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�:';l�'���� ur;�r�::�mü�al\'�:�NOVA YORK, 2H (U,P,) '1 cico detenha o Kremlin, em

I'
no plano interno, é n ecessá- Nó seu discurso, que é

, com o 'anHgo secretariado
-,- No ,texto ,do discurso que J>I;,;� d� pU,niçâ_O �ue seda rio uma cruzada de :::�nea-

�

s?bretudo de_di,�<tdo .a?, �)e- do govên[o do sr. Agamaprofer-iu hoje no Congresso nfring lda a Rússia, caso mento moral para o esforço rrgo que a União Soviética
.' I fion Magalhães.Nacional da Legião Norte- violasse a paz; da América, saljentarrdo : I' representa para os Estados .

, A propósito dos rumoresamericana, o general Eise- 2 -- uma unidade coope- "Cada um de nós combate a , Unidos, diante dos métodos
f de reforma tio secretariado,nhower declarou: "Os Esta- : r�(tiva maior ent.re todos os seu modo contra as iniqn.í-, empregados pelos russos, o

dos Unidos se encontram I oaises dó mundo livre, pron- dadas econômicas que Rub-I candidato., . republicano à fato que foi ao constrangi-
:, t

'

d ., idênci I t rnerito causado pela morte

I
'os a se ma n erem ao nosso sístern no nosso grau e SIS- preste encra igua men e se.

AI d t b Ih 1 I' c: .'
•

t
,- .:\0 sr. gamenon Magalhãe ôa o , 'r,a a. ar conosco e tema "". ivre concorrencia.

I mSl1r.g,ltl em.1 ra a :-ol'l"upçao '

,
, . interrogado 'pela

reporta_)
i construir conosco para a A despeito (.t.e, toda propa.-! a.dn..unistratíva e l,alou " d,aI - ,�em o sr. Torres Galvão
; 110l<8a segurança comum; ganda que af irrna terem SI- \ inf íltraçâo comunista, sal i-

, disse :
.

:; _- advertir ú Rússia de do eliminados todos os ma_,l entando: "Somos obrigados
.

qu� os Estados Unidos já- l�s sociai�, po�' meio de me- a re.conhecer, 'con; vergon�a
-- "Por enquanto ainda

!IlHlS reconheceram a per- didas . legislativas, sabemos

I
e tr-isteza e também com co- não pensei nada, nem pre-

, .

da Rú E l íd d 1 id I 1
. tendo tomar nenhuma reso-manencia ia USSla na • u- que as rea 1 as es. (a VI a

. er� que e es cOnSegUIra!?
. repa Oriental e na Asia". são duras, sornbrias e fle- infiltrar-se nas .nossas 11- lução, Depois os aconteci

Por outro lado, o general sencorajadas para muitos Ileiras e às vezes mesmo no mentes podem determinar
E:senhower declarou que, norte-americanos". I nosso govêrno". -lualquer rumo.

.........._. _._.._._ �_� ,.,._..wJ-,.,. ._ ;-_.••.-.......•• w.·__.,._·.· ·_· ··-·.._-...tIJI.- ..

A grande dúvida: eleição
...

aclamação do líder
lUO, ·26 (v. A:) - o pro- sexta-feira última f icando prosseguem discutindo qUal' sim,

a tradição não é so

blcrna da Iideránca udenis- para amanhã; entretanto o e a tradição uden ista para mente _a aclamação, .

mas '-,

ta parece caminhar para prosseguimento das eonver- a escolha do líder, se a elei-I ascensao?o vice-Iider ao

ama solução, em fase da de- sações. Não quis, entretan- cão como afirmam os parti- posto de líder.

, claração do ST. José Bonif'á- to, informar o teor desse dários da candidatura do O sr. Ernani Sátiro, por

. ' :'-:::.. _ ,,_ �_..

I
cio de Que' eRtá se ente:p.del1- 'entendimento com o adver- sr, ;José' Bonifácio e como outro lado, deç}.arou que

num pel<fíiõ :ímitJl''''�rO que em
I d,) djr.�tamente coni ° fo1l'. sár,10, Tudo indica. de acôl'- nos declarou em entrevista nã'o 'marcou dia para a in

'lualqúe,r �:�tl"_� _ �ome�'to, I �foJlSO A!:inos em tôrno ao I
do com � �xpectatíva �el'al, :

o sr. Albe:'to Deodat� ou dicação do lídqr do partido
-em conse9ue,lcLl ., U_0 �JJa!lo 'iélE-'unto,

"

'qve :;>U1'g'lD.' U 1 ex te'!J.d1mell-!)t ae,l.a:naça;o, segundo aR na C:�m;:l.l'a, , ,·de con,quE'ta "OVleücü ,. 'FalandD à nO'l!"a renorta- to,
'

'" t firmações dos� cabos eleit.b:� A.;lumtou que _contmJ.la.:_ ii.

O ca!ldidat,,' republicano g".m o sr. Bonifácio aÚrmou! E..'YJquanto isso, os elemen- rais do sr. Afonso Arinos, .aliment_ar 0_ 'Propósito de re-
à presidê�lCict 'pediu ao mes-

que esteve ('om o sr. Arinos � tos de arribas as conentes A propósito o deputado '301vel' com a maior brcvida-
mo tempo que o go\'êrno Rui Salltos fez-nos as se- d,e nos"ível o assunto .

...l1ort.e-america!'.o faça uma _•••,.................. guintes decla.rações: � ;"...- -.-

{�Jara e inequívoca advertên-

O Y P b
- A tradição' do parti- Brasileiro prêso o RISO DA CIDADE. ..

.(';'1 à Rús�iH, dedal'HJ1Ilo: e 'aroas a ernal ueo do é a aclamação do líder. '

"Devemos avisar os l'US:'OR,
"

, Assim acollt�ceu quando 8 �oDd8Dldo,com fria ret,olução, de que CO''ldo'IAoCI·as pela mo"'t" larblta da escolha do :)1'. OtávIo

em Parisnií,o ficaremos ::;atisfeitl)s ti • ti Mangabeira e, mais tal',:le,
f.'llquanto não reeolhQJ' pHra 0'0 8&I8rO'ador & IGgalba-es da indicação do sr. Prado
dentl·o de suas fronteiras a V 8- .1;' Kell,\T, que eJ'a seu vice-lí-
maré. lamacenta . do comu- R10,26 (V.A.) -' O S1'. Getúlio Vargas eüviou o rl�l' e que lhe tomou o lu-
nTamo agressivo". Salienial1- seguinte telegrama ao sr. Antônio Ton"es, que foi g-al'.
do � ameaça que o espirito investido po cargo de governador de Pernambuco: Depois, o sr. Kelly cedeu
de agressão soviético f�z "Surpreen(1ido com a noticia do falecimento do go- o 'posto ao sr. Gabriel Pa.8�,
.pesar contra os Estados D- vernado!' Agamenon Magalhães, venho trazer as mi- sos, que com o sr. Rafael
J1tdos, afi'rmotl Ei�enhower nhas sinceras condolências a P.ernambuco pela per- Cincurá eram vice-líder.
não ,julgar que os russos es-I da, que a todos compunge, do grande lidei' e bl'avo Quando da campanha
tejam prontoi'l para se Ian- lutador, em cujos exemplos nos devemos inspirar e eleitoral do sr. Gabriel Pas- Previsão do tempo até às

cujos' serviços à causa pública merecem a gl'atiilào 80S, o sr. Soares Filho fi�' 14 horas do dia 27.
nacional". "cou como líder, indicado, Tempo - Instável, �ujei-

,REPRESENTANTE DO .F_. S� '0_ po)' aclamação. No momen- .to a_chüvas e trovoadas,
A fim de representar o Partido Social Demo- to em que 'se fazia essa in- Temperatura - Em de-

GI'ático nos .funerais do governador Agamenon Ma- dicação· é que o sr, Alde clinio.
galhães, seguiu para Recife 'o governador Amaral Sampaio pediu a colheita de Ventos - Rondarão para �
Peixoto, do Estad'o do Rio! que viajou pelo avião votos, pedid<\_esse imediata- sul, frescos.

j"ConstellatiGn", da Panair do Brasil, que partiu do mente atendido pelo sr. Odi-' Temperaturas - E:l(tre-
aeroporto internacional dn Galeão, às 24 horas de 10n Braga, que fez tnIla mas de ontem: Máxima J 8,5.
ontem. verificação nominal., As- Mínima 15,8. ,

�.."..,...".....-.....,..-J" .,._ -J"wIM...·� .- ·� ...,.. WrJ"It.W.,._. ....,. ,."... ..,._ w .",. y.,... ....,....,.. __ � • -�····"":"'"ta·"w· ·-?,:--.-:.,.,...�
N(lS albores dessa n&va ordel\l de cousas

C
.

d
'. rio" quase sempre amar,rado as convenlenclas

Cl.ue se con.vencionou chamar. com c�rto �u�emis- On5 I eraçÕe5 particula:.es dês�e� m,esmos indivíduos. POl' sua
mo e fatUidade, de NOVA ERA, aInda se com-

'

.

• própria, lmprevldencla.
preenderia as manifestações de fantasiás. exal- ,. •

Nessa ordem de pensamentos, chegamos a

tadas, s�m base nem consistência, negativas de tlm ponto hoje em evidência.
b.�m se1,lso que .le-v:aram alguns homens experi- respeito aos princípios SOCIaIS e democráticos e Música que serviu de fundo durante muito
��i:es dà vida a �magina'r sOIlhol> e puerilid�des, uma verdadeira visão dos problemas coletivos tempo, por certo, .foi a do aumento de venci-
na euforia da vitória de pirro. Essas -fànta� ao se sugestionarem medidas e ;regras para o ment..s d_o . .fu;ncjonalismo. Que tinha ,mlJito de"
s1a8" pnrém, ao que parece, e para infelicidade bem comum.' sobr'epondo-as aoS estreitos' "prih.. 'demagógw.a,

.

de jnsincer�; de vã promessa,' não ,

Russa, ainda produzem lampejos na hora pre- cípios" partidários e às demagogias baratas das �'estava dúvida, e os fafo!'!' porteriores sâo irre-
sente, a }11:0Va1' que muitos dos' elevados a ad- "P.rOlUJ�ssas. eleitorais .. ;, cusáveis e indestrutíveís; E o peor, nisso tud(\.

-

ntini�t.rlldor(Í�, para, se não diier a· n-iai91'ia, es- .. _'A liás, o não cumprImento- dessas, nos últí· é .

que 08 servidores; nava tendo ou nada con-

tão longe de o serem, por isso que-' 'des<mo,ne-'" Ji mos tempos, tornou-se. doutrina neste país ba�j· correndo para o atual e,t.ado·de-(�ousas, pro�u-
Com a meio ;tIDbiente e os mais elementares fe- tado por um povo pouco atento e muito crédu-- to da falta de orientação administrat.iva e de

:";;;',�. lulménos sociais que neles atuam, numa demolts" lo.- Dêsse pacifismo retrógad'o' se ap.ro,,·eitain outros "fenômenos", se 'vêm na eontingência ·de
tração de que houve apenas a preocupação de ar- Certos políticos profissionais para a conquista pagar o "pato" e sofrer as consequências da
ran,jar cargos para êsses homens, mesmo cam de posições-chave 'que, uma vez d6J:�inadas, pas- des9rganização eel>ílômic.o-financeira, .ipertan-
prej'llize para a máq-uina administrativa e para

l
sam a servil' apenas de instrumento ii. máquina I' 'd� dia a dia, o dnca até o últim(J fl\(o .e <;ada

os cle,,<ados' interêsses da c<t}etividade; - 'polif.icã"e"�ci�tél"êElSes "outros que 'n�o 08 -do PP'"
r

ve'.;nnais' intensificando' a ginástk,a da vida, que
,Til (� t('l!l!}{l, n<t pontri de saturação a qile '.'0, do que resulta. consequentemente, ser êste t (I s�u corpo desnutrido já não comporta e a sua;

ehegarnO$, de ,haver mais senso· prútieo, maior -': ,esqueaido, se não relegado a um plano secundá- L consciência repele, muit.a v.ez... ,..,{ ;.
�

".

,
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Reuoião do Se
cretariadoEisenhower fala' ao Povo Americano, RECWE, 2G (V, A.)

ou

RIO, 26 (V. A.) - A po-
lícía de Paris comuuieou à,
carioca quê foi pl'êso e

condena.Do a 1 mês d-e pri
são Hugo Aurélio, brasilei
ro acusado de ter furtado
fi mil francos.
�.,_ ....... ---
'.

- O TEMPO"""" �'"

,çal' a uma terceira guerra

Imundial. O general traçou
da. seguinte forma um pt'O
grtttna de cc.mi-ra-meDidas
rlestiÍwd;1S a deter o ,perigo
vermelho:

"I - criar fôrças de 3e

gurança com t.a.! poder ofen
.sivo que seu potencial ma-.

NOVA YORE:, 2G n-,�'.}
-- "Assim que meu �Ul'e".-

'SOl' t.iver prestado jurarncn
to, voltarei à Casa Era ;1:';'.•

a fim de f'echa r a valise 'F·�

já está pronta e a minl. L

próxima parada serú ';:,TI

Grandview, no Missouri' -
foi com essas palavras, se

gundo um artigo publicado
pela revista "Look", CJ u e
Truman expôs seus plano.')
para o dia em que não fÔI�
,mais presidente. "Não te
nho

.

vontade nen huma de
eternizar-me em Washing
ton, para dizer ao meu su-

cessor o que ele deve fazer
ao pais. Bastará que me cha
mem, Mas. pretendo estabe
tecer uma biblioteca pa r-t
meus docurnen tos pessoais,
em Grandview, .repousar, e

.

em seguida aj udar a fixar
na ju\'el1tu.de deste país a

histó.ria e (I'i principias <lo
seu govênlO" - uCl'esce'ntou
:: 'Pt:e�idente.

I
GOV�NILDO . }'j:..

que sabendo, Udenildily

de eu!a g o'l'aque

diante, o l1t/mem duro,

sou Comecei em

Jaraguá! Chega de aba..
.,caXl,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SiMico pór COIlCUTlo da A8Iiatência I Paieopa�.. do Di.trlto j
�R��.al '

.

I

•.�-jnt.. rno do Hospital Peiqui'trico e Mante6mío :Jlldieiiríc> ela I
,

!t _;)'ül1 Federal. I
'ElI:c1Ilt,erno 'da 'Santa Casa de Misericórdia do Rio de

JaneirO'jCl�nil;'a
.

Ml!dica __ o Doencas Nervosaa.

C";lUIultório; Ediflcio Amélia Neto - Sala t.

.,Iteeldêncla: Rua Bocaíuva, 1lI�.

Ç.tftllu1t.ali: Dita iJ) à8 18 boraa.

'!'f>lefone: i ------
'('oOosultório; 1.268. I DU. NEWTON D'AVILA
lte8idellcia' 1 <s81S

I
G rorcia ,e.-ai - Doençaa de Senhofu - ProctolOcla

nR."'J��É 'BAHIA S. BITTENCOURT
.

ConllU;t(;rlo: Rua 'v'��:r��:::sM:�j:: ., Telelone 1.607,'

M�DICO I
Clínica Geral - PEDII\TRJA .

