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NOVA YOl�K, 28 (U. P.) - Mario da Carnara, che-
'I paradoxo o fato de os homens de negm:io dos Estados

1€ da delegação do Ministério da Fazenda do Brasil, nos Citll estatísticas, demonstra que os embarques dO,
Unidos terem sido os primeiros a trabalharem à base

Estados Unidos, declarou � Brasil começaram a diminuir .em maio, em consequên- desse princípio, o qual, como norma já bem assentada
. "Nas atuais circunstâncias, a melhor maneira dos cia das restr ições brasileiras às importações. "A dimi- nos negocies internos dos Estados Unidos, não é difícil

homens de negocio norte-americanos manterem suas nuição do volume das nossas- compras em dolares, assim de ser aplicado internacionalmente.
1;ransações com o Brasil é concedendo aos importadores como. o aumento das nossas reservas em dolares, proce-. O articulista brasileiro observe o frito df� flue os ne

as condições que lhes permitam contornar ri presente es- dentes" das novas .colheitas do cafá e cacau, permitirão gnc ios norte-americanos estão perdendo terreno a passos
eassez de dol.ares, pois de outro modo perderão, talvez, ao Brasil recuperar ri suficiente em futuro próximo" - agigantados no Brasil, enquanto os interesses europeus
irremediavelmente, em benefício de outros abastece- disse Mario da Camara. e japoneses estão 'recuperando espetacularmente seus

dores". Falando l1Ó' perigo da perda do
_

mercado brasileiro, antigos mercados. -ELcomo reforço c ita 'vá�10s exemplos
Num artigo' publicado na revista "World Trac(e", Mario da Camara recomenda aos norte-americanos que de atividades comerciais e industriais européias no :81'a

�Jàrio da Camara expressou-a convicção de que os atra- estudem a atitude',-européia de esmpre servir ao cliente sil, que demonstram a extraordinária potencialidade do
sos em. dolares . sejam' socucíonados em breve. em tempos favoráveis ou adversos e classifica de curio- Braail.

Florianópolis,. Sexta-feira, -29 de Agôsto de 1 !}52
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, que os extmn'umerã.l'ioll, também seryidorc&, emhol'a'

>" ��!i�.tlOminação diferente, devefiam -ter,. quando
'.". �e��,,;_ci�' doo��:a� .contagiDsas' O;tI':'inca-paciJ,;xd&s":'"

:l' llal"a o serviço 'ativo, (IS mesmos dil'eitos e as moo-
:!nas vantagem, que o IBsíaluto confér'e aos qu-e prcs

_ "

t� &el'vif;OB a.o F,,�tadú. Tal pl:'ovirl-ên6a. qne esca-
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O Candi�a!o Democrata St�venson �borda, lOVi!;f���"orYo���!S
InCISivamente Questoes do' Ola I r. ALEGRE, �� .v. A.)
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NO\iA YOR�\., �� (D., proteger êsse verdadeiro f'arce patriótico do antico- indigno ataque f'eito ,à 1ea1- da Exposição Nacional _de
I.) - Q governador de Il- patriotismo, os norte-ameri- munimo". Em seguida, alu- dade e aos motivos no nos- Arrimais e Produtos Deriva
Iinois Adlaí Stevenson, em canos devem se precaver díndo velada e indíretamen- 80 grande chefe de Estado-] dos, certame a realizar-se
seu pr.imei.ro discurso

. i�-' .ontra os 'que atacam o co- te a08 senadores republica- Maior, durante a guerra. II nesta capitalno mês vindou.·- ;

'p?rtante, desde q�,e fOI lTI- mnnísmo e outras' doutrí- nos Joseph :Mac Carthy e general Marshall : para 1'0,. virá á Pôrto Alegre, no
.

cl!cado. como candl(�ato pre- nas impopulares sem consí- William Je1111e1', Stevenson mim, é o tipo patriotismo, dia 20 de setembro, o sr.

S'1denCl�l pelo Par-tido De- deração pelas li'bel;dádes perguritou : "'0 que podemos que segundo a frase do dr. Getúlio Vargas. O Secretá
mocra.bco, censur�u. com fl1nd�mentais.. dizer do homem que se pro-I Samuel Jolmson, constítuj' rio da Agricultura ao seu

_"'ner�l� .

os que utí lizam o Stevenson prosseguiu: ."A clama patriotico e logo, .por o último refugio dos cana-
regresso do Rio de Janeiro,

patriotismo como arma pa- tragédia do nossos tempo é

I'
motivos políticos ou pes-Ilhas�'" (Macflarthy e J'en- confirmai1 essa notícia, in-«

��e��::�:�:S outros norte, J clima .dO.medo em
'.1.
ue
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S:. s,�t.a�:,,� p�:t�tisn�o n.e1" a:aca.l'�n\ l\IIm:sha�l P:- f(jr�1a��l{). a.illd.
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..P�l-� �a . s.:�l att,açCl.o n:t ,::l�.rr� pnnna���m o Pr�slde�t:
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.Ao falar ante a Con:wm- ,'J�,ple:;;�'l-a?, é..�m dem,l!slud!i: J)h?o� ,. /��.l e;:;Q;.-:fi,l:,llq,O. � _ J)�$t'4d�__en� qlLit<t C\""t-\..,lll- S1". Joao Cleofas, TIUlllStn::.".�ão Nacional da Legião l'tor- frequênCIa. as. ó>'1nistras' ame�r :DOU::'WbS c.0m6" exempio. o na lKlClOnhstu).
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, ul-\, l;_grltultul'a e outras,-lil::-;,.�,�te-Americana, que se está a<;�1s �os.dlreJtosc-fundamen-
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1)S perigos que ameaçam a I l\'IIAMI 28 (U P) - O loca-se em direção de São

aniversário da Legião Bl'a- ão numa f-esta de confl'ater- . , ..

,

Hherdade de pensamen�os 'D''ac.·onÁI. f

pl'imeh:o ciClone do ano pe1'- Salvador, que está a 600 mi�
•

y -nf!ntro do p�ís. Stevensol1 U sileira de A"sístência�. foi nização, durante.a qual se-
correu hoje duzentas mi- _lhas de distância, e óutl"as

.téz um apêlo para que se BUENOS AIRES, 28 (U. organizado um programa de rá prestada significativa ho- lhas no Atlântico e ameaca' .ilhas britânicas ,de Baha-
festividad�s que tel'ã� início '

"
, . .'

tenha uma responsabilida- P.) - O presidente Juan " T com um vento de velocidade. 'mas.
rÍ{! ri.acional que pel:mita aos Pel'on ãssinou, hoje, um de- no dia. 28 do corrente, �ro- menagem. a Sra. Darcy \- ar-

de 135 quilômetros em Sã.o
Estados Unidos seguir sen- c:reto legislativo eonside- longando-se p�r s��e .dms, �asLPr��lde�te e fU�dadol'a Salvador, ilha das' Pahmas, _.........w.......?'.·.........." ....................._

do '() construtor ,do seu pl'ó� rando o dia 26 de julho c.o-
durante os q�lals s�rao mau- a egIat�·' eS,sa

d' omt
ena-

J on.
de p.rimeiro deitou ânco

pr'Ío poder, de rriar'c11ai- com mo data -de luto nacional gurados o� novos

melhora-I'�e: par ICliarar �re � .ou ras Cristovão Colombo, 110 ORISODA CIDADIL.,
liel'enidade e. disc.ern'iÍnen- .

em homenagem à S1'a: Eva mentos cl"lGldos pela L.RA. 111 u'etamen e, Ul1ClOllU:nOS
.ano de 1942

.

