôsto do corrente ano"
do ao Quartel de Guardas às n armas para concorrên-.
íncomunicavel. 1 cia aquisição de artigos pa-,

Os outros presos sã(J um Ira o ano de 1953. '

sargento e dois soldados da I E. R. S. em Curitiba, 6 de
Fôrça Policial de Minas Ge- Agôsto de 1952.
'rais. ,Rubens 'd� Figueiredo

1° Ten. 1. E� � Contador -'
1° Ven. Oont.ruma. Uua&!'JB••

• ruO.u .lJIaft'l....

IUlir,.d,e:loUU8ira
......... •utUu .....

..111...... .uu..

CAB.JIJBV��
"1'.n'''' u.... ........
fI.tor••Alnlu • D.H....

.

a.. Co•••I�e1re ..,... ,
.-..__..

Aluga-se
-

�sala
"

" de ;f,",III(!,., .

jVende-se:Ar;UGA"S:E ,ó:rI�I.' ;S-"�' 1 rácM:ó PHILIPS.
LA DE F!RENTE, ,,:SJTA A , Mobtllâ qual.to �

,
,

RUA 24 DE MAIO !i; 761),,1 1 cà\n'â
NO ESTREITO, PRoPRl� I 1 penteadeira c/banqueta..PAR.,\ ESCRJ'fÓn\,O, CO- 1 Call1i��l'o
l\:lÉRCI(), ETC; ,,'

I 1 gU}l.rda roupa.'

VER E TRA'Í'AR NO LO- Mo.bilia..Q'�la J··antar:.CAL.
,.. '. ,

1 mesa'elástica
" F,.:q·'",Z.';em .9ê,.l. 6 cadeiras

,.1 balcão ,,'

Vlnba Greesatade_, ,,�uc:i���e;�:�o Nunes Pi.
. (Sitveíra) .. ",'es, n. 12.,·,:,

fONICO CAPILAR

POR ,EXCElÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OrientaçãO' ';Aqui NãO Seguida. ',_ue':'Sirva de [xemplo I,
Aumento aes servíderes, devendo- ser beneficiados" em 'primeiro lugar, os :qàe ga

"noam: menos, preceníza o Ministro ·d,a'· Fazenda.
'

;

RIO, 25 IV. A.). .....-. O sm. 'Horário Laf'er, Ministro 'ltodOS os pontos principais que assoberbam o país, nô' deu ínstrucões à 'Comissão' Federal de Abastecimento t."'

da 'Fazenda, ao ensejo de sua partida para o México, momento, o Ministro da Fazendi, submeteu-se a uma Pi'eços" par·a restringtr suas atividades à distribu,i;::ão,
onde vai presidir a Conferência do Banco. Internacio- I verdadeira sabatiná, quer em relação' a alguns tópicos adequada .dos gêneros .e JI um combate r-igoroso conti"<"',�
nal e Fu,?do Monetário, rel�niu, .�ábado, em ;;eu gabine-I?a

entrevista ,.esc}·ita,· q�er c,om'
l..et�rência a perguntas qualquer aumento de. preços".

.

te, os representantes dos jornais paua expor-lhes al- a margem da mesma, nao se .furtando a dar 05 .esclare-. ,. \ .F'uncionaljsmo Público
.

guris' aspectos da .pol itica econômicb-vfinanceíra do go- cimentos .solicítados. Dentre as declarações f.eiüt�, po-
'

,
A última hhela apresentada a Sua Excelência im-»

vêrno. Além do texto escritc, distr-ibuido pouco antes da dem se):' assinalados alguns: trechos,' que mais 'de pe):tó portava em' aumento de despesa de' 4,800 milhões. de Cl'U-

reurnao, na qual apreciou diferentes problemas, em que interessam as classes menos favorecidas."
'

zeiros, Estendida" aos 'outros servidores civis e nplie'adf--.l.
a politica se baseia. no -equil ihrie e' nâ previsão, fixando, " Cu:sto da Vida ' ', .: a ôutras classes, na fôrma do preceito constitnidoual,...