Rua 13 de A-Jaio, li - ltajai .j DR. ARMA'NDO VALERIO 'DE ASSIS-
�:����L:'���d:c�E�AR���u·�oC��:��An. �E���flO 11 MÉDICO

7----I)R. JOst-MEDÊIRo§-vrtiiRA---'-'--
ih Iraio) - Florianópolis. O� ServlçoM de Clínica Inrantíl

,
da Assi!tênela Monlcl.,al ,li Bo..

.

Horário: !! .... 12 boras ,- DíàrÍamllnt.. pltal de Caridade

--- GLINICA MJ!.:DICA DE; CRIANÇAS J.il ADULTOS
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ J: GAR(;A,.1IJTA I _ Ater"ia __

nR. GUERREIRO DA FONSECA I Cnn"uIt.Ório; Rua Nuues Machadl), 7 ., Consu lte e da. 10 •• 12

Espedalista do 808pl1al I! " dlu 16 às 17 horas.

.oderna Aparelhagem. Realdência: Rua Marechal G-ullhero,e.• - Fone: 78.
"

I
LImpada de F-enda - Re!rator - Vertometro etc. Ra}" X. (ra- !

:"::::!;:. -la Cabeça) - ·Retirada de Corpos Extranbo. do PUl�ÍlO -'i, IRecei:ta para :us� de Oculos,

'ÇonllDltól'io - Vi_conde de Ouro Preto D. 2 - (Alroo d. C..a

.....to Hori:!;onte). !

'_RNidên�.i., - Felipe Schmidt, �Ol. ,� Te1. Hí�I} .

.DR. ANTÕNIO-MONIZ-DE ARAÚÃO
CIRURGIA 1'KEUMATOLOGlA." ','

'

2

.
'

DRA.'·WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. AN'l'ÔNIO DIB MUSSI
''fOOlcoL

Ciru rgía-Glínka Geral-Partos

<'iP.rYI�() ccrcpleto e especialtzado da'. DOE:NÇAS',.j)J1 .SilNHG
.......-.. ".. rn modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

"... ,�,PO"COPIA - HISTF;RO - SALPINGOGRAFIA - METABO

LISMO BASAL

it",d'íc;terapia por cndas. curtas-El.. trocoagu laçã« Raiol Oltra

C ......... lt'.rl .. : Rua 'rrajar,o, n. 1. 10 andar _. adittcio do .011-

M.m'�IC}� n1l8 I) à. l� horas - Dr. Musai.

Das 16: às 18 balsa - Dra. )(1< ....i.

Residência A;venida Trompowski, 8«'

... _------_._-_._---------------

BIt i\..'· SANTAELA
"Nmado, pela Faculdade Naclonal de Medicina da UDlver.i-

."""�•.do Brasil).

Ortopedia
'Coll.ultóri�: .Toáo Pi nto. lS,

O.. · 111 &8 1.7 dià'fiamente,
.

M��·()�' a08 SábadQa.
,.ft..:.,: .INe:i:.Hjy,,. T�6.
"ll',Ulo ·H. 114.

.

.

-------���----�--
.' �ít:' ,: �Ol..n.AO CONSONf

-�,

O.rvr,;." �.er�1 - Att.. Ciro r 11'1a .- M'oléetl••·lI. lJel,tlut...
- ('::Irurri. do. Tumor...._

{)" Facnldade d'e ·.Medirln� '�ll Univerllidada d'e Si" Pall! ...
.•s·':\lULlatenl.1 de, Cirurg'ia do, ·Pro!es·sore. Alípio Corr.,.

N'eto a SY'lla Mato.,

Ditlnci'À' do" �Bt(}ma1rO, vesÍçula e VIa. bílíare•• illt..�th,,,. de}.
.....4� • arQe.B�. tirQidl!""tíllll. pró.'tata,· bexiga. (Itero. ovaria. I tr�m.
••• Var:ieocÉ!le.·' hidrol'elc.. 9ari�8'& .' hérnia:

Ca••ultall: Da,d: à�, & b'lr�., ru.. Felíp. SCbmidt, lU (.obrado)
1'.!elone: 1.698. .'

, . . ,

.

_. \
I"

II:Mhlêr.�I•.! Ál'4Inídll' J'roUlJlowak'y. 7 - TIle1"n. L7$4.
,....._�__,.� _.'

'.
.

.

"
.

DR.. MÁà'iõ'�':":':\\7:-:--E.,....N-D
.....

H.,...Á�tiS,..."-E-JN"':"·. -...-

-

. CHJíi�A n..édie-a de adlll't... C!' '·rlan.çu
-

.

•

,�8.111t6rfo - Eua João Pinto, 11) - 'fel. ]!f. 7St.

C���ih".:
.

D�$ �·"'à� II 'h�iàis. . ..

�.,llid.(ill,(�ia;� :a�a J!.st�;r;�a J ft�iõr. u. Tel. 8U.
-_... ,', -�----:""_�'----'-":".;_'--',""-:..-......__._..:__.......:.._--

" U�.. 'l'OLENTlNO)� DE ·CARVA.LHO
:"
., .o\per(eiçoainêlito êml>ôdo Aie�"'e .� BuenoS' Ayrea
... ,:-"'; ,.?�TJ''IDOS �-r\A)uz":':_ GARGANTA;" ·i

.

C')Uililltório":"; !i>[Ó Pint6-. 18 ..... ' 1° aÍldá�
.

ny;i-r;,�';;',';fJtf! 'lIll�"1Íi' à .. Iii h;m.�: ."'r'''·
>.

� 1"· . .',', '.+ :r' _. .
. ..

� ... . .. �

·1"..

i
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DR. I. LOBATO F�LHO
Doenças do aparel(.o respiratório

,1' lJ B E.R C U L O SE

RaDlOGRÁFIA E RADIOSCOPIA DOS PULM08S.
Cirurgia do ToraI

-

Form ..do pela Faculdade Nacional de Medicina, Tieio!ocilta ,

Tísíocirurgião do Hospital Nerêu RamOl
',;uuo de espectalísaçao pela S N: 'I'. Ex-interno e Ji:x,anlstente" d.

Cirurgia di" Prof. Ugo Phheiro Guimarães (Rio).
Consu ltó rto : Rua Felipe Schmídt . n. 88.

Diàriamente, das 15 às 18 horas.

Res.: Rua Sã.o Jorge n. 30.

.

ADMINISTRAÇAo.

Iteelaçio e Ofici,na8, à, rua Cousetheíee- Ma"a. Jt.. �

Tel. 1622 - ex. Postal, Ia9.

Diretor: RUBEN'S A, RAMOS-

Gerente: DOMINGOS F'. [Iii) AQUINO

Re�rel!en tante.!
'Repreeentações A. S. Lara, Ltda.

Rua Senador Da·R,tas', 4(} - ÕO andar.

Tel.: 22-6924 - Rio de Jane iro.

Reprejo Ltda.

Ruà Felipe de Oliveira, n , 21 _. ÓO .OÓ"�"

Til.: 32-9873 - São Paulo.

A-8SiNATURAS

Na Capital
.lA() .. Cr$ nO,tie

�eatutre .. , . , , '. Cr$ ·90.u.

No InterioF

Ano ... ' .. , . .• . .....• , Cr$ 20Q.l,I�

8emest.re' .. , ... , ". Cr$' IItI."

Anúncios mediantes ccn rr áto ..

Os originais, mesmo tlão pu b hcau,••.

devolvido.a.

DR. ALVARO DE CARVALHO
Doeneas d'e Crianças

Consu ltô.zio : Rua Trajano' a/n. Edit.· São Jorge - l° andar.

galas 14 e 15.
'

Residência: Rua Brigadeiro Sflva Pa68, s/n, - SO andar, (ehi
car-a do' ESjJànha).

Atsude diàriam.ente das 14 h s. (!ID diante.

A di reçao não se resporsab
í l ia.. ,,<>1... , e- ...�_.._

.mitido8 uos artigoi! as si nados.
. .....-._--- ",'

DR. ALft'REDO .CHERKM.
Curso Nacional de doenças m..II'.... ·

Ex-diretor do Hospital Colônia Sant'A'o'i>,"
.,

Doenças. nervosas e !Dfjntaia.
Impotência Sexual.

Rua Tiradentes li. 9,

Consultas das 15 à. 19 h·ora•. '

FONE: •. 798.

Bes.: Rua Santos Sar&i,...,. 6"'-, � Ils�reit!..

OR. M. s. CAVALCANTI'
Clínica exclusivamente de crianças

Bua Saldanha Marinbo. 19 -.
- Telefone CM.) 7111.

DR. JOSÉ 1\RAUJOROSARIO
CUnielt Médica - .oenças de criltnç81

(Tratamento de Bronquites em adultos e criança.).
Censultérto r Vitor' Meirel,es, 18 - l° andar.

R ·-.rário: Das 10,30 às 11,3U � das 2,:10 às &,110 bora••

Residência: Avenida Rio Branco, 152 _-- FQne 1.640.

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

ADVOGADOS
DR. CLAMO· G� GALl..ET'l'l

� ADVOGAD6·":'"

I \toa Vitor Melrellel\. 6&,.- Fone. 1.468•."'- Flori.nópoIL:L
.

----------

Censulta .. : As 11,30 horas' e à tarde das 16 horas em diant•.

Itesid"nd,,: Rua Vidal Ramo". -. 'l'eJe!Qne 1.422.

Telefone - 1.SU,

DR. RENA1J@,l RAl\lOS DA SlLvA
- ADYO';ADO -

ltua SaDtu@ Humont. 12. "- Apt. ".

- AI!I'VOG,AD6 -

CaIu P08tsl 150 - Itajai - Santa C.,t..rllua'

un. THEODO(';le MIGUEL _1\1:HERINO .

- A'OVOGAD6 �

Rua 'I'rajano n. 12, 1" andar. sala n, I

(EICF. Dr. Waldir Busc..... I.

l-armacjas
,

I Escalas intermediál'ül$ em' Úajáí e S�iltos. ;serrd.t rie�te últ:i!J10 apena-s l\fàf.r'a.·
.

I
16 - Sábado � Fa.nnãd�•.·.

para 'o rno,'lmento de -passageÍl·os. da Fé' _ Rua Felipe 8el}--
PRóXIMAS SAíDAS: m'i'd.h,·

I IDA' 17 - Domingo -- Fa:rm$\,-
!

VOLTA
de FPOLIS. . de ITAJAt doo RIO de S�.N,TOS'

da da Fé Rua Fe}iJ'�
Séhrnidt ..

24/AgÔsto �I:)./Agõsto 3JjAgõsto lo/setembro
- 23 - Sábado - FáTmá-

!:i/Setembro 7.jSetem-h'ro I2.j&efembl'O . 1.3/SeJ;embro .
.

cia Moderna - :Rua Joiull>'

17/$�tem'bro· UI/Setembro 24/Setembro 25jSetembro .Pintó.

30/Setembro 2/0utubro ' 'l/Outubro 8;Üutubr� 24 � Domingo - Fa:rm:á-

l:?/Oti·tubl'o 14/0utubl'o 19/0u.ti,lbi·o 20/ÇlutubrCl
. -éia.' Móderna __;_ Rua' JoitG>-

. . Pin·to. ":
,

.' 24/0utl.lfrro 26/0utubro .31/0·Úutbro. lo/NO'vetnbl'o
.

5/Novem!no '7jNo'lembro l2/NovembJ'o l.3/N'o,�eml)j·o 30 .:.._ Sábado - Fá.l'.Má-·

l7../Novembl'o. l�/Novembl'o ·24/No·vembro 25/No�en;tbro ·cía Santo' Antônio .;_ ·�B'2�

:lOjNovembl'Q ,2/Dezenlbro 7/Dezembro 8/Dezenibi:o IIoão Pinto. .' ,

f2/Dezemhro,
.
H/Dezembro '. 19.f}'}e�embt'o 20/Dez'embro

.

31 - Domingo - F�rmá-

� .....�..
.�:l�t� .;'. �'��oS�i�Ot;�ntõnió - RmA

I O hfjl'ál{� de Floriallópolis sel'á às 24 horas das datás indicadas-.
�f:

O serviço notulT;{) serão e-.
Para 'mais i!1forma,cões dÜ'ijam�se à . I ' " .' 'fetuado pelas Far�ja$< -

, '"
-

..
- " .' ;. , S'aíJto An tôiüo,: �Modern;.) __

I
'" ;:h·l:��E·����K�,.��.·t:}��A:r:�E·.,���1fG'AQfO HOEPeKE

.

." ... ·Noturna, ·srituada,r às.· rn.a�
,

.. Ru� Deodoro '- C:üxa Posta'! n:"92 � Telefone: 1.212.
,.(.' ,.:. João Pinto�e 'l'ia�an'l)t:n. 1'i.

.' ,. .. !.A, presen4ie; t-abélai-lrilo po-

I i ,.

FLORIANóPOLIS . del'á SeI' ai!trei'�(cla sem' pré-,

'1 .

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

.: ,via ·'autorizaçã.(}l'<dléste' De-

_..-_'-;- _.,.__...,..,..,.... �--.,.._-_--�.....;;.---:..-;..._......--:;.;.;.:;:...;.".;..',·,;;..·_.;'·partamento. '
..
".,,' ','

RAPIDEZ ._ CONFORTO _. SEGURANÇA,
;;'

'.

",
.

Viage'nl" entre FLOR.IANÓPÚUS e Rio DE'JAN'EIRO

�'- '

Sab·âo

i\2irgen1 ,Espêcia lidC}çle;
da ,C�a. ··WETZEL· INDnSTRI4L�J�inviUe.· (marcá regi,strada)').:';:'

.'

".T�)r"i\ a ,'«:tUPft "hranOlli��im;a

"·t

,

,
.�..

, .,':. ._.\ �

- '� .. '
.

, ' ..
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.A_NIVEltSARIOS
DT. R�uato Barbosa.

)' Tr.anse.orre, negra data, r;

_,�"lniVeFs.i,rl{) natalício do nos
_�',(J í,O·<t"!.:tdo conterrâneo dr. NASCIMENTO
Jt.mai.:c ·do€' ii1:cdeíros Barbo- Está em festcls o lar (II)

_ ':',A;, alto Íuneion·ário da Con- dr. Newton Ramos e de EU"

:��e.;Jt:r.:L{;j{O Nacional das ln- exma. espôsa, com o adven

_-d:!Í;>tf�t;, na Capital Federal to, l1H Maternidade "Dr,

,__,:,; �el1 te ;-;:lt€(�rático da Fa- CarIOM Corrêa", no dia 2;0

-c(;(üd.a,fe de Direito de Santa' do corrente, de sua prime',
,·,(',�t[�\I'f!'1a.

.