.

.. ..
.,. I· •

f 1 'd Ainda no dia 28 do .

{;Ol'- da L.B.A. de todo o Brasil.
I O

' :
..

. � '1
"o. com dIgmdade .e respeito Peron, i'ecem a eCI a, e

, ver�lce �o cIcl?l_1e' s.e W.4 r i
à humanidade inteira. I é,onsiderada Chefe Espil'i- O b t

..

d d·
. desloca a razao de dez ml- i"

.

Acrescentou que para tual da nação. . esco or a DOld, DilUI 8 18- lhas POl; hora -e111 direção

......................,.....................
'.

m8utes am 0··01&.....
.

oeste-noroeste e .se encontra

B -I
- -

d ti U a umas 1.000.mIlhas ales.
-,

, l'aSI eiro
.

assassina· O" ARAGUAIA. 28 (V. A.) missores e nele estào já te-sudoeste da costa de

na : Guiana IQgles8 .' ��l�:!�o�iddaed�)�:l�!eVi:xe;e�� �����l����:�,c�rca, de 30 es- Fl��da�viãO de observação
RRENVENTOWN (AR-

.

diários que haviam morto tativa em fac.e da recém Com o rápido espalhàmen- de fu:r:acões encon�l'ou as

GUS) A p()}Ícia da Venezue- dois g�lardas ao realizar d€scoberta de uma mina de to da llotíciJl, deslocaram-se primeiras indicações do ci-
....:... la djspaTou -ontem� CàUSàll- ulÍla fuga 'da·-ptmitmI:ciitl'-ia' 'diamantes, cQnsiderada pe� para esta zona um 'grande ._cl.one, esta manhã, 'e poucas

-do a morte �e um presidili- �el1tral.· lo:S'imtendidos' como a maior número de garimpeiros .. e horas depois entrou em 8ml
rw foragido e a de um bra� ......... do Bl'asil, em todos os tem- éssa aflúência aumenta dià- influência. - Este é que é feliz. Maior

sileiro no Guiana Ingles�.
/'

Os dois mm·tos foram en·· pos. riamente, criando' difícnlda- Trata-se dum B29 da salário-família, perce.
Os guardas venezuelanoJ; contrados 110 campo mineiro' Segundo esclarec:àu o' p,es- des de tôda. a ordem para Fôrça Aérea que saiu de bendó ate 2 mil cr�i.

<Cl'UZaram a, fronteira a fim do rio CUiUllY no lado bri- soaI especializado, o velO atend-el' as necessidades Bermudas. ros, mellsais.,. . Prá
de j'ee�Pturar vários pl'e-si- tânico da fronteira,' '-

encontrado é 'dos. mais pl:o-. dessa nova população. O fm'aeão não ameaça a êle não há conto a ta-

.

;,-,
, terra de momento, mas des· bela.l..afer, ..

�):::::;:=:�(:::::::::::��)Jf_o··«(-C�(rorj·a
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�este rodapé, na edição de 15, do cOl'rel1te, o artigo •• • pêrda de visão incompatível com q,ualquer função
"A LEI DO CORAÇÃO NEM SEMPRE IMPERA,. !', ,- _ ,pública. foi a do Dep. Braz, Joaquim Alves, do p,
foeálizando o caso dos ext.r'anumerários do Estado, _.,

� . _. ..� D A.O, MI��N�A , T. B., o qual, para reparar àquela injustiça, acno-u
Que, por falha" dos li,ossos legislàdores, não têm ex- 8� e�ses sel'vld�res �ublIcos, l��mln.avel il1JUstlça,.. por bem e po·r justo apresentar ao estudo dos seus •

tépdidos os hêhefícios <lo § 30. do art. 1�7, da Lei n. que nao se. podepa deIxar de CrItICar,..
_. ,.j pãI'eS, o seguinte Pl'ojeto-de-Iei, que transcr,evemos:

249, de. 12 de Janeiro de 1949 �.:..... Estatuto dos� Eun- ';;� Mas, uma voz se lev�ntou na Ass·emblela Legls- "'Extende aos funcionários extranumerários do'
-eiónários Púhlicos Civis do E.stttdo de Santa ·Ca.ta-

.

lahva do Est�do, apl:o:e�tan�o o nosso pensamento Estado lfJ disposto no § 30,:'do artigo 197, da Lei u.
rina. .." .' .' .. ".

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

. e repa-F-alldo o erro·da ll1}:UStlÇa.. ·Uma.- voz §.e: el:gu.eu, 249, de 12 de .Janeh·o de )949.
'.,�"

an,te-611t.em, para conosco, clamar por um du'e}tO',
. ��-e,ágO'��ál''' a:' lei >dQ.-;.co..t�ii..o;",;palõa."honya\ e:: glória;. �a,,'
, "'I�tttfo�f?ga",�rde;f'qu�!}S:..:,:$yntJm$l-t�s-.d�"S0_H,d�·:i:� ., ".

.: ,�,,'l;l,�.�ª":--:1rp,!.a,aa;,::A:U:a;�l,to.s _ têm as, re-sPOl1Sablh-·
dades dl)s dest.inos do povO' sob seus ombros.
.: - ,-if:,�g-&à vw.,,'<iueH;�.,��alof,l',a�'h·o:,q�le denun
ciámQs !J,h'avez' dêste jO'1:nal,. e que comungou o mas··

mo egp�r:iio de revolta ante à ionjustiça' do Estatuto _

,:�os I<'uncj,oná.dos Pf.í.blicos Civis n.ãó reconhecendO',
aoôr extral1'umerá'r'Í'oIVd'o" Bstado, .tJ· d'h�ei-to de' trpOsen.:
tado'ria qtHmdo- atacados de moléstias contagiosas,

Art. 10 - Aos extranumerários do Estado é
aplicado i) disposto no § 39 do artigo 197, da Lei �.

249, de 12' de Janeiro de 1949.
.

. Parágrafo único - A presente lei atingirá aos

ex:t:ranl!merário� que. à época da promulgaçã.o do
Estatuto dO'S F;uncionários Público,s Civis do Estado,

! se en{,"(mtravam afastados do e:tercídu da func-ão

i 1m.... acometidos d!ls 'dóenc;as determh\adas naqD�ele
-l '::-'a�k e geu-pnrág:rafo 3°.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DRA. ,WLADYSLAVA W. 'MUSSr
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Kédico�

Ctrurgta-Ctfníca Geral-Partos

""Serviço completo e eapeciafizado das DOENÇAS D. SBNH'�

'. A ... :,:, eom Modernos filét()d·()� de (jia�nóstico8 8 tratamento.

"'tOMW'lGOPIA, - HlSTERO -- SALPINGOGR.AFh\ - MiTABO·

LISM() BASAL
'" lb:diilte(apía por onda., curtaa-Elp:trocoagulação Raio.. U1trl'

"'"!,,u,' e Iiffta ',Vêrmelho,
'-"ilsoltÓrlo.; Rua 'l'rajar.o. n. I; }O �ndar

. wpi1>.

-:- J.luiá.'J,�: Das 9 'à� 12 .horas - Dr. Muaal.