.
•

'

...__.............._.........v..--.-:.--.,.."".......,..., ,;"-,,,,:,w _ "As providências .de ordem monetácia- foram :,toma- teríamos nm+aumento total' da ordem 'de g milhões de-

das. Não há emissões' para c.ob�ir deficits, � o credito 'cruzeiros, no mínlmo". '
.

'

especulativo e nã� d'estinad� à produção está send'J corri-
'

"Um
t

aumento agora só póde 'ser pardal, e, €rà, or-

�atido. Os produtos _ind{lstriais começam a baixa de pre- 'dern de prioridides, atendenilo' primeiro aos. que g'll'a:hàm::i
ço, embora os stoks anteriores no' corércio varejista, menos, àqueles de remuneração baixa; aos mais necessí-
ainda' adiem os resultados que virão. Infelizmente, a se ..

'

tados". �',. .

ca não permitiu a formação de stoks de gêneros al imen- ::' ',"Como solução def in itiva só há um �aminha a :i�SCO�

t icios para f�rçar a sua baixa. Subir de preços é fáefL ;lhei: no' dilérna : ou pagar pouco a m:n n úmero e�c>2 'sivQ",.
. . . .

e ímediatp : baixá-los exige tempo, perseverança e luta ou pagar, bérn a um numero reduzido que dedique G"

.. flodanópoUs, Terça-feira, :;6 de, Agôsto de 1952 'árdua, Posso afirmar que o -prçsidente Getúlio Vargas tempo integral ao serviço' público, dentro de um :i131.e-·
... _..-..I" -_ -.,.. w _

•..-..-_I'_ _ _••••-_ r _-....;. __ -
_

� _• .Jo.i' ma de .racionalízacão eficiente:' de' trabalho'.

Principio' de Incêndio
"

D·
«Ó:

• •• ,.E ti 'é � estLHÍo que ,pre�is� '�ep feito; SO? I><; ria' de'_'
"

.' Izem· .nunca podermos, dar ao funn_lOnaJISm? o.,q?eele'rne�eee�"
. • • • . t:ContínuID na 6a pag.'!:'

Sómenté DO seguro o'
..,difi,cio qóe a a�ão, dos Ferra�.��e:ay::���: �I:V�� � o it;;

.,
A, pritnei,', h!!lI}eb,��ro� F�!��ls.!� A!!�I. '�ap�!!,�!!! do edifício ;7p�� ;;:;Int�:��:�\�j

bado último, quando este 11l0, locahzada no l}ndar tér.' o dr. Joaquim: Madeira Ne- tuindo a .óbrigatoriedade, I.
jornal já se achava no pre- reo, não está segurado, : ves, para todos os funcionários \

lo, verificou-se, à -rua João municipais, da abreugrafia,

�:i;:l��:;ae�i�������e �=!� 'O'
.

'\Ho'oor'I·na· San'to's': ear'u''ellO'r'ol ;�n�:��.a�:e�:io C��lV��'���,�
to Antônio: u� principio de' • '.' .

'

,

. ...' :lgora, o sr.. Prçfeito Paulo f
incêndio, cujas chama$, saí-

.

- .. ",' Fontes, como médieo e' ti-
das do alidar superior, onde O. Comando e os OfiCiais' do,14° Batalhão .:lÍólogo, ,é que o cumpriu,
se encontra o .consultÓrio do de 'Caçadores, sediado no distrito d'o Estreito, ;lão há que se dizer mais
dr. Joaquirn Madeiras Ne-' máf1dam rezar, hoje, às 8 horas, na Catedral Me- 'nda sôbí'e à assunto, uma

ves, foram denotadas por tropolitalla, nesta Capital, missa em intenção,' à vez que os fins jt{stificaram
curiosos.

. alma,.da exma. sra. d, Honorina Sántos Carnei- os meios, , .

.
O fato levou a·o local oro: genitora do sr, Almirahte Carlos da Silveira ..