I J,en ita que receberá, l'là pin
Hf..'m,ern de letras, dos haÜsmal, o nome dê LUCIA

é'l,jl is bri'lna_u l.e= du atuai ge- MARIA.

o Executivo ena postos fiscais . sem ouvir o Legislativo
M_8S.. eDvj� aos representantes do povo- mensagem pe
dindo a extíaçâe dêsses mesmos poslos". Oulras. notas.
Presidente, na sessáo (Je, t.ínção de todos os postos , Sociedade ...vina Províden-

i
tal.' para gozar da isenção

ontem o deputado Pl'otóge-l' fiscais" e ao- rne'snto tempo,"
, eia

-

; de' impostos, deverá __
. .Ir a

nes Vieira. baixa um decreto criando Foi aprovado o projeto de I exator ia e receber a� neces-
Secretários: Deputados novos . . . I€Í que considera de ut.ili-' "sária autorização. M,edi::mte

'Elpidio' Barbosa e Clodorico �ão há quem compreenda dade pública a Sociedad€ df' esse documento, o pequeno
.,...v.............._._....r-................� Moreira. essa 'confusão. .Divina Providência. produtor não está obrígado

.' ,O Sindi'cato pede auxílio . O depntado Estival�t Pi- Isençíió de Impostos a pagar' o imposto de veu-
O deputado Otacilio Na,,-· res acentua que se a Assem- Entrou em apreciação o das e consignações. Nestas

cimento deu conhecimento bléia aprovar o projeto de projeto de lei de autoria uo condições, cabe ao pequeno

ii Casa, de um memorial do lei extinguindo todo" »s deputado Francisco Neves, produtor preencher as exi

Sindicato dos 1\1a1'(;inei1'08 postos fiscais, nenhum dos que concede isenção de im- gencias que lhe facultem 0'8

-de Canoinhas, solicitando atuais subsístirá. postos aos pequenos prod.i- beneficios já concedidos por
auxilio para construção da Porque, pois, instalar nu- tores. O deputado Bulcão lei, e os que lhe serão ou

sede própria, num total de vas secções arrecadadoras ? Viana tece comentários, di- torgados com o projeto ora

Cr$ 250.000,00. Além disso, como obser- zendo HeI' um tanto chocan- em debate.
O mesmo deputado fez lei· 170U em aparte, o deputado te que, ao mesmo tempo, se Falou a seguir, o deputa-

tu ra de outro memorial de Vargas Ferreira, f chocau- procure dar aumento Mm do F'raueisco Neves, autor

Não resta dúvida que, um Centro Espírita, também te a dualidade de compe- servidores públicos e se do projeto, que defendeu a

m�nÜl",{I, cordialmente. nêsse particular, temos 'evo- pedindo auxilio para um tência esposada pelo Exe- procure tirar ao Executivo, finalidade da medida, por ..

DT, H�nt'ique Stodieek luido, ultimamente. É que, Hospital Infantil. eutivo : para extinguir po.i- fontes de renda. como :;;eja que o pequeno e o humilde

Passa, hoje, o aniversário não há muitos anos, obser- Em vista dOR apêlos re- tos. é chamado a se pron un- o projeto em apreço, sôhre costumam ser esquecidos.
'!;»t;\Ji<:io do nosso distinto l'8V8-Se verdadeira oget isa cebidos, o orador encarui- dar o Legislativo. Para ex- isençflo.de impostos. Concluindo lembrou o au

'"i?, t�th:mt{1l:;o conterrâneo, dr. a esses metodos profíláticos. n ha à Mesa dois Requeri- tinguir esses postos, o Le- Concorda com a nobre fi- mento concedido aos Magis
. UClH'ique Stodieck, advoga- O po,-o não só não procurava mentos, para que o Govemo

. gislntivo é dispensado de ir- nalidade da iniciativa mns trados e aos Secretários de
,,<iii e lente. catedrático da Fa- QS post'os de saúde para soo do Estado atenda, na medi. tervil'. 110 momento o erário públi- Estado, enquanto que o pe ..

-,;�t,lda·de -de Direito de Santa, correr-se das vacinas, como, da.. do possivel, a solicitaçiiD O deputado Bulcão Vin- �o precisa de maior ar.l'eca- queno funcionário foi d-ei-
"'{::llt�..án�. t.ambém, dificultava, quan. daquelas duas' entidades. na, visjv�lmellte conthl'iado dação e não de diminuição xado à margem, obrigadv,

S"ciólog(l, matéria a que to possível, a ação dos a- Criação de novo Município com esses atos contl'aditú- da mesma. por assim dizer, a fazer a

",li! fledicou há longos anos, gentes do poder público ...
'

O deputado Vicente Joiio rioH do GOVê.l'110, eJlsaia uma Na discussão interv.em di� passeata da fonle. e pediu
·"r iJu.".tre aniversariante, ,é Com a noticia de que, ao Schneider comunicou à C:t- defesa maR desiste. SUbSii-j

versos deputad08, na mHHi fosse o projeto aprovado.
'�\iN3,<1 d�):\ mai� brilhaut�s sul do Estado, notadamente Sll o teor de um oficio reet�· tu e-o, no ca80 e espontâIlea- ria para considerar muito O deputado Otacilio Nuf'.
(,<ludl,di<.:os 'catarinenses. Por na cidade de Laguna, gras- bido do povo' de Palmito,:" mente, o deputado Nelson problematica a vantagen1 cimento defendeu o pont(l ,!�

'irmgo tempo exerceu cargo sa SUlto de varíola., o De- on.de se regi!;tra a resoi,l- Bra;:il, mas o nobre deputa· aufm'ida pelo pequeno pr(l- vista adot.ado na Comiss:.n
- e}�::va�o junto ao Egrégio partamento de Saúde Púb1i� ção da Càmara Municipal do governista foge à questãõ dutor. de Finan<:as, na qúal �\lI,,

'Ti'á!:.mDaJ Regional Eleito-, ca do Estado, através o Cen- de Chapecó, que. cria um pal'a insinuai' que o Execu!i. Indo à tl'ibun'a, o deputa- tentára a necessidade de ser

nJ, {lêF\íe Estado, como juiz tTo' de Saúde, fez instalar novo mnnicipio com sede VI) estaria pensando na ex- do Estivalet Pire" diseol'l'c sempre auxili�tdo () pequeno'
�-dt::i'lt'a C,orte de .Justi·ça Elei- postos em várias zonas da naquela localidade. t.in(;ão dos atuais postos de' com grande conhecimento I produtor porque isto estiml!-
t.(}rn�. cidade, desenvolvendo inten- Os deputados Bulcão Vi",· a:'J'�cadaç'ão mas para subs- elo Pl'oj�lema: acentua!l(�O llar�, :" produção � virá he-

A.s muitas homenagens elr. sa e efidente ação de vaci- na, Vargas Ferreira e Pau10 tltUl-lo pOI' outros. que a leI sera extraordm�\-! neflClal' o consumIdor.

''fali!' í'erá alvo, no dia de ho- ilação contra essa m(�léstia. M:u:ques em aparte, info:', Natunllmente que essa

,'l'iamente util. se. observada I Postó a votos, o pro.ieto é

. lê, O ESTADO se associa, As filas de pessôas que a- mam ao orador terem re,:('- :lialética não conseguiu C011- :e�.t�s f�l'mahdades com(� a : a�l'ova,�o cont :} o \"oto UlI.

·�!':Grd.i<límente, abraçanuo-o eo.rreram -aos--locais indica- bLdo idêntica comunieação. vencer nem mesmo seus '::0- :;egmnte. o pequeno proot!.!IL D. 1",

o(:',)}! OS melhores votos de fe- dos, constituiram a prova O deputado Paulo Mar. legas de bnncáda. E o depll-
insofismável do que afirmá- '1ues, interpelado pelo dep_ tado Estivalet ·Pires reaf;.r-

J mos acima -'- o povo. hoje, Vicente SchneideT [,flore ,j ma o que já salientara em

_Y-"i\ZEM ANOS. HOJE: atende aos conselhos das au- daria seu apôio à criaçüo do sessão anterior de que reilll1
-- Menino Carlos Augl\s- toridades sanitárias e não novo Mur,ieípio de PalmitoB, verdadeira anarquia no se-

·te- Fr-anzoni, filho. do sr. ;;;e deixa mais levar por pro. responde que, pessoalmente, tOl' fisca1 da admini:;tl'açil.o
..

Pl1nio Franzoni Júnior, ao.;- paganda . (�ont:ráriu a êsses é antidivisionista com rel!!' públiea do Estado de Sanl:a
- -i..'tente chefe da Inspetor:a modernos métodos profiláti. ÇãO:1O Mnnicipio de Chape· Catai';nn. Foi anúnciada ho.ie a Tei'-l ;·orDw.du,; f:W Medieina, far.-
-'Jl:le Estatística. coso . .

CÓ, mas acentuando que:]C' A licença do deputado ceira Bolsa de Estudos, pa-I nncologia, hloquhnica ou
� Sr. ,Toão Steudel Alieão. Aqui, na Capital. S(WtHu]o 3ubmctcrá, na matéria, &0 Wilmar Dias tl'ocinada por E. R. Squibh I c:iêneias básicas aplicadas ii.
- Menino Rubens Ramos �abemos, mais de 10 mill)es. que fôr resolvido pelo S'�tl O' deputado Ehori 'teixei· & Sons do Brasil, que tem Mediciuu. Os candidato8 de�

Filho, filho do dr. Rubens ;;ôas Ja foram vaeinadas partido. I.'a Pinto, considerando ile- como objeti\"o proporcionar vem tel' C'oll;Je,cimentos su.fi-
Pederneiras Ramos, �erve1t- contra a varí(}la, Cifra bas. O deputado Buleão Viacll gal a n:'lo convocação do su- recurso;; a jóvens técnico'" cientes dn lingua inglêsa
'tuiirio -da Justiça no Distri. tante exp!l'essiva. não há dl\- faz votos para que o de�- plente durante a licenca do brasileiros interessados e111 falada e escrita. A única
:l;o Federai. vida. que nus leva a afirmar membramento do Municjp�o deputado Wilm::il' D!3s, re· pesql1i"as, oferecendo-lhe:: outra condição é que aind.a
- ,Jovem Benjamim José ·qu-e evoJuimos. nesse parti- de Chapecó não se tranilfor- quer que o ea'iO seja 1'e801- tl:ês anOil de estudos, sendo nilo tenham completado trin ..

,.Arantés. cnIar. Como eonsequêncía ló- me em pomo de discórdia no vido pelo Ple!lário, depois p,llte rios EE. UU., e a outra ta e cinco anos de idude.
-,- ,Jovem Antônio Grillo. gica de melhor compl'een- seio do povo honrado dnqu,�. de ouvida a Comissão lIe parte em local julgado COl1- .As pessoas interessadas
-- Sta. 'Elia Elltália Fei'- são... Ia Comuna. Justiça. Para tanto requer veniente pelQ Comité, de a- deverão, para. melhores eR-

,'xelra_ E, quem sáe vitorioso, no Postos Piscais "e.iam suspensos os traba· CÔl'do com o assunto selecio- c1<oreeimentos, entrar em
- Sr. Celso Vieira. caso, é o IJrópdo povo que O deputado Estivalet·Pi. lhos, Rend.o atendido. nado pelo candidato. contacto com os Diretores
-- Sr. Rodolfo Paulo da t�Oml)ret'nde, que a vacina, res, lendo o Diário Oficial A Comi8são de Justiça, O valor da Bolsa equivale das Escolas' ou Faleudades

SÜ'é'l, uara evitar epidemias, é me. do Estado em que o sr. Go- pela voz do deputAldo Bulcão a 15.000 dolares, que serão de Ciencias aplÍ(;adas à Me-
- Sra. Maria de Bem dida que a tod{)s deve inte- vernador do Estado cria no- Viana opinou no sentido de pagOs ao v,encedol' em ·per- ,diciua, úu diretamente com

Faisca, espôsa do sr. Hel'- ressaI', mesmo 'porque pro-- vos postos fisca.l.5, estranha ser obrigatória a convoca- celas mensais. as pessoas encarr€gadas na

'nül.lio Faisca. vidência de elevado alcance a politiça fiscal do Executi- ção do suplente mas o depu- Sómente técnicos brasi- matriz ou filiais de E, R.
-:-- Sr. Humberto Machad,u. médico-sociaL.. vo pois há evidente contra- tado Estivalet Pires, neces- leh'os natos poderão se ius- Squibb & Sons do Brasil,
- 31'_ Jairo Vaz. dição nos atos da adminif!- sUando fazer maior estudo crever para a Bo1sa de Es- Inc.
- Bta. Iete Phili}:lpi. O Corpo de Saúde do E- tração, porquanto há na. Ca- da tese, pediu vista do pro- tudos Squibb. Devem ter , Os l)edidos de inscrição
-_ Sr. Arlrndo Gonçalves. �éJ'cito bastante tem coope- sa um projeto de lei pedin- cesso pelo prazo regimental. completado seus estudos devem est.ar de posse da Co-
'- Sr. Amauri CaUado Jú- l'ado, tendo sido o iniciador do a extinção de todos os Só na prOXlma sessão, numa Escola ou Faeulc1ad� misão Julgadora até as 12

�iOl·. das medidas p��filaticas ora I postos fiscais. Assim, o gO-1 portanto, o Plel1ário se ma- Br.asileira. Os téenieos aei· horas cio dia 15 de Outubro
- Si'. José Maia, em franca açao., . vêrno, de um lado, ped.e a ex- nifestará a respeito. i ma ref.eridos deverão sel.' de 1952.

fj�'fll�
() EST/ü)O, que o tem cos empregados no combate

"':'uH:'1(, um -dos mais brilhan- às moléstias infecciosas.

V·d'
...

I a

'il1,�;jj";,,) h,;olTiga-l'erde, orador
.·d•• "eem':stIS e talentoso cau

.. �,�ídíe,��, () 1!t1f'tre aniversarv

,:C2<i"lte, f'nH�'rlto professor de
.

fl.irei!"J. há-de receber, nu

.","1;'� de h-oje. as mais cari-
,nhmta� e expresstvas de

-((IH,,:nstuÇÔ€S de estima e ad

,� ii-��<:.ào <l0:5 seus amigo:"
!:H)m:i;r�l,dore" e cotrelig ioná-

curnpri-

'VISITA
!Orll.,Usta Jayme Borja
gm visita a O ESTADO.

� t>!". ,I�tYl11e Borja, redator
'lia l'\"wÍgbt ATUALIDADE,
fl\le M edlta no Distrito Fe.
tieral, teve a gen tile;;a de
-·nüs fazer e.n tregua de um
-tl;)s SetlR exemplares últi
'Illos.

Com farta matéria de <::0.

lahoraeão e red"('ão ATU <\
LIbAD"'R' . ';'. " . •

.

"'-', <ll1e 'a e'�ta no "ep
Jtx::x- .".�'

.

11 ano de existenC'Í;l
t"az d

.

� en 0, nesse J1Úmel'O, in
.'

.

,�""ante matéria de ink
'l'e:<se do' >'

-

�
.
.e:a.i,..al'l.il.ellS�:;.

Social A " bl
r.'

o ESTADO agradece a sseDl ela
.;entileza da visita e da .).

ferta.

Legislativa

'. ':'
.

A população da Capital,
1,' " acorrendo ao Centro J(!
Saúde e aos postos em di
versas zonas, mantendo com
pleto serviço de vacinação
antí ...-ariólica, manifestou a

sua grande confianca nos

modernos métodos cient.lfí-

.....tHKM_..... � __' .

Bolsas de
Técnicos

Estudos Para
Brasileiros

ZE-MUTRETAA,VF.NTURAS DO • • •

"
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I' Carlos ReDaDx�:}nir>ú'Oite de hoie
Polariza' .as .atenções do' p,úb,lic"o,'o g'ra,fl,díoso lnterestaduat
'dest.ef' norte. 'no éstadroda f�C :F. -reunindouma

, , " ' ','
, . - ,

,

fortes 'pelotÕes ,do' Carlos -Renaux, de Brusque

Avai
vez rnarv os

e 'AVB1".local
..........................................................., _- .,..- ..