Das 16 à.a :us hor.. - Dra. I'u•• i.

Ildiflcio do .011-

Reaidâ1l:cia A"lIliida Trompowaki. 84

-_ .._--_._�-------,.._.--"'....----

DR. A. SA.NTAELA
; FOrnH\do pelã Facúldáde Níi�ional dil Medicina 4. Unlveni

..". do. Braaít)·.
"édjco P0l: cencurae d. A..i.tê�cia a Paicopata. do Distrito,' •rlad.ra}.

Ix-interno do Hospital Paiquittrieo • .lJJanlc6mio Judiei.ri.. da !
f.• llitai F�derel. I

•x-interno. da Sant. Cu. de Mlsericórdh. do 'Rio d. Jal1.iro. :

Ctfnica 'M'éc:iie« - Ooen.çaa Nervol•••
Consultório'! EdifíC'rO Amé)iil Neto -' Sala. t.

Itealdê'alcla: -, �ua Boclli1l'va. 134.

Con.ultal·:· lJaa li is 18 hora•.

Telefone:

Consult6rio: 1.-268.
- .

-, '

iteaidêneia·: 1.&85.

11 é D'I C O

Clínica Geral - PEDIATRIA
BIl&" IS de '�alo, 16 - Itajai

i'UERICULTtlRA '- 'pEDIATRIA -' CLINICA G:lRAL

Coa..ltórJo e B.eaidência - Rua Buleão Viana D. 7 (Lareo 11

... lIa1o) - Florian.6polis.
· Jlorálio: 8 38 12 horaa - Dià.rillment•.
- ---........----�--- ----�-__.-

OL"o.S - OUVI�S - NARIZ:E GARGANTA

DR.,. GUERREIRO ·DA FONSECA
Elpecialista ôo Hospital

•ode3'lía Aparelhagem.
Limpada de Fénda - ftefratoJ - Vertometro etc: R!lit> X. (ra.

i

tio"ra!iaa da Caheça) - Retirada de Corpos Extl"nhoa :lo Pulmio
• "ofaao.

· Receita para 0110 de OculoR.
Collflnltórlo - Visconde de Our<l Preto n. li - (Alto. d. C.tII

..lo Horizonte),
Realdêacia - Felipe Schmidt, 101. - Tal. 1M!).

.

T
;

·.i..... COi$." ____.

DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGIA' TREUMATOLOGU

Or'.opedla
Conaultório: 1011.0 Pinto. 18..

Du 18 às 17 qiÀriamente.
lI"nos aoa gá-badoa.

Ru.: Boeaiuva 186.

'olla II. 71..0\..-

" D�. ROLDAO�CONSONI
.. ,I. ClrlU�a�·Ger.l - ,A:U.. Clr.r,•• - 1iJoléetiu ti. ·S.alto,..

. L i.\
"

'" - qrQra:ia 40.11 TDmor�,� :'
.

",

'i' Da :raculdade clt lledieiua ,da Univel!'lidade ·d." SAo
_

PaUl,•.
·

�.A••i.t'lIt. d. Cirnt�ia do•. Pr6fellor'. A1tj}io Cbrl'"i.

f
..

-
-

.
.

Nêtn". ,8,.11. "ato..
.

.

.a�ruríi� d\' eetomal[o, vealellla 6 '1à. blliare.. bl�àtino. del
...., .•)�ros.o; tíioirle. rim. ,piõa'tata, b_xira, I1taro, :ov_tioa • �l�m.
.... Vadeoe.Je, hidroeele. vàr:ze•• h'érnia,' .' .

:
>

�..vICa.: Du! l, � Mn., rnl TeUp.· Seh'lllidt, 111 (Iobrado'
'''':,_ T.lefont: Uí�8:. ','

I

IlMldêiJd"! Avenida 1'rompowaki, 7 -- T.lefolÍe· 1.1114.
.,._., •• 1 :tA" ..

. DR.' MARIO WENDHAUSEN
. .Clínica. m.étllc;a. de IiflnIto. e-·ttIIlUçà.

•.... C0l\8l1lt6rf,;, -:- Roa Jdo Pinto, 10 :._ Te!. M. 76...
..

Gota.uIta.: 'Dae � à& ij lloJ'a&.
.

.

/.

.

Kriietollci.•.: R\l� Eete>:ee Júnior, 4�. T4!I. 811,

DR...TÓLENTINO DE·'CARVAiJIO
. Aperfeiçoamento em. Pôrtõ AleITe e B�e.o. �

0UVIOOS, - NAB.IZ -- G.ARGAN'i.A
�on.ult4ri,o ,-.:' Jciio Pinto. 18 - 1� a��r

. ,Diiriáme}1tiil da� 'U <às 18 hora.
.

;( ., "'''H 1
••< .

�.j •

•
'

",
I;farmacias'

_

'

NavlO-mutor "Carl Hoepcte I ,!eD�����a()
RAPIDEZ __ CONFORTO _ SEGURANÇA.

li'i -- Sexta-feirn - (Di:t...
E:an.to) - F:trmácia Espe-·
rança - Rua ConselnwliJ'..

Esca.las intermediárias em Itajaí e Santos. sendo n�ste últill'.e apena-s' _.
Mafra.

16 _:_ Sábado - li'a.rtnácl:?.....
para o moYimento de passa.geiros.

. ,

da Fé - Rua Felipe Se}!..;

rqi.dt.
.

, 1:7 - D-oming'o --:- Farmá�·
da da F'é Rul'l' Felipfj;l4
Schmi-dt.. ,

.' ,

31JAg��to lOiSetémJ:1l'O:' r, 29 � 'Sábado _:''''j;'�rmá-,
l2/Setembro ·t3/&étembro.: o', c.ia· Moderna' _..:.: jWa:'JoBi!)".

24!Setembrú '2'iilSetémhro .,......Pinto.. " .' '.

,

7jOutu.bro ." 8l0útuh.l'o, .: 24 � Dómin.go - F-armã-.
I 19,fOutli'bro

.

.

20/0-tit.u.bro·· da 1YJüdê'tna. � . Rtla io�o..
3J.!O.ui.ltbrv l&/Nevem:b�o Pinto..

12./N'tWein.bl'Q .l-3;No.v'emom
.. 30 - Sábado �. Fairoã.. ·

241N(wembró__ 25/NolVemõro- cia ·Santo Antônio - Rul'iôO

1./Dez.embl'o·
.

8./De�-em'hro Joã.o Pint.o,

J9./Dezembl'o 2>G/flezemg.ro,; .

"..
"

'
..31 .-=:- DQmin'go _;_ Ji1armá..

e·ia SantoAni�11i6 .� Rtltll:4
João �into.

.

Viagen� entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

, .

, :0 'tumhío de Florianópolis 'será às 24 horas dá's 'datas- indicadas•

Par.a tl;';�iS llifprmaç.Õ'es dii:J.jám.��. à_ '. .

> �;'.� :.MPR�S��'w.AC10N.AIJ ':.i>E' N-AV.t:'G.•.\ÇAO .HOEPCKE'
.- ....

� -:- . ·-::;:_:.e: "::�� ;-:-. -

_� �'.:'. ,

-'

"'Rua Deodoro .:.....:..·,Cai!\:a Postál n. �2 - TelefoM: li.212:

DR. I. LOBATO· F.lLHO
Doenças do aparelho respiratório
TUBEltCULOSE

RAlJlOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULMO.!