- 'que ninguem póde ex-

(0orpo d� Bomb�il'os, que, Çarneiro," Comandante do VO Distrito Naval. pliéar á razã'õ das razões do-
agindo de imediato, conse- sÍlênJio< de u'm' "deputado'
,gUltl logo �xtinguir o fogo, r. uelenista, que já 'o'CU·POIU. na
que já hayia queimado par... ' )' . admiflistração Bornhausen,
te do fôrro de uma das sa- Auxilio elétiv'o. Em troéa,,' elevada 'função. Dizem, no·

las, porta� e depósito de pa- entanto, que a omissão, 110
pel, atingindo, também, o ," d 'd 'I b

ap'enas prOmeS.S8S.
caso, e eVl a a a gUl1,S a a-

W. C..
.

:�axis que andam caindo de
: O Pl'édio estava seguradó WAS�INGTON, 2)5 CU. I As condições' exigidas podre...

.

.
em 450 mil eruzeiros e os P.) _ Os Estados Unidos são:

. .

- que o pl'e,enchill).ento do
aparelhos e utensilios do fizeram sentir ao govêrno 1 - A Espanha não acei- cargo dI:! 'Diretor do Depar
consultório em 3pO mil cru- de Franeo, a,través seus de- .ta o pedido dos Estados

U-I·
ta,mento de Educação, no

zeiros, na Cia. Bôa Vista de 1 d l"t 'd
.

t
-

t" tega os" que suas so leI a- nI os para uso dessas ba� momen o, nao
� e� a, lJl e�'e�-Seguroil. ;cões de 'ajud-a e� troca; do ses em tempo de paz,. ape- sn:ndo ao, Governo. Prehml-

,\ �s� de ba'ses aéreas e' na- Sal: d� o govêrno.norte-ame- nannehte,.o.da Lotef'ia,-sem
........, - ;-.i- _•••� � vais espaFlholas sã'o por de-' rica.no estar disposto a in- o quê não haverá prêmiQ. , ,

Dr 8111• aAma mais exc:_saivas er 'por iSs,o verter dinheiro para pô-las - que sem' a�edar 11 am-

• . ti!J�, mesmo"nao podem ser acel- em boas eondições. biente político, a U.D.N. não
Enctnitra-se';nes,ta;.;"eGãpi-. tá;.<�Em consequência,'· as 2 _ A Espanha eStuda- faria-mais· nada' que' não

tal, desde ontem, o nosso ,negociações,· que se vinham l'á posteriormente a realiza- fôsse cOllsuItar os astrólD

,pl'ezado conterrâneo sr .• dr.' prolon.gan-do' já por IS me·· ção de um acô�do sobre pos- gos... .

-'
.

1
Osní Régis, dinâmico 'Pre� f?es, ficarão pl'aticamente sivel uso dás bases em tem- -, que o P.'!.B. é t; únÍC0 I
feito do 'm.ul1ieípio de'Lajes,' pal'alizadas, sendo - certo po de guerra. < partIdo que nao .cresye, por

que à esta Capital vem tra'" que ambas as partes. l1'ão � �, Éntretanto, a .gapa- não
..
o. �ermit�l' .� co�riolá

tar de' assuntQs ligados' à porão ponto ·fillal no a'ssuIl- h' d
.'

d' t t
.Jose LIma Rfbeno .. ·:

, n a pe e l11�e la � en rega

I """""""' ......""_t1'..AI!'ia."'..�.......r..._
sua profícua administração. tô, de ,sorte possa ser rea- de 125 milhões de dólares MI ai. ,o ESTADO' êumprimen- berto após a realização doo de .a.il�a,·' nort�-amel'l.·cana. SSB· por .Dla l't.a-o. ,

'. eleições 'd� novembrl}. .

.
.

t I
d E. aos j)�ses es rangell'?S" e Ia PerGa .

......A····
..

·It·���·�··E
..

··r'··QIjI:'":Itl.Ii··iJ
•.··..•......

llI4y
..·····..