Espo
••.•*.� _�..;,. -_ .tV-�_.._.._ � -:--."...,,_ ..,_..� - ..,..t-_,.�

g ,

Campeonato Citadi-I Poucas .oossibilidades do
.

- ,'
.: : .

.'.

.'
LIra tomar parte no Carnp,

-no ,de ,Amadores Cítadínó de Atletismo
"

'" I Em reumao levada a.' Walter Lan ge e Mário Ra-

Ir'l·s,.,. ;'T.1te';';·z.,.Íi.-d"e' . 'Ma í.•IO· , Hp..rnl·II·O 'U'I LI Um 9QS nossos colabora- E' bem possível,. segundo I efeit�,:��" m�nhã de <\l1t�-_on- mos Wêndhausen, avaíanos

.,
.• lJ Dl].., IJ tA h U dores da secção de esportes, nos adiantou Oswaldo Mei- tem, í'o

í

eleita a nova cul'.c_- cem-por-cento e que de 1f!11:-
fi I

.

.

I'
-

.

t" 'd 5 d d- em entrevista que manteve' ra, êste dinâmico dirigente I toda do Avaí Futebol Clu- ga data vêm servindo o clu-

,,0 egll , �s VI orlOIOS ii at ro a a com PAULO SCHEIDE-' do UBIRATAN, que o seu be, o querido e prestigioso be com o melhor "dos seus

MANTEL, um dos mais des- clube venha a tomar parte grêmio alvi-celestc.
I
esforços.

. ..
A. rodada número cinco Treze x Postal tacados atlétas que tivemos uêste campeonato, estrean- A escolha para o alto' A .posse da nova diretoría

0(1.0 Campeonato da: Segunda Esta a principal peleja recordista de arremêsso de do assim no esporte base. cargo de maioral avaiano ,'dar-se-á no próximo dia 10l

Divisão (Amadorea) , dis- da rodada, reunindo os cam- dardo, não se encontrando O CLUBE DOZE DE A- recaiu �o nome do sr. 08-1 de �etembro, ,data da fun-

jmtada sábado, á tarde e peões de 4.9 e 51. -ainda no' estado um atléta GOSTO, em fase de reerga- mal' Meira, elemento desta- dação do Aval.

domingo, pela manhã, 110 Bons lances ofereceu a em condicões de superá-lo, n izacão no setor desporti- cada no desporto local, ten-. Aos novos dirigentes do

estádio da rua Bocaiuva, porfia, tendo o Terez de soube do; l resforços que vo, 'com marcados 'sucessos, do ocupado a vice-preaidên- campeão da cidade "O ES

não modificou a situação Maio conservado o 2u posto aquele dirigente _do atletis- poderia e tem possibil ida- cia da Federação Atlética TADO ESPORTIVO" ende-

dos primeiros colocados.· ao vencer seu antagonista mo no sirripatico e fidalgo des -parn sé faze;' rcpresen- Catarinense. reça os sues comprimentos:
O "leader" Hercíl io Luz pe-la apertada contagem de 1 b d C Ii l- t

'

ti
-

'-10 com votos de crescente pros-
-

- c u e a o ma vem empe- :,ar nes as eOUIpe lçoes � " V' 'a-o po
b b

.

d
. ."'- nO,lera,- como I. -

peridade.venceu em pelo escore de 2x 1, o que em dIZ o equi- nhando para o que seu clu- esporte que "consagrou a dia -deixar de suceder,' teve
.

',._;__'":".." ........� ........_............

. 2 'x O e o vice-líder 'I'reze.' Iibrío de forcas, b comparece ao camneona ô, DEl\1AR FE'RREIR A DA
_

.

e.. _d ,u �
- BL �J. • "'�,. _", -"'-

a mais carinhosa acolhida CAMPEONATO CARIOCA
,d,e Maio Iogrou passar pelo Natalino (penalty) e Ca- to citadino ficando assim SILVA o brasileiro cam- entre a numerosa família Resultados da 2a rodada:
Campeão do :'1.110 passado belo marcadam para o ven- em condições de comparecer peão mundial de tríplice. avaiana, que reconhece em. América x 3 São Cristo-
2PÓS estar perdendo por 1 cerlor, enquanto que' F'er- ao Estadual. Osmar Meira um lutador vão 1 .

x O . narido consignou para ' os' E t t
,,-��.............�

--,3 amos cer os que o infatigável, dotado de gran- Vasco 2 x Canto do Rio 1
O ' Colegial, 3° colocado, posta listas. presidente Dr. Oswaldo Bul-

O SANTOS VENCEDOR de capacidade admín istrafi- FluI11in�nse G x BOl1suces-
impô" sua classe lt;vando a Régular autação do árbi- cão Viana, não de'ixará de

DO -"INITIUM" PAULIS- va.
\

so 1.meÜwl' sôb.i'e o BaTl!:rú L, tro Waldemai Tavare,s. 'd'�
, provl cnClar para que sua

TA Parl:j. os cargos de 10 e 2a Flamengo 2 x Madure:il:a
'

eonstruiHdÓ:, ci maior 'e8(0-, .

As equi_pe? autararn," �s- af-lf-lociaçã-o que tantos flo- vice-presidentes foram 'elei-
.

O
l'e do certame: 10 :": .1. SIm COrJt'tItUldas:

� " rü('s conquistou no esporte- Finalme;1te, domingo, no �os, respectivamente os 'S1"s.
. Botafogo 3 x Olari�' 2Aquixo damos um resumo TREZE - Clímaco, Plí- base, sendo um dos susten- ..........._..,._ _IJ'wI ,..,.._......._,..,.._Iol'IoI.......,..,.._ _,.".,_ ._,.

das P;�t�d:\�lan1eng-o ��:�el�o �a;��:i��;POl��l��: �:��: �� �t��i���' :� ;:� ri��:���li�;�1:co�;�1,ii�i� I F...,.L··--a-
..

-M··· E',rG- O--·-E-··S··
..

P
.....

O-R
..
·..

T···E- ····C
..

-iL--·U·-O·E-A peleja enb'e pt-! dois Basinho, Cabelo, Amaurf e se batalha para sua difiniti- ntium", participando nada .

'

-

,rubro-negros deu início á Vilain. va implantação nos orga-
menos que 16 clubes.

.

Edita' de Convo�a�ãorodada.
'. lOS'" AL' W'l A nismos desportivos de 110S- .

d
,.

ti,
:> 1.."'- - -1 son, g- . Sagrou-se campeão o "011- Pelo presente, fic,aro convlda,dos to os os SOCIOS ®'•

Fra,co" o
'

desenrolar· da ' 5a terra incrementando-se a
naldo e 'Pedro; Retinho" Zê" do gantos, vindo em 20 FLAMENGO ESPORTE 'CLUBE, para a· Assembléia Ge-

porfia Que ofereceü jogadas sua prática pelas gerac_,õesAmauri _e Pé de Ferro; AI- . lugar a Portuguesa de Des- ral a ser realizada em sua séde provisória, no dia 28 d.obruscas. que despol1t�m.
Logo no início da peleja duo, Fernando, Ciróca, De-

Acode-nos a lembrança o portos. corrente (quinta-feira), às 19,30 horas, para aprovação
lamar e Ivanir.

'f" d" .

leI'to O quadro santista iogou final dos seus ESTATUTOS.
ü;:�Ol'reram duas cenas de-

'b magJ1L ICO lscurso ., .' . ,

eagradáxeio. :
Renda' da tarde de sa. a-

por S. Éxcia., quando 'sau- c�m Man�a, Helv�o, e Expe- 'Caso não compareçam dois têrçOs dos sócios quites.
do:. Cr$ 272,00. I düo' Nene FormIga e Pas- àquela hora, será a Assembléia realizada às 20 horas.

O meia Lico. recebendo H�_r'cl'll'O x Ame'r'l·ca. dava o Campeão Estadual.
� ,"'. ''" . �' .

l'
.

'"

ele I':.-,J,', a'.�l·l'mando que seu 'Choal� .109, .GOls, NlcaclO, com qi.la quer numero.
v iolenta entrada, de Osr. i I, B f t t

� l
'--

,om o 'con�ron o en re o
t' f

. Alemao e Tlte
pel'dell a calmp reagindo líder e o alvi-rubro da rua

l"lUl1 o cra maIor porque
.

.com um murro que feliz- Bocaiuva.
não poupavam esforços pa-

:mente dano causou ao cen- Lutoll ra competir os clubes damuito o América,
Ü'o médio fLlmenguista. capital e principalmente o

mas foi vencido pelo maior
IneXI)licav.elmente o di- I

.

l' d
Lira T. C., um dos mais, an-

vo ume c e Jogo os coman-
;:;.l1teiro do lri,; não sofreu tigos e mais gloriosos pro-

, dadOR ,de Basinho. 2 x O
a expulsão �lo gTamado, Vi5- aCtlSo 1 pI

'

d t t d pugnadol'es do esporte-base. t o acar, en os e .

to a cena ter passado des- autol'l'a d Dl" B" h
em teuas catarmense.

., e ogo e ctsm o,

I'
-'

p€l'cebida ao ,árbitro. ambos 110 20 período.'
Estamos :s€guros q�e as

Logo a seguir. ó meia do COll'} boa attl"ça- f
.' palavras do conceltuado

. C·" o unClO- . .'_
l1'is Sofreu r�re�são de Ne-

nou 110 apito o sr. Arí Sil- edsporb�ta catarJ_?el1se nao

110, tendo o arbItro acerta- veira. I foram "as ,e as eore ,do seu

dàmente apontado ao j?ga-l As equipes foram estas: I �lube estarão 110S dias 30.e
dor d� Flamengo o �ammho HERCILIO LUZ _ Paté, <:;, a �smalt.arem a, competl-
da, ceI CH:. .

. Nelsoll e 'Waldir, ,Durval, IÇa.o, �lOmovI�� pela FAC.

2, x 1 fOl o ,resultado fa-l Aujol" e Gerson; Aço, Wal- ._

Alem d� I,}�a T. C.; d�ve
voravel ao lns. Marcaram demar, Basinho, Odilon e

lao tornaI pal,t� as eqUlpe.s
'pa�'a o vencedor Rosinha e I Diogo.

do Clube Atlebco ,Catar�-
TClve, no segul1do tempo. I AM}'�RJCA _ R.ubinho,

nense, nas partes mascuh-
O goal do vencido foi de Nezinho e Vítor' Onor. Cho

:autoria de S(�mb1"u, cO,bl:an- colate 'e Armand�; Lu;, Odi- na e feminina, e o Caravanado uma penal.ldade ma,xIma lon,' Dedéco, DamÍani d A
1 o t

e o r.
úg-o 110 1 mmn 'o de Jogo. . Par'dal. '

Os conjuntos at1,laTa-m as-

.
Fr�ca a "�ttU.:tÇ8,O. de_ sr. Co�egial x Bangú, sim organizados:

'

'VValdu' 1'IIarra na (1Jreçao o F"1 Grêmio do L G
.

--

!JréÜo.
>

�C.l para �
.

.

CO . E IAL Colaço,
ColeglO Catarmense o em- A.. rilton e Hamilton; Egídio,Os quadros foram estes: bate que deu encerramento Cuca e Aníbal; Zé, Lilico;IRIS - Tércio. Moreto.e á 5a rodada. Santiago, Barata e Nad�.

Lili; Osni, RosÍ11ha e Raul; O resultado deve ter es- BANGú - Valdir, Ario-
]),"e?, Rêne',lVIaurity, Lico e1pantado a todos: 10 x 1. vU:ldo e Delcú'; Bona, Be�l-Terve. '

.' Marcaram para o Cole- jamin e Wilson; Olívio, As-
FLAl\1�NGO -:- Osni II,' gial: Nado (3), Santiago sueTO, Pinto, Tito e Iram.

Nica e A'lvaro; Azevedo, '(2), Cuca (2), Barata; Ani- Juiz: Morací Gomes, re-
OS11i I c Neno; Sady, Zico, bal e Lilico., gular.-
Distraido, HamiltOfl e So'o1- Ó tento i do Bangú' teve Renda da' manhã ele do-
bra. por 3.utor Ivam. .

C OI' "6?mmgo: r"; ü �,Oú_

"O rtivo
Eleito ,preside.nte -,doo
--despo-rtisla Osmar

Avai 'o
M.eira-.,

��iLQ----------�--__-- �
�

A DIRETORIA.

•

INTEIRAMENTE

NO,V-Ó

MQOtlO Q o 10 H P

PONTO MORTO
MARCHA AV P,NTE

MARCH" A RE I

TANQUE INDEPENDENTE

__o' MEDIDOR DE GASOLINA

Dish;ib�idor '

C. RAMOS S/A
Comercio - Transportes
Rua João Pinto; 9 Fp{)lis

"�O

l

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Acidente ent,·alto 'mar
.._) ......

"
. � ..

5

HALIFAX, 25 (U, P.) - ma fogueira .

•'f) pôsto de salvamento des- Esclareceu mais o infor
rj;a cidade acaba de ser in- me que, apesar de ter 'sido
:fm,'madu, por rár-io de' um sobrevoado por algum 'tem
-�ljpp6n' da Jtnha Otawa - po.: não foi 'notado qualqúer
'Ll.mdfeS, que 'qlíaJ1clo voava sina 1 de vida a bordo .: 'do
,""• .ç.er'(;;.J de 100 milhas' da l'navio', como nenhum' barco
«:;o>'ita, avistou um barco não sal vavida foi av istado- .nas
,_üíe,l'ltifiea..io 'converfido nu- redondezas. '

..,
.�'

OONVITE
,�'L C(Jngl'eg1i�ã.o.. -Marian a sr, El iseu AgL!iar (��l�ric�

,de N ossa Senhora da Bôá dê fog'o;s); conduzindo à nó
Viagem, de Saco dos Limões va :imagem de SãoJosé, para
,,,,_;.on;ri-da· o povo em geral :pa� a ��pelll' de 'No;isa'. B�lihor�
�':-t ass istir a procissão lu- da Bôa Viagem, cita em ,Sa

�,�inf)sa, <l.
ue se re.a�izará no

I co' dO. s .Límões.
-:xlla 3ü do corrente, as 1.9 ho- "

"

"

,,:as, saindo da residência do, •. '. A Diretoria,
.'. ': ..

VIVER!' MO'RR'ER!
sengue.··O u.ngue é 8 vida

'I'oniüque-se C.:11l ;�}AN(-H E,
NOL uue contem excetenies
elementos tónicos. 'ais ('OHiO

.

FÚSf()l'O; Cálc!o. Vunadato e

Arseniato de SÓflio. etc.