Clrorgia.oo forax'

Forr»...do pela Faculdade Nacional' de Medicina, Tisio!�&i.t••

Tiaioeirurgião do Hospital Nerêu' Ramol
u r s o de especial iaaçao pela S N. T. El:-interno e Ex-aui,tente ti.

Cirurgia dI' Prof. Ugo Pí-iheiro GU'imaràea (Rio).
Cons1.1Jtó1'ÍO·: RU8 Felipe Schraídt Q. 118.

Drartemeute, das 1& às 18 bora••

Res.: Rua São Jorge n. 30.

o E'S T a.D o
ADMINISTRAÇAO

'.;.

----.--�--�----.-�--�.-���--�--��----

DR..ALVARO' DE
.

CARVAtHt)'·:' �;

Doen;;al! de ·crianças
. Ccusuttc rro : Rua 'I'rajano &/n·. Edif. São Jorge - 1· andar_

�ala8 14 8 16.

ResMéncia·; Rua
-

Br igadeí ro Silva Paes, sino - 1° andar. (ch*

::.üa do Eilll'anha).
Aléllde d iàriamente daa H 1>5, em diante.

.--�--��.�...����--.-----�----�------

S. 'CAVALCANTl·DR.···M.
Clínica exduljjv.mente de etlançaé

ltU.ll Saldanha Malin\1O', 19·. - T'e-le!one CM.; 71ft.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUnka Méd)ca - .oençal! dê criança•

(·.!'ra.tllmento de Bronquites. ern adultos II criançae).
Co'nsultiitio: :Vitor Me'irel'es, 18 .....,. 10.aild·ar.

-

B'nárln·: Dal! lO.,ll(} às 11,30 e das 2,30 às 3,S&' horaa,
ReIIlclência.: Aveilida Rio Branco, l-li2 �- Vone L64'O.

&edaçio e Oficillae, à rua Censelhelre MIl"a. � .-..

·ret. 16'12' - (.'.l. PO'st.aI, 139.

Diretor: RUBENS' A, RAMOS.

Geren-te: OO!.ItNGOS F, DE AQUINO'J

DR. NE'WTON D'AVILA
Cinr*"ia &e>'aJ - Doença.. de Senfwru - (>roetolo�l.

Elet�icidade �f,éftica

Conauitórío: Ruà Vitor Mei'rele3 n. 18 -- TeleroOl> 1.:;'07.

CO)\6u'ltH! As ll.3D horas e à tarde das 15 'horas' em diante,

Residência: Rua Vidal Ramos, - 'l'eJe!one 1.422 ..

OR. llRMANDO VALEIUO DÉ',i\SSIS-:-
.

. '

...

MÉDtCO
' .'

"

.

Doa Servh;oa de Cllnh:a Infantil da A"i!il!têJlcla Munldpal • Roa.

pital de CaridÍld�
.

CLINICA Mf;DICA DF; CRIAliCAS :8 ADULTOS
_. Aler�. -

f
CI'ID811,ItórJ.o: Rua 'Nupe8 M�cbado. 7 ...:.. Consultas da. '10 .. 1%

e <\as .16 às 17 hora.s.

Reeldêneis: R�a �a'rerhal Guilherme.• _. Fon·.: 78& .

. PRÓXIMAS SAlDAS:

.'
.

,I
de fTA�At "

.Representaçõe� A. S. Lara, Ltda., .

·Rua Senador' Dantas, '40 - 60 anda�·:,

'1'81.: 22·5924 .: Rio 'de Janeiro.

Reprejor .Ltda.
Rua Felipe de

';
Oliveira, n. 21 - 6" .Bd...,.....

·Tel.: S2J9878 .- São. Paulo.
i ASSINATURAS
, Na Capital

"ao ••....... ' ..,.. ...... Çr$ 170,0&"
" !i.lIleatre ... o •••••• '

•• :', Cr$ .90)11 ..

'No Interior
AliO ..... .. .::.:.:'. Cr� �IlO.llh

Seatntre : Cr$ 110.811'"

An(rncio� medjantee c()ntyíi�.o,._ ..

O, originai!>; 'mesmo não pUblicado.,. al......._
devolvido•.

A díreç&Q não se r..spo;:�abili�8 p.eto, <».n�t_
emitido. no .. artiioll assinados.

.
' .

i�;.i;-::.·
.

,;iJ(.'
:li

I .

.'"
I D' A

d'e }t'POLIS... do RIO

DR., ALFREDO
.�-_ ...--_.��

CHERE1\-l •.

-

24/.Agôsf.o
5/S.etembro
17/Se-tembrô
30lSetembrp

12jOutubl'o
2./i,iOutu b:ro

5./Novembl'O
l'I/Novembrp
SO.,íNovembrà

. 12/Dezembró

21j./,AgÔsto
7/Setembro
1.9!Setemf)ro
2.fOutubro

14./0U'tübro
26/0utu-bl'o .

7!N(}vemlwo
.

19../N"Ü'v-errilwõ �
. 2/Dez.emfH·o
14/P'ezembro

Curse Nacional de doeoçall ·tne,ntllí •
Ib:,diretor do Hospital Co1õnia Sa'lt'Aiu.
Doenças nervosas e mentaia.

Impotência Sexual.

Rua Tiradentes a. ·9.

Conen ltaa das l6' ih 19 hQra,.
FONE: II. 79�.

..�--�.-

FLO-RIANóPOLÍS

AOVOGADOS:�
DR�· CLARNO,: ·G.

.

GALLET1')
.

- ADVOGADO _.

tn. Vitor Meirellel, 611'-. ,_ Fone 1.468. � .!"!orianópolla.•.

DR. RENA1�O RAMOS DA SILVA
- AI)VOtMDO - .

R.a Santo. 1)lImont" 12. - Apt.•.
.-�---.......,.�----_._._.�--_ ...- ... _--'--

. DR. JOSÉ MEDEIROS"VIEIRÂ
..

- A:8V(}GADO -

Caixa Postal J5:O - Itaj.ai � Santa CaradJ)s

DR. THEODOCIO :MIGUEL �-\THERINO
- AD'VOGADO -

Roa Traian� n. 12. 1° IIndJ. lIala. n; I - Edificio Sh J""yjll'.""

(Ellcr. Dr. Waldir BD.eh).

Telefone � U140.

VOLTA
d'e SANroS.

..
' .. ,

..... .,:.., .. '_ .�

.

O sel'viço noturno. sei' .,...
fetuado. pelas F;armâeiá®·
.. Sa�to ÀiÍtôni-o, Moderna (l'.

Naturna, ,situad�s às ruas'

João Pinto e 'X:r�jano 11. 11.
A pl:esfln-te ta�la ná,!) po

derá s.er alteraqa �;em· pré-

,
'lira: autorizaçãO dêst,e' De-

.

___.,__..,.....-'-:'-.- ""-:'_-.:.._�..,.......__-,..._.....,.;._::__--___;..:......,.__..;,.-,-.:..-... wrtamento. .'

S"�A'
....

·

alR1()�'

�n;ge rrJ ESlJe'cia IidacJe
da; ·Cla. WETZEL INDUSTRIAL-JoluviJle. (marca regilt,afu)!