A
..·IjI·"'·..,·t4i·

..

·:·1··V
..

·IjI·�··tI.IiA···'
.....

�:�:::�Eii��l�:�::::t;:: I��:�;:��;K:���}�::e::
"A EQUITÀTIVA. DOS ESTADOS UNIDOS DO portal]te ajuda militar para Estado, manda rezar, hoje,

BRASIL", Sociedade Mútua -de Seguros Sônre' a Vida� reorgani�ar e. modernizar na Igreja local" missa por.
dêclàra' ào plÍ�lico' 'em' geral e aos seus segurados. em suas forças' armad�s.. alina da exma. si·a. 'd. l<�va'
pa:rticular, que, logo após o afa6tam�nto do Sr. EDSON '5 ·or-,A Espanha exige ,que Duarte dê Peron, esposa do
DA SILVA RAMOS;' q,H�, exercia as funç�e� de CONTA" os Estados' Unidos assin·em 81'. Gal. Juan DOl�iil1goS: de
flOR GERAL e, em vi&hde de irregu�al'idades verif.ica- ampla aliança milit:?-r; d�in- Pel'Ol1, Presidente da ;Repú-,
das em sua escrita. tomoU' a imediata providência de en-' do á Espanha, as mesmas blic,r da Argentina., "

.

ca�inhar ao Sr� GEN�R:A.� .CHEFE
.

�E PPLlCIA. ul_ll garantü�s dad�·�. aoS aliados '

..
Para êss� ato, de f� li'eli

pedIdo de abertura de �nquel"lto, atrav_es do qual, CrI",l- europeus dos Estados Uni- glosa, conVIda ftquêle Con
�all;1lente, serão ap�rada!f as .responsabilidades, partam, dos.

'

sul, por nosso ,intermédio)
de onde paJ;tirem. '-}':'.' ........-....-....-"_..........._..."".......... as altas autorida.des eivis

Para
_

isso �onstituiu séu a�vogado o Dr.,CARLOS O TE'MPO mHita.l'es, ,er:lesiitsticas � �
j}� ARA-u:.JO. LIMA que aS'S�stir,á o Ministério Público,

.'

povo em geral.
'

' ,

cooperando com êste para. a ampla e indispensável veri- .-A.f"...........-:•••......�, . ..-......__
! flcação· de taj� .fa�os, suas ,raizes e proporç� exatas.

.
Pl�evi<;ã� ,do tempo até às

Pode, entreta��o, assegurar qúe estás úlHmas n�ó cor· 14 horas do dia' 26.
.

-

'PERDEU ..SE.
reSI)ondem àS,,·ve,icul!.ldas pela hnprens.a, cpmp, ta.llíbém,', /, 'r,erp!;>o' - Instável,' com Perdeu-se um Relógio de
n�o proc�de'a notícia ·que. i�fOJ:ma 'estar o Tesoureiro Ge- chuvas e' trovoael'as. algib-eil.'a de prãi!a Mauá
ral implicado no assutillí, conforme resultado de sind';-

I Tempemtm'l! _:_ Em de- :(omega Ferradura) dentro
cância procedidfi.. '"clinio. de, urna bolcinha: entre Bi·

(lutrossin'i" tanto qu'anto se possa prevel', os prejui-
'. Ventos - Va.riáveis, pre- glHtÇll ·eoFlot'ianópolis. Fa

zos são estimad<!s elh, mais ou menos, quinhentos mil dominando os 'de oeste e s'111 vor ent.regai' a Rua Capi
cruzeiros e não em vill.l;e 'e um milhões de c.ruzeÍ!ros, como frescos,' tã.o Americ{) Loti, 27. Ba1'-
foi di�'Ul�ajo, .

.'

,. ��: !-ernI>a_l'a'tul'��, �'. � Exh'e� ,I"�i� .<+0" sellhol' TheooaJelo
lho, ...1-8-1952. mas de ontem: Maxlma 19,0. S. Alves.· Que se:rá gratifi-

A DIRETORIA Mín ima 13,2.
.

cada.