· e e ..

tAgradecimento
Diamantina Alves Rüdri�

iNova Crise
';Tunisiana

<!!1tregOll seu relatorio, o

:u",idente geral frmicês,
J :m de Heuteclocque, soE
'..citou uma audiênda ao hei,
e embora oficialmente fos
'Se dito qu'e a· visita 'seria
gomente de �ol't(;sia, acredi
';t�-se com fundamento que
-constituirá uma eonferên-
e'i.u de suma importância.
Os membros' da subco

tr. :·,.�ão foram escolhidos en-

'-t, e 40 dirigente's tun isi8onos
de torlós o "i s�tores do pro- Florianópolis
'tetorado, tendo :>ido convo

'.carlos no mês passado 'a pa-
�' . rTAJAf"acto, ,nelo bei. Este esco-

'lh��L! u�a comissão de onze

para 'que estudasse o plano /

francêl" e desse paree-e1'. A
e01l1issão, por sua vez desig-I Blumenau
lion uma Ilubcomissão de
-,,,' Agência em Florianópolis...,,18, cujos membros' são
dirigentes do Partido Neo-' CACIQUE HOTEL
Desto 'h

. Rua Felipe Schmidt, 53 -

.. ur, CUJO c efe é Habid
J3,o.rgiba, flue está detid0

Te]. 1.449

�Üesde fevereho ultimo.

\-, ..

I
, .

. Será. Preibida a .. �Cabotagem Para os Aluga-se sala
,
'.' Navlos .' Esa.·angeiros

:.

--'�,'
.

,I de 'frente
.IW), 25 .v.: A.)

.

_- 'Está

"
SlÚ,

.

o presidente da, Repú- -3M de S.e'garança Nacional, I
.

AI�UGA-SE ÓTIMA S_A..:

plenarnen te conl'il'Ina�� 'li
. b�i(:íl' cónsen.tit�?or interm�- refl'eti�do outro aspecto; LA D� }<,R�NTE, SITA A

noticia que transmitimos dio da Comissão 'da Mari- que n ao somente o ecorio- i RUA �! DE. MAIO N. 765".
com exclusividade de

.

que I nha Mercante, que navios mico, se dirigiu há dias à I
NO. ESfREITO, PRóPRIA

esta�a iminente a ,eassa�ão estrangeiros ..

praticas sem Comissão d�'�arinha Mer-. P_�RA ESCRITÓmO. CO-

d.a l!çen�� para ql:e ,í?a.VIOS cabotagem. o"'" '" ,',

can�e, solicltando a ess.,e II MÉRCIO, �TC;,
estrangeiros . continuassem 'Agora, porém, que ti si- orgao estudasse com a ma- VER E 'IRA lAR NO L()...
fazendo a cabotagem 'nos tuação está: completamente xima 'urgen'Cia a possibili-j CAL. ,

portos nacional. Como se nórmàl.izada os .armadorcs dade de .evitar a cabotagem ,-----------sabe, há mais de um .ano, nác�óna�s ,,::em. sentindo for- dé:: parte "de navios estran- ..

quando se tornou crucial o te+concor-rência de' parte gerros.
'

problema
-. do' 'abastecimento '. das companhias ,estrangei

do país', €speciálmente nas

1.1'as'. "dai pleiteando
a revo

zonas mais atingidas' pelas 'gação da .medída de erner

secas, enquanto os gêrierõs gencia, .'

aba.i'otavarn os armazena 'do 1: Por' outro lado,' a -Cornis-

Podemos adiantar ,agora,
com 'absoluta segurança,
que a Comissão da Marinha
Mercante,' em reunião i'e

servada, levada ii, efeito on

tem à tarde, deliberou, aca

'trá os pe,didos que lhe vi
nham sendo feit'os e já hoje
deveria ter enviado à apre- ,

dação do presidente da Re- ------..
'

pública os resultados de .PRE.CISA-S Eseus novos estudos.

I'Epúa-se, por isso, que De uma empregada arru-

o· sr. Getúlio Vargas, nos I madeira e cozinheira (tri-
primeiros' dias da próxima I vial . simples).

'

semana, assine o ato proi- I Paga-se bem.
,

bindo a cabotagem de bar- Rua Rui Barbosa, casa n,

cos :estr.angeiros nos portes 14 (c.onjunto r�sidencial da.
naCIOnaIS. mariaha ). - Pedra Grande.

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

gues, residente à rua Felipe
'T1JNIS, 25 iU. P.) - A Schmidt 181, agradece ao

tã." eflperada crise entre o dr,' Júiz de Menores,' haver
;' el -de Tunis e o govêrno mandado recolher o �eu fi

,fra.ncês' parece esta noite lho menor Hamilton,.' ao
:rmaís pl'ovavel do que nnn- Abrigo de Menores, desta

'<2:íIf' pois um grupo a1'abe, Capital.
.,não oficial, entregou um --------PERDEU-SE'ilt'datorio ao velho bei, re- -

'}:màiando o plano francês Perdeu-se um Relógio de

'ue réforma do govêmo eles:, algibeira de prata Mauá
( F I ) 1 t· ..

'
..' )

"1,.e protetorado. 'onlega errac ura l en 1'0 _....- .............- ..._.........-••••.,.._......-,,_...........,..,..,w....."................,.�

A subcomissão de quatro de uma boLcinh�: entJ-'e Bi.

S' "t· "'0·' Id PI' tI;;i�;�::t�r::i�l�����:' �:l�tut;; !_�:.IÇ�n�:.;;��:ia:ó��!s·c���I· . aro�n O .. flVa
.

O a
,do plano francês, entregou ta? Amellco Lotl, ..7. Eal- .

"'.' MISSA DE- pi ANO
,'ci'.ta farà,e, �egundo fontes relros ao senhor Theobaldo .'

f'
. -

'

,

S AI Q
,

t'f'
Seus paIS, esposo, 'll.hos, Hmaos e avos, convidambem inform:vbs, !'lua l'es- I· ves. ue sera gra 1 1- "'. ,--

. .' ',� _'

cada.
.. ao.s denJals, pare�tes e, pe�s�:�s ',de suas. relaçoes para a

'p();�ta cont1';úia à aceitação' .

ITllSSa de ,lO �no" que pf.(10 eterno descanço dp sempre.ue ;-al p1ano. .. 1'DJl)à&, HUXA'rI8.. lembrado' vALDO, mandàm celebrar dia 29 do corrente
Su?e-se que o' ré�atol'lo • ....0_ 8Iwat!I... à,O-; 7 horas, no altar de Nossa Senhora, da Catedi'al 1\'1e-

,.c(lntem uma contra

proPos-ll1llll·r d'8 NagU41" a' tropo1itana. ,

{
,

"

'

.

'tJi: mas formu. lada de fo-rma [I '., "
. V u'. ,', D�sde já fic� agradecidos; a todos que eomparece-

·t�l" 'que os �ran?ese� a c?n- ".U:tIIu rem·a êste 'ato de-!piedade dista:
'.

;,Sloeram ate hOJe lI1aceIta- ta áftHI " Florianópolis,:27 de agosto de 1952.'

.. êl" como b-ase de acôrdo.
"

'

Logo que a'.snbcomissão

•
• ",,'

Com êste va.loll' V. S .

a.bri ..ã uma. cont6 que
lhe ...endo:r.i. jurO com·

pens6.dor
e

- I�v4r.i. p61"6. sue, I"esidên.
ii cia. um I,pelo e útil prese!?te:

umBELlSS/MO C!OFf<Ede ACP eROMADO.'

AP�OCUI"� hoje o, NOVO.

NCO GRICOLA
�J .

',16
'

I'LORIANÓPOLlS �NTA CATARINA ...
".....'.

'·Participação·
ALFREDO RICARDO
SCHROEDER E SE

NHORA

MANOEL XAVIER E
SENHORA

,�1agnésiatem o prazer de prati
cipar o contrsto'de cas�

menta de ��Hl. filha Re

gina, com o '.:;1'. Orlando
Borges Schroedel·. i Remarca�ão de

I

volumes para
�xportação

tem o ,prazer de partid
,par, o contrato de casa

mento de seu filho Orlan-

LIVRE-SE DA TOSSE
. E DEFENDA OS
SEUS BRONQUIOS COM

\BENZOMEL
I, '/;.'

'Bisurada'
tio, com 11 senhorinha Re-

. ginll Célia Muniz Xavier,,'

A Confederação Nacional
do Comércio, comunicou à

Federação do Comércio de

'Santa Catarina, haverem
sido c�ncedidos 120 dias de

prorrogação para cumpri
mento' das exigências cons

tantes da Portaria do Mi
nistério do Trabalho, n. 95.
,de 6 de' agôsto dêste ano,

que permite a execução da
Lei n. 1.563, de l° de Mál'ço
do ano em curso, que dispõe
sôbre a marcação de volu-
mes qUe contiverem produ- NEGóCIO URGENTE
tos brasileiros destinados à Vend€�se uma mobilia d&

exportação. sala de' jal�tar com a� se�

Assirn; atendida a suges- guintes ,peças:
tão da Oonfederação, o pra- 1 mesa elástica, dois bal':'
zo estip'ulado que termina- cães,- 2 poltronas e 6 ca.dei:-
ria a 31: de agôsto corrente, raso Tudo em perfeito esta.-
se extenderá até 31 de de- do.

.

zembro do con'ente ano, po- Informações eom o snr�,·

dendo,· dessa .forma, os s1's. Gilberto Gheur, na residên
comerciantes atender me- eia 'do sn1'. João Ass-is em

Ita}aí Blumenau. lhor o assunto: Coqueiros.
. Cr$' Cr$,

.

70,00 100,00

Curitiba, em 10 de agôsto de 1952.

A·gênc,ia:

Expresso ·São ,:Jorge
.

de.. ()$�IAll MEIRA

VIAGENS DIÁRIAS ,QE
LIMOUSINES" <'."

lIo,_..á'fió· ,

'., . Chegada
2Q,OO

Saída·
,,8,00

Fpolis.

'Vende-se
1 rádio PHILIPS.
Mobilia (IUarto:
1 cama

1 penteadeira c/banquet�
1 camiseiro
I guarda roupa.

.

Mobilia sala jantar:
1 mesa elástica
6 cadeiras
1 balciio
1 c-ristaleira.
R u a F'Úkía;n o

1'es, n. 12.
Nunes Pi-

Mobilia

Fbrianõpolis ltajai - JoinvUle - Curitiba
.... __

Chega 10,30 17,00 Cr$ Cr$

Saí 1l,OO' . l'l),�O: 70,00 40,00

Chegada Saída 'Cr$ 'Cr$
12;00. 16,00 , 100,00 40,00

I'
i .

I
.

Viagem com· ,sêgur.ança
I e rapidez .

180 NOS CONFOR'l'AVEIS ·1\tfCRO-ONlBU� 00
- ..

'·RA?IÔr.SUL-BRASILlifo)
-

Agente .Itajaí
MÁRIO MACHADO

Rlla Herrílio Luz, '36 :_
Te]. 383

;" .

Agência em Blumenau
.

HOTEL HOLETZ

Te!. 1.065'
h.na Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira
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6 , Florianópolis, Quarta-feira, 27 de _,J\gôsto de 1952 -o ESTA00"

bicha para o xadrês... A 8rã-Bretaaba Ó
,

.

. e 8 Canal de Suez
,tEPOnTAGEM DE JOÃO de São Tomé: ver para

I<'RAINER crer. E fomos ver. CAIRO, 26 (U. P.)
Com efeito, a nossa Poli- Jornais influentes do Cairo RIO, 26 (V. A.) - Aven-

,IBERALIDADE POU- da está se tornando 0, que publlcaram hoje a notícia tureiros internaci o n a is,
CIA deve ser; orgão capaz de de que a Grã-Bretanha de- >lgin<lo cr íminosamente, con- aqui diariamente. minas e garimpo.

Causava espécie, entre defender os direitos lesa- cídiu retirar suas tropas da seguiram promover uma Apurou-se que recebem SOmente em dezoito me-

aós que, ocorrendo tantos dos. sona do Canal de· Suez no manobra para desenvolver comissões na venda dos ses foram zendidos aq.ui
-oubos e sendo presa bôa Os "gatos" que lhe foram prazo de três. meses, nos ) contrabando entre o Bra- produtos que trazem. trezentos automóveis de lu-

parte ele seus atores, vou- ás mãos numa serie grande termos ele um programa re- �;il e os Estados Unidos. A's vezes a Polícia adua- xo.

.os ou quasi nenhum ueie. de roubos, a estas horas es· centemente elaborado. com Os criminosos, conforta- neira apreende as baga- Determinado industrral

hBSC processado. tão ajustando contas com a os Estados Unidos para a velmente instalados aqui, gens, mas os advogados colocou no, mercado carioca

Oficializara-se, por asaim Justiça. 'defesa do Oriente Médio, dispõem .. de auxil ios 08 agem imediatamente e con-Iuada menós de trezentos

,diíier, no nOS(1D organismo Ainda .agora acabam 'de 'o 'lnatutiÍlO independénte mais varfadôse, símultarreac seguem a Iiberação. ' Cadillacs.

�JOHdal, a praxe pouco re- ser denunciados como auto- "AI Akhbar" publicou um mente, movimentam, a irn

-omendavel de não passar res de arrombamentos nesta despacho do s'eu correspon- portação de geladeiras, au

ásmãos da Justiça o peque- capital, e como receptado- dente em Londres, segundo tornoveís, e aparelhos de

no ladrão, como se, por res, os perigosos profissio- o qual p€rito3 do Ministério.' televisão com gemas desvia-
economicame ri te' naís da gazua: .LéôP�ld� 'das, Relações Extecieres lhe das via. aérea pelos contra-

1108 domin íos do Rosa, vulgo Pudino ou Pu- I disseram que o novo plano bandistas,
alheio, pendesse ele ficar dim: Auríno Silva, Loló; f da política das potências Constituem um grupo po

Isento de culpa ou poudesse Durval Zacarias de Medei- ocidentais para com o Egit� .Ieroso, até com bancos e

merecer nntecipadamente o ros Filho, vulgo' LagU11a ou inclue a eliminação das tro- »asaa bancárias a seu servi

Fêrdão da sociedade. Carioca"; Waldemar No. pas britânicas da zona do ,:'0; Os diamantes do Brasil
Daí ü vermos em Iiberda- guelra, vulgo Marinheiro. canal de Suez. são utilizados amplamente.