'. T«lrna .'a r'9.UP:8 ,b�auq·ui�s·jma

,:'.

:,.", ,' ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o .Impasse
IraaíaoO --

Solução para
PetrolíferoSocialVida falou .,o (oração •• •

Art. 2'0 - Os extranumerártes atingidos por esta
le], dispensados pelos motívus constantes naquêle
parágrafo, serão readmitidos, pelos .cespedivos Che
fcs de SeJ'ViÇQ e. autemãtlcamente, aposentados pelo
Chefe do POder Executivo,. com 08 mesmos direitos
quanto à remuneração.

Art. 3° - A presente Lei entra em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em con

trário".
Não deitamos dúvidas de que os ilustres repre

sentantes do povo catarinense, naquela Augusta Ca
sa, hão de, também reconhecendo o elevado sentido
dêsse projeto, aprová-lo unânirnemente.

.

Estamos 'certos, também, e muito à vontade o

apregoamos, que o Chefe do Poder Executivo há-de
aancíonar o projeto para que, convertido em lei, ve
nha a reparar grave falta, amparando aquêles que,
extranumerâríos, 00 encontrem ou venham a se en

contrar, nas condições previstas pejo Estatuto de
Funcionâr-íos Públicos Civis do Estado, ainda hoje
entreguei; à própria sorte, à falta d-e lei que os HITI

pare,
No capo, falou, mais uma YCZ, o coração dos

catarinenses •..

�,1NIVERS.ARI-OS ângulos do recinto, bem co-
eQr. Ant.(inio (�aUottI mo nas colunatas, outras

, Passa, hoje, o aniversário corbelhas menores, todas
'�ata.li.cjo .. do dr. Antônio com flores de variadíssimos
,·c;.allütti, advogado e Vice- matizes ... Sobressairarn na

§'u;t:\Q-dente da
.

Líght aud noite de 12, os lirios, as pal
,P(}wer, no Rio de Janeiro. mas de Santa Rita, não fi-
O ·EST'..\DO cumprímen- cando atraz as lindas rosas,

-:ía.-o_ as dálias, as palmas, nas
,,'f'rof. J'aáo dos Santos

Areãoj
corbelhas menores, em suas

'I'ranscorre, hoje, o aní- sensacionais variedadas mul
've.rsário

nataliC_'!O
do nosso ti.cor�s: O Baile de Gala .d?

.!Pl"eUl-tl.i.} conterrâneo, Prof. dia fi d-e S-etembro, reunira
_João dos Santos Areão, Ins- mais uma vez, a nossa alta
petoro Geral do Ensino, apo- sociedade e outros encantos
._sení:.idú. nos proporcionsrão.. QS ad-.

O ilustre aniversaríanta, miráveis trajes' femininos,·
'.pdos serviços que prestou à em seus modêlos maravilho
-educaçâo popular em Santa sos ... Voltará a oportuni
'''Catarina, há-de receber, dade de observar aquela
!ji�stá data, homenagens ex- prof'uzão dê sedas, tulles,
t:;·essivil.s dos seus amigos e Iarnés, veludos, tafetás, bro
�'admiradores, às quais nos cados e as rendas raras; de

• I

._. ,."'i.sSOC!amos, com prazer. .-ll·abescos capriehados, e .o-s
Dr. Cid Campos adornos doirados e os com-

Oeorre, hoje, o aniversá- plementos dos conjuntos,
-r�ü nataliclo do dr. Cid Cam- onde as luvas de cano alto
pcs. advogado, atualmente imperam majestosamente, e

residindo no Rio de Janeiro os brincos grandes e visto
-e que, em Santa Catarina, sos, e os penteados apura- I
oe:'.€t'cen o cargo de Secretá- dos, as fisionomias que so-
r�;) do Interior e Justica, frem um maquillage rigoro-

Srá, Miguel Leal: 80, de acôrdo com o tom das
fiegista a gata de hoje, o damas morênas, claras; 1'0.

'-"miversário natalicío da sadas, ruivas, loiras, .. Não
<exma. sra. d, Isaura Lf!al,
'>ê5pOSa do sr. Miguel Leal,
-{��pitalista e genitora dQ sr.

JJep_ Leobel'to Leal. inte
:K:..-ante dá bancada catari
neu:,,!: na Câmara Federal.

ÀR muitas homenagens, as
,d-e O ESTADO,

Dr. Tomás Woods
Paz anos, hoje, o dr. To.

'nJú.s Woods, Inspetor Vetdi.
llário do Ministério da Agri
euítura e pessôa grandemel1-
te relacionada na sociedade

TEERÃ, 28 (U. P.) - Os jam peritos brltânícos os

enviados norte-americanos diretores da. refinaria pe
e britânicos aqui conferen- troHfera de Abadan, nado
ciararn por espaço. de 3 ho- nallzada pelo Irã.
ras com o primeiro minis- Acrescentou que o Irã
tro Mohammed Mossadegh, por sua vez, provavelmente,
no "intento definitivo de não proibiria A participação
solucionar .

as negociaçõea .de,'":in,�lese8, ainda que in
petroliferns da Anglo Ira- "sista em·"qi.ú'i�peritos de ou

nían", segundo descrevem' !'�tas·.n:àc.ções fiq!lem encarre,

as fontes governamentais. ��of.\�p�,dih��ão da refina-
, ','ó .".,'"c,,,.-':·!J'�'.Fontes informadas disse, .ria.: ,ó :' ••••. "

-
.

ram que'� xã Reza Pahlevi 'FoÍrte-s informadas mani
recomendou a Mossadegh festaram mais tarde que' o
tratar 06 britânicos com X� tem grande interesse em

comedimento, não' recusan- 're"stlrVei' o problema petre
do as suas novas propostas. Iífero o quanto"antes poisi

O embaixador Loy Han- vel. O ministro
.

da Côrte
derson e George Míddleton conferenciou também lon
celebraram uma conf'erên- gamente com o prim-eiro mi
da secreta com Mossadegh. nistro, esta manhã,
Fontes informadas de Os informantes revelaram

Washington, disseram que que Henderson e Middlertou
os Estados Unidos e Ingla- haviam se comunicado com

terra querem exortar Mos- a côrte, pedindo seus bons
sadegh a aceitar '0 novo pla- oficios junto a Mossadegh,
no de transação para voltar para €l1Contral' úma solução
a pôr em funcionamento a para a disputa provocada
indústria petrolífera e man- pela nacionalização irania
ter o Irã fora da órbita co- na da Anglo Iranian -Oí]
munista. Company. O programa foi
Adiantaram que os embaí-, posto novamente eru tela

xadores dos Estados Unidos pela, presença, no Irã, de
e Inglaterra reuniram-se ho- W. Alton Jones, presid-ente
ie com o primeiro ministro duma companhia petroltfe
Mossadegh para tratar 1'a norte-americana.
acerca do reinício das nego-
ciações sobre a disputa pe-

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

trolífera anglo-irall iana.
O Departamento de Esta

do disse que os diplomatas
conferenciaram com o pri-

Prisão e falencia do Autor .��:��Ode �in��:_:�, p(��.���1teo
embaixador dos Estados U-

d F 1- t nidos Loy Hendel'son aÍ11da
( as e Ipe as) não enviou relatório a Was-

fora a primeira vez que a-
RIO V A A' B

-

d T- hington..,

'I 1 ' 28 ( . .) - pos. mrro a ljuca. EnquantoPreClamos um bal e de ga a, F t b
-

f ..J

rápida diligência, foi preso �sso, eontintlam "chovendo" on es em 111 ormat'.as
!logsa at-enc._.ão é, sempre a

xpI'e a m E t d<

hoje, às 4. horas da manhã, os protestos, nos diferentes e' ss 1'a que os S li os
mesma, sempre nos encan-

por dois oficiais de Justi- cartÓrios, elos cheques e Unidos e Inglaterra estão
tamos com os cintilantes .

t d 1\." d 1
.