•

I

.'

'-

Da, sessão secl'eta, realizada na quinfa .. feil'&,:'
'" passada, não publicaremos, tudo. Apenas UlL"',

..flashes" para' não complicar as coisas. A . ses.sã�
, aliás" não téve o s'en sacionalismo que j llstificass€' .

,

haver sido secreti
'

.

Os dueumentos ,reservados, ,cajpeados pela rn.,.._.
..' � -

formação d"o sr. Secretário de Segurança soo '

affaire Ru�r Stock1er de Souza, n'ão são reservadoS'.
por conveniên�ia outra que a de lhes escondeI' �.

Uegalidade e a pouca higiene.' São documentos já .

em parte oomentados pelo ,respeitável públieo. �.
'

I

Diante disso, um' parlamentar que não conhece'
o rito, declaroll-nos que a sessão, no tocante o in-·
teresse, foi branca. Essa opinião foi igualmente -::;us .. ·

teh:tada 'por. out{:o deputado que conhece o rito;
. :....:� . A sess'ão, realmen!,e, podia ;;e1' -'branca!

x x

x

Foi lido, eJ;ltre os documentos resél'vados, o ofJ-: ..

do C01TI 'que o sr. ,Fel'l1ando Melo, Secretário de Se-
, gurança, bacharel e.m direito � jornalista, ;ex-dí:tetor
do Diário da Tal'de, determinou ao 'Coma,nd'o <Ia Po
lícia' Militar que interrogasse o' Capitão Rúy sóbre
se artigos publicados Ii'O Estado 'e'ram ou não eram:'

,

da sua. âutotia.
� .•

"

'.. Pro�esso ilegal,' facishi �,indigho de quem pre-, ,

·

gava . o l'Nlpei,t<> à lei,' até há 'pouco, nas

.

elevadas, ;

ftíilçÕe� de Procuradol� Geral do Estado: lU'es:qlli-
nharia! -.

.. . S� amanhã este.,- .iomal ..atacar o. Secretário•

numa 'crônica sob o pseudonimof por' exemplo 'de-
· $oldado, o dl:_ Fel'l1ando Melõ fará um oficio.à todos'
os coman'dantes militares solicitan:d(l qn� �ntelT.o-
guem todos seus subordinados...

• .

Esse documento .reservad�" c�hvenhan!Os, 'p,io
VDl! qÍ1e os eonheCiment9s da lei da imprensa, tre1v.'
Secretário de Segurança,' são, de fato; tão resel"va- ,

.

dos, que merecem toda:' a 'l:eSel'Va: .. E Vêm- modif'i-
· càr um velh9_prfncípio jurídieo, que passa a s�r r" '

'se�uinte: "a ignorâneia da lei a ningúem aproveitá,.
exceto ao Secretário de S�ul'ança de Santa Catari-
na e' à propria ' �gnorâDcia"�

-

,x x

x

, Amanhã continuaremos. Por final,. hoje, U��,t,.
questão' de o�;dem, levantada pelo deputado Of'W41ik;>
.CapraL De acôráo eom o regimento da ltssemhlj;t-"l',.
cada ,partido,. numa hip0tese 'rel'if,icad.a· ntt ses-sãy"

/ secl'éb1, te� a tribuna por .'dez Ipinutos. ACfuele d'f?7'" "

· put4do queria falar: '. . ". '>ii'"
.

-. Sr. Pres-idm1te:. El� posso fal�r?
....__,' Pode!

' ..

-- Ma.s ,é que eu ILlão te�ho 'pal'tido r
'O presi-dellte Pl'ot6genes resolveu que os 1fUE"'

não tem paJ.'Üdo -podem falar comI'} rept·esentante;e.-,
dos, que, não t.em partido! E foi justo e previdente
Do",cantt'fÍ·l'io, dentro em P9UCQ, a qa.Q;ca!1a· ud�lÍ:;tp' .

estaria toda. silenciosa. : .

'GUI�HE��E TAL

;
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