.

de, no dia seguinte ou após Receptadores: João Ve- Acrescentou que a nova Em longa. reportagem so-

,1.�S horas, a maioria dos me- nâncio Silva, barbeiro re- orientação será levada ao bre () contrabando, o "Diá
Iiantes que. com fadigas e sidente no sub-distrito do conhecimento da Câmara rio da Noite" informa que

vigílias. os investigadores e Estreito, Frederico Don- dos Comuns no próximo pe- milhares de homens e mu

l.� patrulhas logravam e11- 'dle1'. residente na Avenida I ríodo legislativo. O Foreign Iheres seguem para os Esta-
1 rega.r ás Delegacias de Po- MalHO Ramos, e Osmar de! Office não fez qualquer co- dos Unidos, conduzindo pe

Jicia, como se 11el0 aimples tal. filhó de João Venâncio. mentário sobre o fato. Um dras preciosas.
motivo de ser de pouca mon� São eles autores contes- porta-voz limitou-s€ a dizer Revela que os homens es

ta. o furto. não valesse a ses dos arrombamentos e que "a política entre a In- condem as gemas embaixo
pona castigar o culpado. roubes praticados em Flo- glaterra e o Egito está e da dentadura e as mulheres
Invertia-se, com isso, a rianópolis, destacando-se os continuará a estar sob um nos botões das roupas, e

ordem das cousas pois con- seguintes: constante estado de revi- que de qualquer modo faz-
sidera-se crime o objeto SU� - No salão Snooker de são". se contrabando.
btraido e não o ato de sub- Lourenço Bianchíni, no sub- Esse processo visa con-

trair. I' distrito do Estreito, donde �ornar a carencia de dóla-
Tamanha liberalidade, levaram enorme quantidade res. Imigrantes com baga-

que não raro se extendia a de cigarros e outros obje
e riminosos profissionais, le- tos:
\'OU o povo -a desrer na ação - Num caminhão .estacio
da polícia e dessa descren- nado frente ao Mercado,
I;�l resultavam criticas jus- donde levaram um 1'e\,ol-,t:.s IJ impiedo;,;as contra os ver;
l'épresentantes da Lei. Restaurante Pe.ro1a,

Fre-quentemente os pre_. no sub-distrito do Estreito,
::'udicados deixavam de a- do quai carregaram uma

pre�ental' queix�, porql1� se; maquina Registradora;
n,a�'!am conven:ldo da mu- I - Da residencia do Dr.
tJwade de faze-lo, certo;; WaJdomiro Cascais, a quem
t'e que as autoridade3 po- Jeram um prejuizo de Cr$
lidais não tomariam pro- 25.000,00 em dinheiro e

vid8I1cia;>, e se tomadas, as mais alguns objetos;
relaxariam de p1"Onto, seja - Da residência do sr.

por comodismo, seja pOl' II-leitor Cunha, 1evando de
compaixão, seja por outros lã mercadorias no valor de
motivo!', Cr$ 8.000,00.

A REAÇÃO Indo para Lagun�. alivia-
No curso normal dos ram ali, diversas casas, e re-

�contecimentos, estes vão tornaram -ao Estreito para
até certo ponto e dali re- vi::;itar a Alfaiataria Flo
tro.cedem em virtllde da dano, da qual sairam com

:reacão. diversos ternos.
R' � que se está l,'erificando Tambem já foram demU1-
em Florianópolis. (;�ados os figurões da auda-
'Todos os dias furtos, to- ;:ia Waldir Silva, e Emilio

dos os dias roubos, ire- Damjnelli, autores do roubo
qucntemente atos de viga- . verificados no Salão Miner
I istas, logros, explorações, e nl., com auxilio de uma cha
todos os dias redamações, v,e de fenda, quando levaram
criticas, ataques. um rádio de Cr$ 3.000,00 e

Com tamanha gritaria, mais objetos no valor de
era de a Delegacia de Póli- Cl'$ 1.750,00.
eia ficar aturdida e norvosa. Estão no rol dos candida-
E ficou. tos certos á Penitenciária,
Que devia fazer para re- também, e já denunciados,

t::ollquistar :1 confiança do Antônio Silveira, mais co

público e pôr em dia as suas :lhecido por "Gancho" e Ge

obrigações de defender a r:aldo Chaves, protag011is
sociedade? tas do sensacional assalto
Dois caminhos: maior ao palacete do DT. Djalma

€'!'iciente 110S serviços dos Moelmann, ocasião ,em que
1uncionários maior rigor na fizeram uma limpa de va

repressão ao crime e na pu- rias dezenas de contos de
nição dos criminosos. reis.

,

Todo o transgressor que Já ouvimos dizer que "li.
lhe caísse 113S garras, não

,.
berdade por liberdade, é

voltaria ii, liberdade sem pl'efei'ivel a da Peniteneiá.
l1aver resg.Htado sua culpa I d,a, já que nesse estabele- w.;o.._w��

cO,m o deVIdo 1:1"OCesso. I CImento penal estaria seu-

No começo, nmguem acre-! do adotada uma política de estimulo para que o la-
<litou. Mas ós fatos prova- mão leve. tlrão volte á pratica do cri-
:tam que as coisas haviam Não o cremos. Nem o ad- me.
mudado e um eerto panico mitimos. Em conclusão, podemos
51. anda ria roda da malml- A Direção daquele orga- congratular--nos com a boa
ó'agem, da vadiagem e ga- nisl110 penal tanto quanto a marcha da campanha contra
hmagem. própria sociedade está inte, os amigos do alheio. I:nUMO Á PENITENCIA- ressarla em punir quem o Florianópolis jó, não é \RI:\ merece, de modo que, em-

j
um pru

..ai�o pai.·a
eles

..
E elel'l .

Somos dos que pertencem, bora humano, o trátamento hão de dizer que a Ha polí- j
em certos aS:3untos, á teoria Já l'ecebi,do J1200 será nUllca �ÜL daq.ui não é sopa". . . j

m CONTRABANDO ENTRE
BRASIL E EE� UU�

gem de
As pedras preciosas são

pr incípe chegam compradas nas próprias.

Exercícios Militares, COlDbi
·nados DOS Balcãs

ATENAS. 26 (U. P,) I
O nosso informa n te

Uma fonte autortsada gre-! acrescentou que as tr,ês na
ga revelou que tropas da; ções entrarão assim numa

Iugoslavia da Grécia e da i nova fase de relações cor':'
Turquia se juntarão em ma- diais, ao menos em termos

nobras militares de peque- militares.
na eseala,. neste outono. Quinta-feira úl tima che-

Possivelmente, esses exer- garam a Atenas quinze par
cício-, ser:=b realizados em lamentares iugoslavos, que
Outubro. vem debater as questões em

Essa noticia veio conf'ir- que estão interessados oa

mar, definít.ivamente, o que três países. Ultimamente
há muito fora propalado nas têm sido cada vez maiores.
capitais balcânicas, sobre a os rumores quanto á possj
cooperação militar que está bilidade de f'ormaeão de

por ser elaborada entre es- uma frente defensiva com

sas três nações, duas das a cooperação da Iugoslavia
quais estão sendo vincu la- cornun ista.
das ás forças do Pacto do Um dos principais ôbices
Atlântico Norte. ii partic ipacão da. IugoslE

via no bloco ocidental tem
s ido a questão do "rrieste.
03 Estados Unidos e a In

glah�rra já e'tio desenvol-Grande Oriente d·e
'

S� Càtarió
A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.: vendo Pl'ovidenCias no sen-

De ordem ao b:m,: Gr.: Mest.: Est.: convido os tid{) d.e apt'Oximar a Itália e

PI'od.: IIr,: VVen .. : e OObr.: de suas OOf.:, bem como a Iugoslavia para a solucâ-o
27 DE AGOSrrO todos os lIr.: de passagem por este Or.:, pal:a a solene desta questão criada p�la

A data de hoje recorda- instalação da Pod.: Assembléia Estadual désie Gr.: 01'.:, seg-unda guerra mundial.
nos que:

,
na séde do 'Poder Central à rua Vidal Eamos, 80, no pró- Para tanto, o::: elY!bHi,�t1'.}.

- ,em 1.795, em Vila Rica. �lmo dia 29 às 20 horas. Il"e� d:ll]l potenc1:is. �cid","-
mais tarde Ouro Preto, em F'polis., em 26 ãe agõsto de 1952 E.: V.: ,taIs levaram a efello recen-

lVIinas Gerais, nasceu o .J.: P.: 31.: - Gl'.: Sec!".: I temente, uma (,o1if�rêlIci.a
grande estadista Bernardo ...�--- com o marechal Tito, n{1
Pereira de Vasconcelos, vin- PartI·elepaça-O' Adriatico,
do a falecer no Rio de Ja- A notícia mais im11Ortnrr-
neirQ em l° de lVIaio de

SR. E SRA. NEW'l'ON RAMOS te, entretanto, foi ::Inda on-

1850; Participam aós parentes e pessôas de suas re.
tem em Londres, quando 8�

- erD. 1.828, foi assinada lações, o nascimento de �ua prirnogênita I,úCIA. informou que o ministro
uma convenção preliminar l\1AI�I

..,. da;:! Rela".õ,-,s Exter·I·o.I·e",·. >,>'.. \. A, OCOl'rH!O em a l'uaternidade "Dr. Carlos � " ,� ,n

de paz entre o Império do C A" Anthol1\,' Eden \'l·s.l·tar,"'. Bel·-o:rrea , 'no dia 20 do c:orrente. "

Brasil e a Repúblicn das
}<']orianópolis, 26-8-1952, grado no cia 17 de Setem-

Provincias Unidas do Rio bro vindouro. a fim de man-

da Pátria (Argentina), soh OLtlu� - OUVl(){)8 - NARIZ E C"AKt.rA�TA t.er uma conferencia de cin-
a mediação da Grã-Breta- DR. GUERREIRO DA FONSECA co dias com o marechal Ti-
nha. Foram renunciadas a:;;

.

Especíalfsta do HC!lllpitat tD.
pretenções sôbre a então

Rp.ceita de 'Ocúlos,-'F;xâme de l"undu (i.f.' Olho
Banda Oriental cto Uruguai .

(JIH>

Clasilifir:l1ção da Pressão Arterial. "

(Provincia Cisplatina), sen-
,

E d I d
Moderna Apa:rolb.�6em.

do cnada em < sta o n e-' Consij1tóri� ;__ ViscDnde de Ouro Pl·�tQ. 2:
pendente;
- em 1.8i10, os rebeldes

.' ,Ore"ve1 d'tl·:mlnei ...
rOI chileoos
CONC'EPCION, (eh.), 2!:�

(U.P.) - Cêrca de 15 mil
mineiros entraram em gre
ve, hoje, pela manhã, por
não terem sido atendido�
em suas reivindicações de
melhoria das cond'ições> de
trabalho é aumento de salã-

Ofiel-na de B,·cl·clela' lely ���t�:o�:�;I;t�io�nS:�:���:��
. demaiS mll1as de carvao de.-

I
verao suspenaer suas atIvi

Acha-se aparelhada para qualquer servico em Bi- dades até amanhã solidários
c.icletas e Bicieleta.s a motor - Tíciclo - Ti�o-Tico -

com as determinacões dO::f
Carrinho - Berço, etc. sindicatos de c1as;e.

P�as e Ac�sóriDs Nov')s e Usados.
?inturas, SDldage�ls e Parte Mecãl1icll,
Serviços Rápidos e Garantido, Executados por peso

:luaI especia!izados_
-- Ih18 Padre Roma, 50 -

do Pia uí sofreram nova der
rota do COl"()nel Sales, no

Olho de Agua da Jurama;
- em 1.849, no' Rio Par

do, Rio Grande do Sul, ,onde tnascera, faleceu o Mare
chal do Exército .João de

Advocacia e Contabilidade

Deus Mena Barreto, Vis
conde de São Gabriel;
- em 1.859, o Coronel E.

L. Drake, perfurou o pri�
meiro poço de petróleo, no

mundo, em OU Greek, na

Pensylvania, E. U. A., sen

do a torre, que 'ergueu a

cerca de 10 metros, chamada
"A Maluquice de. Drake".

Andlté Nilo Tadasco

DR. ESTEVAM FREGAPANJ
- Advogado-

ACACIO GARIBALDI S. THIAGO
- Contabilista -

Edifício "lPASE" - 50 andar.

Para :'tala de Jantar, Quarto, copa. ele,
DistribuldOl' e Representante ne!;le gstado

IVANDEI. GOmNHO
Rua Pedro Ivo - anexo D.epósito FLORiDA

.Ar.tigo de .pronta en.treg�.

Grande.
Havia 14 homens a bor

do do nav10, que fazia a li-

'nha Rio-Pôrto Al?llTe, A

·t tcip:u ]ação ,foi salva.

o targoeiro S8ÇO-,:
breu, salvando-se
a triuulação
RIO,26 (V. A.) - o car-

"PAPEL 'P ..�REDE
ULTIMA MODA EM NEW YORK. BUENOS AIRl<�S

PARIS, RJO E SÃO ?AULO
1\10UERNIZE SlJ..\ RESIDENCIA J<'ORRANDO-A

gueiro ":Marcb"
nas imediações

soçobrou
da Ilha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



· WASHINGTON, 25 (U.
P.) - O General Eisenho

wer, ao ensejo da passagem
do MO aniversário da Legião
Ámericana, dirigiu aos seus

membros uma mensagem na

qual, acentúa que os

EE.I
mitismo e à 'scrnbra de rie

UU,., con:en: ': mai?l: perigo ga_ça>" e ações as mais (�e-da. sua histór-ia pol'ítica e te- sencontradas e pouco reco- CASAS A VENDA
rão que agir com mão f'crte mandáveis. Depois de ou- ESTRJiJITO CANTO, _ 4 casas, sendo 2 re-

contra o comunismo, que a- tras considerações, afirmou ·denciais e 2 para comércio (ótimo pon-'
vança com todo o seu. pr i- que a América do Norte zle- to da Soberana) .

ve tornar-se, .no mais curto, t'l.UA 1l::t\J'i�'j'� SlLv.t;;L!iA - Íl quartos, sala vÜIlta,
' , prazo, uma potência real e sala .ia ntar, copa, cozinha, eac....•...•..••.....

militarmente forte e econo- RUA BOCAIUVA .- .� quartos, sala visita, sala jan
rnicameute nól.ida, a�ém de tar, copa, banheiro, C&Ú1Úa, de�3ito, etc. .".

promover a maior coopera- 'WA .MCIN:-51<.NHvd. TuJ>P ---, ;j quartos, s.ala ·�illita.
ção com os demais palses, sala )-a.ntdf, cozmna,' d'>p(>sÜ.,\, cl>jj>a, etc,

c:e .mo,j� a le.v��,:-t�l'em un��, ;{IM, S-ÁO P.E.lJ]{ü (Estreil:.,,-lhll!eári.. ) -- � ""?"..verdadeira .·e ef'iciente bar- ,,!!I..e-sal,.. su la vrsrta. copa, �o:7.lDha, mstalaçao
reira ao .expansionismo ver- �"Ji;llÍri,,' cvmplcta. e dUÍ<3 casas pequenas nos

mclho. ft.Pldos ",0..... .. . '" .. _ .

DDeoca d8$Coohe
cida aparece
em Bauru

�._--._._... ---� ....._,_.__.--...._--- ----

Ploríanópolís, qu�'rta-fei!'a, 27 de Agôsto de 1';'i2
-;-.----_., --------------�----------------�---------------

EISENHOWER DIRIGE�SE AI:
LEGIÃO. AM·ERIC.ANA

.�.4_.r�SeOJ
*- ,A"�Ti1i1o lÍtA
/

I �. 'nos' \lA1)�JOS '

I f:aqu-euf e� gfff.f

.D�t� 'R'� !II:�t '1100���tadfJ
- .>7>...... "

I Missa de
1" Mês. !U��)��lJ:' �"Õe:cl;a!���" .; ������: .��;�: ·c�z'i��·�.

lale do Ilajaí' E' f'
'

banherro. grande varanda" depósito , ..(•.

VALE DO ITJAi, l'::iS-
. D ermo O C�PRI��;�L����!IGUES OQt!�:IR�.� ..' .��a���� .. �"l:.: .. ���}.���'.b.a.������'

ta que Oz ias Quimarães di- sr. de Valera \
. SYlvií!.,Almeida .Bl'ügge- '�RVIDÃü FRANZON_I . __ 3 quartos., sa)a, �NlÍnh .. ,

l'ige em Blurríenau, está à
. ",.' p

,

O I mann e. ilibas, conv;dam pa- W. o. c ! chuveiro, etc. . .....•............ :.

venda, desde ontem, nesta HAIA, 2iJ (U. .) -

; ra a missa de 1° mes de fa- .