ça, em cumpl'imento ao man- promi�sórias, por parte dos ms an o m.ossa eg 1 a que
trajes que o sexo frágil It-

d.'to do JU1'Z da 14a \Ta1','1 1 1 1 t aceite a nova fórmula .

de.• esac os, agora ( eSCl'en 'es
.

presenta .. - Na noite de 12, C' Cd' t1'3118ação, de. maneira quermlinal, dr. Marcelo os- as possibIlidades de l'eha-notámos muitos conjuntos a vasta indústria petl'olí-ta, o Tte. Luis Felipe Albu- verem o seu dinheiro.
('ue anda,vam beirando a 20 feI'a se po'nh n va e t1

quel'que ,Junior, o já célebre Pelo mesmo ,Tuizo foi de- _, a o c.m n e do Itamal'ati;-que servem nomil cruzeiros, . , Outros
"F l' tdI'

. em marcha e o Irã se mall- t' t··! d. autor do golpe das 1 e Ipe- cre a a a fa enCIa do Tte. ex eno!', U lYl( a es comu-m:11fl modestos, mas todos
ta«" A IJrisão verificou-se Felipe e o seCluestro de seus

tenha fora' da órbita co· nista�,'ldmiráveis ... Não se YJOde-
_.

d s
.

'

t,. bens· munIS a.
.

1 E t'
- em casa e eus paIS, 110 •• .

['la �,estacal': -

se.:.e m.�.l!; I
Os Eiltados Unidos dari-! Participam -da mesma co-

bomtQ que aquele! Nao! \...;)-
_ .._ am ajuda economica e a In-I mÍssão os embaixadores

da qual tinha o SE'.\1 modêlo I glaterra faria concessões Acil' Pais. Mario Moreira
especial, cada qual complc-

(I L .

1ft d' A para quebrár o impasse da Silva e coronel Amauri
tava-se em sua originalidg,> uUe;& e gosto disputa. Kruel, êste do Estado Maior
de .. ' Uns amplos, farfa-

.

'
. Um diplomata 1'amiliari- do' Exército e autor das re-

lhantes. Outros ajustados, GRANDIOSO BAILE DE GAL\.
I zado com o problema, disse ceJItes sindicancias sôbre as

caindo em forma de funil, .Dia 6 - Grandioso Baile de Gala, em home11agem à que a Inglaterra pode COl1- atividades dos extremistas
para se abrir·em como se passagem da data de nossa Independência 'e dedicado às cordar em não insistir se- na tropa.
fossem bombas atômicas, autoridades civis e militares. Haverá a cerimÔnia da co-

quando expludem .. _ Mal locação da faixa �imbólica na Rainha do Clube - Se-
suas donas podem caminhar, nhorinha Vanil'a Cabral Gomes - Ato êste de grande 1

mal pod�m dançar ... Mal_;:1 solenidad€.

"M· d 7 O·moda ·é ,exigente e .sevér,:l e

I
TRAJI<;: Casaca - Smoking - Sumer e Ullifol'mes ._ ..... '.,

."

.. -'

.

. Is.sa
.

e ... IHa moda e quem domma. hsta correspondentes .

dissertação vem a propósito j INICIO: 22,30 horas.
do Baile de Gala do .dia 6, I----------�----------- RICARDO EDMUNDO ALVES (BEMBEl\i)

d
'

t t"x i Oti filhos, filha, irmãs, genro, nóra, nétos, nétas eq1!8n.o sera pos,� a aI. li
R.no OUVIDOS N �R � G RG'" a.T

!'Iimbólica na Rainha do Clu-! OI. v," - '.' ,-. IZ o •.•t\ ,.�..TA I cU11hados de RICARDO EDMUNDO ALVES (Bembem);
te - a lin�da e-graciosa sc- DR. GUERREIRO DA FONSECA agradecem a iodos que os confortaram por ocasiào do fa,.
.uhorinhn Vanira Cabral (;0- Especialista do Hospital lecimento de 'seu inesquecível pae, irmão, sogro e avô,
mes, Esta será o ponto t.:ul- Reeeita de Oeu108 - Exame de FUlJdo de Olho t>lU'� especialmente ao povo de Santo Amaro, e convidam para
minante da maravilhosa r(;- :iassifkação da Pressão ArteriaL a missa de 7° dia", que será celebrada às 6,30 horas do

•

\ 1 H d An"f"'lhn�em dia 30 .(sábado), na capela do Ginásio Catarinense, an-unIão: 1- g:tn}"c.emo:::. ()

mar;.l-,
",.0- t>rna r·... "'oi •

vilhoso Baile de Gala do {]J;l COl1!i1utt6Tio _... Vis('()ode de 'Ouro Preto, 2. teeipando seus agradecimentos [i todos que comparece-
'fi

.

.'
'rem a .êsse ato de fé cristã..

;

---_._-._---------�-----------

Clabe de Regalas (elido Luz"
ASSEMBLÉIA GERAI.. terno, por ter sido eleito
De conformidade com os Presidente da Federação

estatutos em vigor, convoco Aquática de Santa Catarina.
os senhores associados, pa- Não havendo número legai
ra a reunião de assembléia na hora marcada, será a

geral, a realizar-se dia 30, mesma convocada para meia
sábado, às 15 horas, na sede hora a-pós, com qualquer nú

esqueçamos os delicados sa- social, com a seguinte 01'- mero_

patinhos doirados, pratea- dem do dia: Florianópolis, 27 de agôs-
dos, frágeis sandalias, com

.

Eleição �o carg� de Pre- to de 1952.

frágeis tirinhas segurando- slde,nte: vago em vlrtude da Oscar Tesne -- 20 Sene-
as nos delicados 'pés do ele-

I
renuncia do sr. Eurico Hos- tário,

mento feminino _ .. A entra-
da dos grandes bail�s é sem-

pre o momento mais precio
so destas ocasiões, porque
as elegantes ·entram com

IUtiU81ltO
.

contra
os élementos
61tremlstas

seus abrigos, pOI"' veze,<; lin
dos e cndosos _ .. Como si RIO, 28 (\T. A.) - O sr.

,João Neves baixou portari::t.
nomeando uma comissão de
inquérito, presidida pelo
embaixador Hildebra n d o

Accioly, para apurar a. res

p011sabiJidade do consul
João Cabral de Melo Neto,
acusado de manter, junta
mente com outros elementos

·1.0cal.
O ESTA.DO

t�-o.
cumpl'imen-

'Fr\ZEM ANOS, HOJE:
- Sr. Leonardo Indio

1<'emalH!es.
- Sr. Heitor da Silva Du

·.ha, funcionário dos Cor
.