R'''l� R TC'" ., t
'u ";ST ," 'l.f)· -', .ua 'ereza '(�stlna - '" q·uar 08, S8-

Capital, com ó seu numero primeiro ::ninistrol do Eire, Ileeimento 'de seu inesqueei- Ih,' varanda, cozinha, terreno In�flte 3i rota•. fun-
l'efm'ente ao mês ·de agosto ST. Earnon de Valera, que.1 vel pae e avô Cypriano -Ro- d(\s 25 mts. .. ".............. 46,000,00':cOTrente.. .I,'legúe atualmente um tr�ta- ,drigues d� Almeida, .faleci- "STREITO -- Rua Santos' S..ralva - g; lluartos, sala. CI*o'e�DI·a·.··r-IOCom farta matéda, desta- 'mento de,olhos no HospItal: do em Campos Novos,' que Jantar, �al.a ';ísita. copa, ;�uano oie !>anho. 350.000,00 _
ca-se noticiário comple-'?e Utrecht, foi operado ho-

,
sf'l'á celebrada na capela do OQUEIROS __ Rua S. '-"',s'lovâo -.2 eas..s de ma-

to sôb1'e vários assuntos de Je.
. (I Ginásio Catarinel1se, quin-. deira. Ilma com 6 peças e ollUa �,"<)l» ;'l, terreno RITZ1nteresse local, entre os

�

O l:e�ult�do :la mterve11: f ta-feira, dia 28, às 6,30 ho- 22�55(\' t1lt!!. ..., , ,.,................ 16.llílO.o, Às 5 _ 7,45hs.lual's 'ON que dizem respeito çao Cll'Urglca somente sera raso 0.A.J·'i ..R.E"lI�OS _ :' ·('Jl''''�'.. ''S. sa'..,. vis}'t'a,
.

U t 1
n

{ • IS
• •

1 d·tIl i . , L>... a '1 A_< _v. J",

!' .

ma' aven ura �m pi.e aii. recente Conferência das conneclC a .en 1'0 ,ce a.gu- i Por êste ato d8 religião, ililuv.f 'up-n;, cosinha tel'reno 20 x3{) 25.000,00 cIdade do oeste. Lutas ...Classes Produtoras de Blu- .mas s�manas. i confessam-se agradecidas. RUA JOSÉ BOATEUAX _. 2 �quartos,. sa-:- I Torcidas ...menau e à eoroacão da Rai- O estado geral' do. sr. De' Ol....O O-:--O.-.o.-., la visita, 'sala jantar,_ coii.r!<ha etc. 2 I Rod CAlVIEROM _ \Val-"'l·hado C·a.l·los.G'omes, da- Valera é satisfatórit? . l.il '.

". l' ..
"

90000 ON D' B
,.

fD J B Fo
- casas, pOI'................ . . . .. .. . " ,00 ter HUST '. - nan 0-,

quela. cidade.
_ --.,--o�"'�-�- i ,e . r� . arroso . , e outra por - .. - - - . - . . . . . 100.000,00. lOTE _ Forrest TUCKERA farta documentaçao a- ;', I .

c E oult'as 'que por motivu de fÔTça maIor não são I . em:
.

presentada. dêsses aeonteci�
'"

\ 1 c
ADVOGADO , nlJ'H�i,;das; .. Igumas destas �asas sã.o 8"eita transfe- I O CAVALHEIRO NEGROmentos dIZ bem da ex e'· a ·i>n·,·iAO ..."'" Mont.epio ou institutos. I .

. O"r" t
•

-.4CjI .

o "ii_'" ,. .'
.

.

� .No programa: �spOT.eIH'essiva re.percussão .que qu� 11.'$;' � t .RDA RUI BARBOSA (,deúonte AVf'Ígo. Me- , ..
1
11a. T.ela. NT,'1c. .._�. .

..
d<!ve d,�..... .

�I C p" Iobtiveram em nosso Estado
�1=. ::. x. ost. -�75 c

1l01'es) - 2 quartos, sala 'I"isita, úopa,' Preços: 7,00. _ 3,50€. fMa dêll( os fatOs qúe as- ....·�iJ--·.,.

,
cosinha, ete.. , ..... � .... : . . . . . . . . 100.000,00 ROXY

��a�:::� :'d�ê:O'��l :u;��: �.:�_ !.__ ...
l4.JES-S:. C. ,�. RtJ�i��I �������.� ..�.�.���{��s:.����.�i- 80;000,00 F�����-i .SOARES1lÔmica.

!iii .F;STREITO R.UA SANTA LUZIA -- 2 quar� em:

L· h I
· #

!é�(l""()"""()7°-- tos, sahl visita,' sala jant-al'. cosinha, TOCAIA

:. in a taJa I': a·
.

�Inl.!ipna·�a. RUA:X�::a��,���nJa����i��;;'": ��:a�" :::::::: te :��:I��"JlO
Hend·

'lo'" ,�
. l'ERRENO A VEN.DA O COMPRADOR DA FA-.

.

'..

SANTOS & BATISTA ! VIENA, 25 (U:, P.) ,AV, MAURO RAMOS - Lote de 16 x 45
'

ZENDAS
antiga "CEZARIO" I Foi destituido cl,,: sua$ fUl1- :rhts (ne�óeío urgente) - . 120.000,00 No prognlm{l; Cinelandia
·CAMIN1l0NETE: IJunções '.'em ... VIrtude de ES'T;REITO .RUA SANTA LUZIA - Lote ,Jornal. Nac.

IDA: . sua inaptidão e pOl' erros - de 10 x 40 mts. . .... , .... _ •.. _ . . . 25,000,00 Preços: 6,20 :3,50Saída de Ita]aí 7,15 horas i graves" o primeiro 'vice-mi- BARREmOS -- Lote eom 12 x 5tj mts. .. '25.000,00. Imp. até 14 anos., Chegada Fpol.ís. 9,45." r nistro .de Assuntos Estran- CHACARAS E FAZENDA....� A VENDA,
. ," ..ODEON, VOLTA:, \ B'eiros da Romênia, Avram SACO DOS LIMõES - com 40 x·.5OQ mts2'

.

Às7,45hs.·..i: Saida Fpoiis 1((00 hÓl'às '. Bunac.iu; que; oC,upava êsse e uma casa residencial .e; _ ••• _ •••• �. '. '<25·.PQO;QO 1) Maria AntónieH� BONS •.'

Çbe��da Ita;ial ',17.00·
"

pôsto desde 1950 e tin�a CAPOEIRA.S --: (11-0 pl',n-cipiõ) 'êoni � '.<' em:; ",. ...", ->?I";(Aós sábados tJ feriâdos li l>aída de ;'sobrevivido" à liquidaç.ao '.<l1'U! O<lr:x' c:=tsa eom 4· q:uartos, 3 sn!as, cosinha, A MULHER DO CAISFpoli,_.;.. é às lS,SO h. e.a t.hegad� à IÜI-..
.

dos amigos de Anna"Pau- banhéiJ:o,_varamià()ect. ".' 250.000.00 2) Ton CONWAYjaí àsÜlll.).· '\ I ker. CANAS' VIEIRA..') - com 4.344,7-28m2 e em:
"",.

,(l.1\TIBUS I Por. outro. l;:tcl�.e .pelus uma .çl.lS(l de 2 f3avimento�, 500.0{).0,00 ! 13 SOLDA'DINÍrOS DE'
.

.. IDA,:· .--.- - .. ' , •."" .. ,'o•. w•• ,· ..... • ".,.-".".'-.. ,_. -- ,

1:rnes-mos-:·nw-t·I·V05,· .. ífH:,Igtl-tl:k " .. ··C�"\{P.·ll.A�l'l).E..CASAS.·T�ltR-J:;wm. CJtACAIlA:S E"SI'rJOS CHUMBOSaída de' ltajaí 7 horai!
I ment� clestn:í�o de' SU�8 Ten!t)i!I. semPre intereuado$' em collllprar eftSI!lS, t,erreno8, eM No prog-rama: Atualid:a-,Chegada Fpo)1s. n
\ ,funço,es .0 nU�,lS�ro. de S�u- ·uas to �,ij;}q*. des em Revista.' Nac:

:

VOLTA:
I
de Publlea, Vctslle,

.

Marza,
'.'

' .. , lflpO'fECf\.S.
.
Preços: 7,00 _ 3,50 '.i

S;:;ída Fpolis.. 15 hOTas I qU� ocupava a pasta desde R.",.cphetnos f .a,)Ú�a·mos QUálquer jnl�'neia .com gArantia h\"
Iinp. àté 18 ali os.

l·

Che.gada Hajal 19 f agosto de 1948., Recebemo:; � aplieamos qtsálq�eJr imPodância .com ga- IMPERIAL<. Ao�,' �a'·b"'(:lo8 e fE'riados· a ·sa·íG8. de L A.n·a Toma ou"'\'o ID'll18 nt· l' tn'o" \.
7 4�h

,o o .. . i � .. (. .

"'. t., _.,
-

l'a J.a llpO, ",Carl",. As l () S"Fpolis. é às 13' hora.,� e li cJ:Ieg-ada à Ita- I tro-adjtmto (le Asspntos Es-. '. . .', ÂUML1I\.L�TR.-\Ç,\O DE PB1t�()8
r

FJ o Rucesso êontiJiua.ja1 às 17h.)..
.

�" tJ.:�pg:eiros ('l, eçla!)orado�a, .... Médíll�te m,Qdi,�!l com;ssii€>, ::M:ilibmos ,PTocurllcôes para adrol 'Allília VALLI .'

..M}..:F}NCIA '

I diretà de Ana Pau�er; cc:Jo Mnar P�é!ii()s, re<:ehemos
.. !ll!.1gUéis, pagamos. impost�., etc,.

_. "I em:' .
.

'

...

Alvaro' de Caf,'alho n . .19, II nom.e" como o de B-unacJ.U,
", PR9CESSOS IMomUARlOlS

,

.

EUGENIA GRANDET ..

".
,

alI'a' " flll'� ·C·I·+"d'O. "a" l'a 8"11- tlr"'arÍizttm"s prncessos imohlHâriO.lõ, paTa 0.11 Institut08, Caixa
"N' ".,

N ......
...

:-------------. -------------. "'. '-. ou. ')J - !..
, '.. .... ..,. '.' . , • � ." . o programa:

... O_�lpag''.

·l.
.

T
'.

CI'" L eeder Gventualmente a Ana ""'\)Il'lffilM, etc., temos t�mhem po<ssdniidade de consegUIr qualque:� da Semana.' Nac. '. < ':"

"",'
'.'

Ira . en is
,', uoe r.auker, J,á tin{l� s!do_.ante- í()ru'mento ·8Õ6l'�. iml)�eis. Pl'eços � g,oó :..:_ 4,60 ."�,

normeJ�b; transf�rJda. . p�ra F1C.JMKJO .

'Imp. até -r14 anos�
",'

n '"1' ","-e'1'1'0 J Comé"'cio O' cli�nte que desejar comp!là1' casa, terreno., sitio, ehacatll. po: .' .. , iI
o

11."" ..
..:.e ..00'

., • ,-:'..
IMPERIO

'

'i,.Dia 24 -- Domingo -- So:i:t:;ée: Exterior em sua qua�idade lerá vi,. fi. séde dêste Escritór�o e v:teene:tuir vma f.�eha· (lizendó o

Dia 30' - Sábado -� Soirée, i de ministro-adjunto. que �lesefa :idq�lÍrir e assim qeie �on8egu�rrilos avizaremos . Montan �b���1�D ,; i����������������������������������� ao ipte�essa�o,:s���espes_i �a� o �i�n�.
"

� ': r
. .

INFOfl,1'1AÇOES' em:
'.

.
'.

.

. 'O CRIME PELO AtFABE-Sem ·compromisso. para. <) diel'l'Í'e, �mo.. qualq1ler 'informação
TO

.i�s ;;;eg6cios. irriobÜiáríol:l.
.. �

- �

.00.000;0<)

BAURU, 25 (V. A.)
Sobe a dez o número de mor

tes causadas pela estranha
molestía de cara ter epíde-

, mico, que está g'i'assand,)
nesta cidade, desde o dia 11

do corrente. As autor-idades
sanitárias· desen v o 1 v e in

grandes esforçoa no senti
do de identif'ícar o Vi'rTI3

4u..�IO��J.�
rJ..OI':I/A"ciPtulS -.s.urTA CArA""""

600.000,00

30U.OOIJ, .. ,

2l>O,OQO,o.

causador da doença que se

manifesta com uma forte

af'eccào na garganta.
o:;í médicos acreditam

tratar-se de um vírus "pneu
motropico". Desde ontem,
sncontra-se n-esta cidade o

secretário da Saúde do E�-
.

f' \( t�
.

Ctado, pro essor z TI orno ..ar-

doso, 'que em cornparihia de
auxiliares. dírig irá os tra -:

180.000.0' balhos de' e01:nbate .à epide-
. mia.

. ...

Fatando à' imprensa 10-
cal manifestou o secretário
da- 'Saúde :(. crença de que o

surto epidémico será debe
lado mediante isolamento e

t�'atame;to rigoroso e ime
diato de todos os casos.

Mais de cinquenta .,pes
soas encontram-se atacadas
do mal desconhecido.

1t0.000.o�'.

250.000.ov

Av. 'Mallx,o Ramos .- 3 quartos, cosínha,
sala j-antar, sala, visita etc. '

'UAit'll',; ;'I,...clU·['J,.L \ .� casá .. , uma com 4 qua.rtos,
,lila jantar', 'sala' visita. cozinha., .W. C., ete., ou-

180.000,00

era c/ 2 quartos, ...:�ala. vaT&'llda. eózinba, W. ,C.
c/ chuverro , � .

Estreito - Rua Josê C. Silva -

.. 5 Quartos.'
sala vi sita, sala, jantar, eosínba' banheiro 160.000,op

....................� ... 100,000,0<

100.000.0<

Sr..OIlO.o'

Cyl

·

:.Rua

M'tS DE AGóSTO·

.I � ., ...

2) Charley CHAN
,em:

MACABRÓ DESj\.PARECI
MENTO

No pl'ogri'.llna,: Gine Jor
nal. Nac.

PA'R'A'fERíDAS,L �

:E- C �Z ,E" M A, S f

,INftAMACOES,
COC'EIRAS'

,

.

.: I

..-.....:...-

12.SC;'_A];�� •. ·?W�S�BdIio"�
Preços: 6;20 :i__ 3,50
lrilp., tt�é '14 �l1t�g.

F R I E I R A 5,

�.S�·iN·�AS�C,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ARPOADA MAIS UMA' GRAND'E .BALEIA ,
•

Pesava 80 tonela�as e foi ven�i�a por 25 mil cruleiros:
Foi calculado o peso de empreitada pelos 81'S. José Soter Correa, residente em ACESSO AO LOCA.J

30 toneladas. Adquiriu o João ;M�chado, Ernesto Curitiba. Para se chegar ao local.'

referido cetaceo o sr. José Krause, 'Valter Beck e ou- Os dados acima nos fo- onde a baleia se encontra;..
João Machado, pelo preço tros pescadores residentes rarn gentilmente fornecidos entra-se do lado e;Hluerdo.,
de Cr$ 25.000,00. em Barra Velha. pelo sr. Herculano Bren- antes da balsa do rio Ita-.