TeiOS e Telégrafos.
- Sr. Guilherme Silva,

funcionário dos Correios e

l.'e\égrafos.
- Menina .l\IIarilda, filha

do sr. ,T oão Ramos Furtado.
- Sta. Maria Teresa de

:SQuza,
- Sr. Manuel Garcia,

'funóonário da Capitania
'<do� Portos da Laguna.
- Sr, Constante André

Deluca, agricultor e presti
. "ioso politico pessedista.
- Sra. Maria Goulart
avas, esposa do sr. Mi

'-g-Il�l Savas, alto funcionál'io
. ':in Mini'itério da Fazenda.
- Sr_ Carlos Batista de

,

Bouza.
-_ 8r. Genésio Joaquim

.coelho.
- Sr. Otto Dornbuch, CÇ\

P�ta.1ista,
l?ELOS CLUBES
BAILE DE GALA NO
DOZE 'DE AGOSTO

Dia (} de �etembl'o próxi
.:mo, portanto daqui há 10
·(.,_�us, 11a verá nos :::.alões do

�Iube Doze, mais um cinti
.jante Baile de Gala, em ho
'tnenuger:l a data da nossn

�'ldepel1dênchi e dedicado I

as autoridades civis" e 'mili
tares. '.. Os salões do Clu
be, eomo na noite de 12 do
t:CH."1·ente mês, s<,)1';1o ric3-
Incute engalanado:::., aDl'ovei-

. tando-se a ornament;cão já
. aprese11tada, com n'ov�s fio
�'es naturalmente. .. Assim
.teremos novamente no cen-
i"n dr, "'-'a d 1- d f... .'" 1 n.E- sa ao- e- es-
'-'1.'1, �l enorme eorbelha e nos

I

ZE-MUTRETA·AVENTURAS DO .. .. ..

�
...

�l
�. "!�

1)"

�\ f
.... ''t
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Florianópolis, Sexta-feira, 29 de Agôsto de 1952

No embate' noturno ante-ontem re'alizado nesta" 'Capital entre
o .Avaí e o Carlos Renaux, saiu vencedor o conjunto'

"

.

de . B.rusque,·pelo escore de 2. x O.
. "

"

..................� � �.����.��.� .....

.".' ..

"O

o resultado

�IJ�[õcontro
.

Atlético x· Paula Ramos, Domingo Próximo
De acõrdo com a tabela

do campeonato de profissio
nais da FCF, deverá reali
zar-se domingo próximo, a

peleja entre as equipes de
profissionais do ClubeAtlé·
tieo Catarínense e do Paula
Ramos.
Esta partida promete a-

I
I

I,

Quadros e Cestinhas
BARRIGA VERDE - N.
Pl-ado, Onilgo, J. Dutra
(12), M. Pl'ad.o (6), Aidon
(8). A. Migliori (7), e O.
Oliveira (3).
SOGIPA - Valter, (8),

Egnn (4), Cláudió (10),
Milton, Nestor C5}, Flávio
(3).' . ,

O 'cestinha da peleja foi
JúHo Dutra. que assim dou
firmou suas esplendidas
,qualidades de encestador.

Com esta vitória a turma
tio -clube rubro-verde regis
trou para ,., basquete de
nOSS3 terra I.Wl suc.esso dos
mais expressivos e que re
trata fielmente e valor da

pari idas femin inas REFORÇADA A REPRESENTAÇÃO DO ATI;t:TICO

Dando prossseguimento [nstitnto que venceu a

par-I
recen incorporada a la a- no último jêgo v os seus 1'e- NO ATLETISMO

ás atividades desportivas tida com parciais 'de 15 a 13 presentação do seu quadro "ervas. A direção do Atlético vem nato estadual de atletismo,

programadas pela A.A. Bar-: e 15 a 6. -

ao público da capital. (�(ladros: filOGIPA -'_ Da- procudando reforçar suas Os consagrados atletas

ríga Verde, para comemorar Os quadros estavam as- Não decepcionaram f�S n-iel, Aldo, Gu;aldo, Nestor, equipes de atletismo, quer Silviro Soncini e Nabor-

u seu 13° Aniversário, de- sim formados: pupilas dQ técnico Machado, Victor, Claudió . JcãoRober- preparando novas gerações Schlitinh já assinaram e

frontaram-se, sábado passa-I INSTITUTO - Juçá Re- parecendo entretanto que to, Jar_:! e Ernesto. quer recebendo as inseri- estão treinando ativamente

do, as equipes femininas da belo, Toná Farias, Lourdes devem tratar de maior trei- BARRIGA VERDE cões de atletas de qualquer para defender o tricolor,
A.A. Barriga _Verde, Clube Russi, Onete Marques, Nil- narnento individual. Silvio, Osmar; TremeI, Eri- �lasse que desejam partici- tendo Tonolli já vencido em

i:,tlética Catarinense, Clube cea Veloso e Marij Olivei- Fizeram um primeiro jo- co, Nazareno, Airton, Bole- par de suas equipes repre- Blumenau a prova de 41)f}

Doze de Agosto e Instituto ra. go satisfatório, suspreen den mann, Justino e Edmundo. sentativas. metros.

de Educação Dias Velho, os CLUBE DOZE - Cleusa do o quadro do campeão da No quadro vencedor todos �ste ano com as Inseri- Veríssimo, o nosso recor-

sextetos representativos da T'aranto, Janeide Vieira, Ma cidade por 15 a 8. Jogaram bem .e no quadro ções novas e com valores dista de 110 com barreiras

Sociedade Ginástica de Por- fia. Coelho, Tereza Matos, vencido sobresairam-se Os- que despontam tem esperan- tambem tem esperanças de

to Alegre e 'da A.A. Barri- Dulce Martins, Terezinha No segundo jogo, descon-
mar Oliveira e E'ric? Strae.! cas o clube do Estreito d,e quebrar durante as prOX1-

ga Verde. Fernandes, Clea Silva. troluram-se, 'dando margem tz e Nazareno Nappl.. levantar talvez o campeo- mas competições do esporte
As funções técnicas do que as jogadoras do Barzi- -, base o seu recorde.

quadro vencedor pertence- ga Verde, com mais classe Sabemos que mais um re-

ram á Sra. Diva Formiga e ganhassem 'pela contagem f'ôrçc recebeu o tricolor com

() ao quadro vencido ao sr,
de -15 a lO.

NOS TITULARES O URA VENCEU O UBlRATAN H assinatura da ficha de

Erní Na negra, completamente inscrição PUI'U defender
1.:A� Faisca. POR 45 a 39 E NOS ASPIRANTES PERDEU POR 27 '<

'

�

descontroladas, apesar das suas côres o magnífico lan-

A.A. Barriga Verde 2 x substituições ll�� puderam
a 22

çador de disco, E'rico Strae-

Clube Atlético 1 I
as atletas do tr-icolor re- - tz, possibilitando assim o

. .

Ih d
-

d A noitada, de terça feira brar a contenda, faltando-
Partida vibrante pela tor- I R.:I,;tll· ao me, 01' .pa rao e

1
" Clube Atlético Catarrnense

". cc passada ofereceu duas sur- :110 entrebnto o (esCo,rtmlO
rida do trícc'or que compa- I Jogo das do Bar riga Verde,

presas: a la. a, derrota do e as qualidades de um ea,pi-
uma atuação brilhante nos

I que g'unharam por 15 a 8. próximos compromissos.
, Ubiratan, que no returno tão de quadro para perse-

-
, - --- I QU3,dros: _L,'ARJ,UGA VE�- .