OR pescadores foram' as- A interessante caçada foi neisen, residente na praia pocú, no sentido de ({mm>! se..

s istidos durante sua árdua filmada pelo SJ". Amilcar de Itajuba. dirige a Itajaí. ,

..............e OM a�a•••••8 t,�••(I••e•••••.

·JOINVELLE, 25 (E.) -. tes da principal.jlancha, es

A'« 14 horas de 6a.-feira I tan do na barca de socorro

ultima foi arpoada mais os seguintes pescadores:
uma enorme baleia nas

\
Miguel Lourenço, João An

águas proximas á barra do selmo Brenn eisen e Donato.
rio Itapocú. pelos pescado- Foram disparados 7 ar

res de Imbituba e Barra Ve- pões com carga de clinami-.
Ola, pertencentes. á Colonia te, sendo a baleia rebocada,
de pesca S-40, senhores, depois de morta, pejas lan
Antonio Paz, Altino Ferrei- chas acima mencionadas (�Adverjencia do Vaficano
ra, Cedolino A, Matos, Al- mais uma canoa a vela, per- .

vimh Felisberto, Alcelino F. »orrendo aproximadamente contra certos escritores
, �;'),lreS, João Sena, Francis- meia milha boraria durante- 1;.<

Cf: (vulgo Ingá), Joaquim o serviço de reboque, che-
(;e Lima, João de Oliveira e gando na barra da lagôa ás CIDADE DO VATICA-

Ce l=stino R. Silva, tripulan- 7 h oras, NO, 26 (U. P.) - A Sa-
........................................._. grada Congregação do San-

ro Ofício advertiu os pa
dres -e diretores espirituais
«atólicos no sentido de "en

frentarem" o perigo criado
pelos escritores que tratam
intímameute dos fatos rela
cionados com a vida conju-

Florianópolist Quarta-feira, 27 de Agôsto de 1952

A advertencia foi publica
da hoje pelo orgão oficial

do Vaticano. A Congrega
ção, cujo propósito é res

guardar os ensfnamentos da

fê B a moral, disse que os

mais elevados propósitos do
casamen to são postos séria
mente em perigo pelos men-

danados escritores.

tIltirno ato de uma farsa .

a Justiça condenou os "espertalhões" de I TUTELAR .

Está no seu epilogo, a audaciosa empreitada de três denou a três anos e seis meses de prisão e mais um ano

espertalhões que, acreditando na in efic iênc ia da nossa i de liberdade vigiada.
Policia e na ingenuidade do nosso povo, pensaram em fa- ( Mais uma vez se justifica -que o crime não compensa.
zer rápida fortuna em Florianópolis e em outras cidades j ..

do Estado, com bem engedrada arapuca, a que deram o

"pomposo e sugestivo nome de "A TUTELAR".
Corno os leitores devem estar lembrados, Glicério

Comes da Silva, Marcelino de Campos e Zoardo Mange
y,ali ou Mangalía, perfeitamente "harmônicos e depen
dentes entre "i", alugaram uma sala do Edificio n. 31,
ii Rua Trajano, e lá conf'ortávelmenta instalaram os es

critórios de uma Emprêsa que se destinaria a ser um

"Inatituto de Assistência elo Lar", lançado à publicidade
corn o nome de "A Tutelar".

Propaganda inteligente e intensiva, grandes pro
messas e facilidades de prêmios, fizeram despertar a co

biça dos ínganuos e o dinheiro começou a cair às suas

mãos, em troca de apólices falsas pelas quais os "ínte
ressados" pagavam Cr$ 285,00. Os corretores prestavam
uma fiança que ia de Cr$ 4.000,00 a Cr$ 10.000,00.

Os negócios foram tão bem, que em pouco tempo
eram instaladas f ilíais em Lajes e Joinvile.

Tudo era mar de rosas para .os espertalhões, quando,
de repente, um vento desfavorável mexe na arapuca e

esta cái, ,colhendo os "inteligentes" organizadores. .

Presos, processados, confessaram as "boas inten
(;ôes" de enriqueceI' à custa dos outros. 'Denunciados, a
caham .de .s�r cOllEra' :ele;;; exalada sentença: {Jue os con
.•••••••••••••••••11•••111••• 11••""....'•••••

Dizem ... fe're�eUrâil
-

SIDNEY, Austrátia, 26
.

- que a COAP, em gran-' (U'P) _ E t' ,., d '

1 t'l '1 I
...

- ",s a OC011 eu o ,la .

{ceJ;!Io,comilmgo.de e- A t '1' d';!'., us ra la uma ver a",ell'a.
tra, empatou o Jogo qUe tra- (lf b

.

1 ,.,. O
'

vou com a Câmara Munici- '.
e re (e uram.o '. eomer-

1 A'} f 1 d
cw local anunClOU haver es-

11S. o ape o Ol'mu a o pe-. 17 t d . ' d
I Ed·!·da.d t·

A ,,0 a o o seu estoqu.e e me-
a 1 I e con rapos um d'd M ' c

d'd d
-

t
I ores erge!', os quaIS 10-

pe 1 o é nao agravª,men o, . < d' �.'

d 't
-

d t -'b'
ram plocura os aVIdamente

a SI uacao· os eon 1'1 um- ,
. '. '- por centenas oe rapazes ga-tes .. 4

, . J'impeiros ll:l muito afasta-
-- que a Pl·ef.éituu, tal- dos da 'profissão, e até mu-vê!'! lembrando a propagan� 1he1'es' que se lancaram emda feita pelo ·sr. Afonso De- -

lattibert, nas últimas elej-
busca do preeioso metal �na

ç:0es, mandou que o trator
zona norte do país.

rqcem-adql1irido, désse uma
E' possível que o .urânio

':oItinha pela Praça .15, eo-
se converta numa das prin

mo um futuro lembrete .elei�· cipais fo,ntes de dólares pa-
ta a A'iístl'ália, P{\l' moti.v"�toraI. .. Dará certo ou o

y
.. "'l'.

povo' se vingará?.. do acôrdo CÓl1cluido pelo;
P'd IJl;imeiro ministro Robert

-'-. qno o �r. - reS1 ente "r"'>I_" _, .. ��; , ..
da Câmara Municipal t ,

",,,.u_e.o, no . e,;t.J,do de véh-

sido ultimamente m �� der todo ô urânio do país
, ,lU °

a E t 1 U'dptocul'ado e cercado de
. os s a{ os 11l os.

o

_ f" �...,. �...,."".."..",.-"tI
;ttençoes por parte de aI-I da nã(l foi tomado em COll-
guus próceres políticos mu- sideriJ,\ão: Ha\-el'á -algo de
nicipais. nev(1? . . . !
Haverá alguma jacntinga - que o in.. P:"efeito

(!"jem mira? . . Jaragllá do Sul veito à Ca-

_

-- que o. ato de éxollera-l pital par:,t encmninh:u;.. suaf;
ç8.0, a pedldo, do sr. Luiz I pl"etens&es (e dos seus eo1'

Ell�ni() Be.'il'f'w.-da-.(-lÍl'ecrd..ol-1'elig1O..
·

nários obedientes)

à,1fln ,e".(\'p·" am·'Ment.'1do D. Jõl8hça. Se perder, perderá
11.) .:.:: �ZC-�.:o (o:�!·c�,-�·t.�, �.�:l ... r:'. ]JL�ri� !t}1al::ü�!.1'.fc � ..

Barnabé Escreve

x x

Senhor Diretor
o Estado, de .domíngo, em objetivo artigo,

mostrou ao govêrno o caminho fácil para au

mentar li funcionalismo estadual, cuja situa

ção já raia pelo desespêro. Os vencimentos
atuais, submetidos a uma análise" por superf'í
cíal que seja, não bastam mais para a alimen

tação. Que os servidores públicos estão em re

gime de sub-alimentação, prova-o, à saciedade,
o resultado da abreugrafia, a que foram subme
metidos' os da' Prefeitura. A percentagem de
casos posltívos, entre os que não são os menos

graduados - ainda não submetidos àquele tes
te - é dolorosamente alarmante!

o Estado, como disse êsse jornal, terá fa
cilmente os meios palra o aumento, se compri
mir suas despesas e arreeadar' os impostos sem

favoritismo político. Não há razão para o Exe"

cutivo; desde já, lançar mão dos excessos de

arrecadação. O orçamento vigente não é aquele
que o sr. Governador quís? E' sabido que é_ Ne
le não está eonsignada a vel'ba de Cr$ ..... ,

1.OaO.Ooo,oo, para o início do palácio da Esta

ção AgronômÍca'! Está! Quantos milhões de
cruzeiros serão ali empregados para a conclu-.
são ainda antes de dezembro, como quer o sr.

Governad()l'?
.

.

Calculam de cinco a seis, além do orçado.
O mesmo cálculo valerá para o pa tácio das Se
cretarias.

Ambos, assim, consumlLrao mais de dez mi

Ulôes, retirados, sem dúvida" dos excessos de

arrecadação.
E enquanto se elevam esses palácios, o es

quálidó funcionalismo deposita sua confiança
na ... hidl·azida. E já está. ciente de que, jQgan
do com a sua necessidade, o Govêrno quer can-'

seguir um esfolante aumento de impostos, do

qual apenas parte ínfima será aplicada na eleva

ção dos vencimentos. Pobre fUJiciorialismo, de

costa_s largas e pele 'de bode expiatório!
Esse aumento de impostos, ue.sta angu�tjo

sa crise, é prova da incompetência administra
tiva que vai pelo Estado. Não é com novos e pe
Slados tributos qu� o. Executivo, debela a crise
que castiga Santa Catarina.

Nas épocas de vacas magras, a eC(I�ômja é
imperativo. MalI'! o que vemos, em nos�a te,rra,
·é jllstamente o COllb'ário: poupa-se no essencial'
e gasta-se no supérfluo! A orgiá das limousi
nes de luxo é um espetáculo diário. que leva os

forasteiros à crença ele o nosso' Estado estar en
farado de ahastança! Palácios ... banquetes .. _

"P<u' fóra. corda de viola, por dentro. pão bo:l.9-
rento". J

A propósito de uma sessão secreta, do ll00S«';

Legislativo, lembrávamos, ôntem,;t sítuacão dos

que não têm partido. Dois deputados, segundo di·-,

zem, estão nessa situação : 0.3 srs, Osvaldo CaJ)r�d E'"

Volnev Oliveira. São livres atiradores. T:lo Iívres;
que se atiram um no outro.

x

Perguntaram-me q�l� "era isso de fim: livre a�i-.
rador?

Respondi: Na estrada de terro da política exis
tem duas estações pr ínc ipai«, chamadas Govêrno e-.

Oposição. Entl:e as duas fica uma estaçãoz ín ha, na.

qual o trem pára só um pouquinho. O seu nome {;O,

I.. ivre Atirador. Quando alguém, partindo da' gare,·
do Governo, atinge essa estaçãozinha, é jrorque es

tá viajando para a Oposição, como o deputado Os_o,
valdo Cabral. Quando alguém sái da Oposição e. ,_

etc ... etc, .. E' o caso do oujro l
x x

Continue; SI:; -direto)', na defesa da so-fre.
dara cla&se e seu jornal, terá as bên'çã,es de DeUs.

Ba:':n.:tJ.J�.

x

o Secretário de Segurança, 110 dia, 15 do mêss

ps ssado. oficiou ao comandante da Pol íciu. ii oca-·

"ião o T'te. CeL Américo Silveira d'Avila, determi

nando-lhe que argüisse () Capitão Ruy 8tockler de

Snuza sôbre se da autoria deste alguns artigos pu

blicados n' O ESTADO. A ontem foí cumprida, no>

dia seguinte. No terceiro dia ° Ce1. Alves Marinhe

reassumiu o comando. E quinze dias depois, () Se�
cretário de Segurança mandava repreender o 'I'te;

.

Cf�L Américo, por não haver prendido o CapitãO",,'
Ruy.

Para conseguir sofismar o motivo da pr-isão, (l'
Secretário levou mais de duas semanas, E queria
ane o Tte. Américo decidisse em poucos minutos!

.

Como se vê. o dr, Fernando Melo.r indíretamen-
- te, prestou eon;ovedora homenagem à intel ígência
do Tte. CeI. Américo, mesmo à custa do atestado que'

se passou a si mesmo ...
x x

Depois de pensar durante 15 dias, o Secretá
rio enquadrou, especiosamente,' o Capitão Ruy num

dispositivo de prisão díscíplinar. E oficiou ao co

mando, mandando, de ordem do sr., Governador, já
que lhe falece competência, executar a prisão. No

boletim diário, do dia seguinte, a ordem foi cumpri-
da, com a transcrição do ofício do titulai' da Segn-'
rança. Com isso, o comandante infringia o Regimen
to Disciplinar do Exército, aplicado à Polícia Mil i··

tar, que terminanteme11te proíbe, nas ordens de prí-'
são, Hquaisquer coment.ários &fensivos ou dep!'iDlen-
teso permitidos, porém. os ensillamentos decorrentes
do fato, desde que ,itão contenham alusões pessoai<;",

O boletIm, pois, não pode ser analítiço. No caso, .

'além da irregularidade já apontada, o boletitil c01l

tinha comentários ofensivos e alüsôes pessoais, pois
transcreve do ofício coisas como esta,: "E a, prOf""
de ter avançado muito é a impossibilidade h�je ellf'

dia, do ingresso no seu oficialato peja porta JarI"
do comissionamento, como ocorreu com o citado ca

pitão,. em ten;tpos idos".
.

-

Essa parte procura ser ofensiva e deprimente'
na� alusões, pessoais que faz. Foi lida perante' II

tropa. O qne contem, no en.tanto. não passa de 50-
.

lede e cabeluda lVIENTIHA. O Capitão Ruy Sto<:k
ler de Souza não f.oi comissionado. Entrou para a·

Polícia pela porta da frente, em concurso regular,
feito por força d,e lei e presidido P01' banca ídonC8-.

Assim. a mentira oficial, se buscan iusultllt
um, UãD só a atingiu, como resvalou pl:lra sôbre uJJl!l:'

pIelade de oficiais outros, briosos e destém,�4os,
com invejável folha de serviços à corpol'açã6.

".

Aí está a sínt.ese· de uma" l1uniç81'l ilcfl"Jm<>l1tv
executada e bascuda em argumentos falf'oc; .. ·

. ,

P Ab' 't -'-"1 .

)...., 'Ti{I.I!Üe
.01' so 1'e ISSO, a SI lllH'2,ü (I) ntu�) (:')<1<···.' .:' te"

é duplamente irregular: 10 --- ·porque de.'!aln.�Jl
eonvocado da reserva; �0·._ porqúe ,Í-í. atingiu H Ida

de. limite, segundo compr(}vai1te exibido na AflSet&
bléia.

Donde: ilegal a prisão: ilegal" o modo de e':�
cuJá-Ia; ilegal o motivo ·em-que se bà�ejoo, e ijegll ..
a s,ituação de quem' a' execut.ou. _

1\."
•

't '..l..;: '.., a cor
�n,Ulto respeI OiOmnente crcPOSI,:;unOS' 'eo:s

heillo <Xl Hegal:kt.a«.te' f,08, pés de' S. Exa., (l. 3r� Go:\i

nadar.
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