ítõ
. Desejamos que o aimpâtí-linha tendo bôa atuação, gUIl' a VI ona..

.' ,DE - Valda, HiJda, Urânia, 'co "IlIbe do EstI'el'to qu'"
A ....R· E FEITO nos titulares, e a 2fi a der- i Jogou bem o quadro do " ""

INDA O \.T .�ND DA A.A. BARRIGA VEH- I Sulamita. Valdea e 'Dyrce. tanto se tem empenhado pe-
Dl� VENCENDO A SOGIPA "

.

-

. l"Ota do quadl'O do Lira, n03 Lira, encaixàndo nos titula-
.

d la difus?o do esporte base
( C. ATLItTICO - Leda, aspirantes. que, marchava res vanos Joga ores do�

C
. " .
., colha os melhores êxitos em

orno notlcwmos, a maIOr prestigiosa a.gremi a ç ã o, Maria Assis, Sônia, Cecy, para a conquista do campeo- aspira.ntes que prometem.
',U: • •

t d I h d " novas campanhas e que pos-VlLurla conqms a a pe o mar'C au o sempre para Suel", Tereza, Maria Cl'is- nato Q d C 'tl'Ilhas'J , , lia 1'08 e es . .

sa juntar aos titulos quebasquete da A.A. Baniga conseguir atingir os mais tina, Wilma, Natalina, e Eéi- Agora, existem ti-ês lide- Lira _ L. Lange (7), J.
V d f· d t' d

.

I d"
. possue de Campeão. dos Ju-

, er e, 01 a eno a o qUIn a tos eSIg1110S sóclO-despor- la. res: O Carav�na, 'o BanÍ- Dobs (19), E. Nascimento
teto sogipano lJela contagem Uvos.' A l)artidà final que se1"ia �V'" 'L' venis e dos Estreante_s, na.

ga erue e'y
.

Ira. (4), A. Cm'doso (8), M. Mar· pute ma,gculina e femini.-de 36 a 30. Na mesma noite em que entre as vencedoras dos 10 Aspirantes: Ubiratan 27 x ti�s (2), A. Pacheco (31. na, mais os titulos de Cam-Daremos hoje por llão ter eonseguia tão' assinalad,o e 20' .l·ogos ficou transferi- Lira 22 F t 'B" -Ih ('». ',aus o Ole o '-'. peão Citadino, masculino- esaido em edição a11terior os ,exito, <ii: sua equipe femini- do :para 2a passada, cujo Derrota do' quinteto au� 'Ubiartan - N. Pereir� feminino, como também odetalhes técnicos da parti- na, tantas vezes campeão resultado. daremos 110 pró- reo-cernleo' que subestimou. (6) -S Càrvalho (1) ,iN" d d t t ;l T ",,' BIdO>". ' ,
,. . , e e en 01' uO ro�eu U·

.. citadina de volei, registrava xímo número, sendo a pre- o valor do quadro adversa- Dl'a Aldo N"unes (ü) E -
.,

. . ,s,."'1.,. '
.

_'o

menau, e, do coblçado tItn-
mais um título para o s-eu liminar entre os quadros do riO, fIcando ameaçado l'tS- Straetz (14), C. Bro.gnoli 1 1 C

-

E :t. d 1 d'"
I b f· d D d A I'

. . .

t I t't,l',
. o oe ampeao s a na '"

� tI e, con li'mall o os seus ,()ze e o t etlco. SIm na c�nqLJ1S a (O, 1 t.. (l (8), L. Bartolomeu (-1). i lQ52.predicados de atlétas dedi- O técnico do quadl'o vel1- de campeao de sua catego- E O Conselho TéCnÍeo? I -

cadas, abnegadas. cedor foi o conhecido des- ria. Os juizes das partidas! DERROTADO EM BRUS
. Venceram no último co· portista Maj. Spalding". Quadros e Cestinhas: foram os senhores Osmar I Q,UE O, ONZ� PA'ULAI�O

tejo da série ao sexteto ,do Sogipa 3 x Barriga Verde O Ubiratan N. Rebelo Meira � �ntônío Siqueira í Consoante. estavci amtDCla-[nstituto de Educação. Convicente a apresenta- (4), .F. Silva (4), C. Ferra- d,a prelrmmal' e Lothar Sch- I do, e}tcurClOlla.u a Bruque,
Os quadros estavam as- çã.o do quadro portoalegren� rezi (7), R. Lange (2), W. lit�ng; e Osmar Oliveira dit:, domingo. .últiI�lO_. a equi;esim fOl"mados: se, demonstrando uma me-: ,Nunes (6), L. Barreto e E. -prlllClpal. , de proÍlsslo11als, orlo Pau_a
BARRIGA VERDE lhor défensÍ\'a, nm traba.. lVfac'edo (4). Como se vê nenhuin dos' Ramos.

Veldéa, Ürânia, Sulamita, lho de b]�.}queio perfeito, Lira - -II. Ferrarezi (1), juizes do quadro de ãrbítl'os' Naquela cidade c' conjun
V'alda, Hildn e Dirce. . além de cort.adores capaz,es J. B. Oliveira (5), U. Bra- da FAC.

'

to das h'ês cores bateu-se
INSTITUTO - Jucá 10- de furar qualquer bloqueio. ga (2), R. Silva, A. 'Dons Será que o Conselho Téc- com a equipe local do C!u-

ná, Lourdes, Onete, Nilcea Com uma ofensiva inteligen- (4), R. Salum (10), n·!. Oli-· nico já encel'l"{)u o campeo- be Atlético Carlos Renau:
e l\Iary. te e poderosa, com col'tadas veira. 'c ".' nato, não mais escálalld\) Q;.

i tendo o público pl'ese'Il"cia.á()
Os juizes -da partida de de mergulho ou coloeadas Ttitu}.a�s,: Lira 36 x UlJi- juizes ou e:-..-iste uma sérir '.1111 dos rnelhOf('}'s cotejos In-

cestebol fOl"ajm Osvaldo nào foi difícil ao ql.ladm vi- l�at.a.n 28' tão grande rl� "inc-ompati- termunici:p.al do nno.

Meir�l e Oscar CapeIa e de ilitante vencer o florian-opoli Sem o concurso do Meir:1 bilidade.s" que o obrig\le a Ralu wnceoor o
....onze" de

voleibol Lothar SchUting e no por pardais de 15 a 5, o quadm .do _Ubiratan, co.n- nfl:O cumprir ,SNH; -cle'v-e-n�::> Tei:&e,i-l'-bl,hil., peJ.o �core de

RobeI't',., 'I.atlro. t- .., 1- 12 i d
., .

'1' 11." -" 'j ii- I e i) a -' , co.ocan o s€gum VClnàs vezes eqUJ 1- pre{..-Lpnoo!! � x 1.

das

Cientificou-se mais quc ção quanto a sua reversão.

um dos .seas .grandes ,P1'O- Outro paredro, ouvido f.oi

blemas é apresentação do- o presidente Carl. Peret, que
mingo do excelente diantei- nos declarou a sua conf'ian

ro Hercflio, que se con tun- ca no plantel do Atlético,
diu durante o encontro com I;ão desmerecendo no' valor
o Figueirense. técnico do adversário, pois
Entretanto espera o Dire- considerar qualquer quadro

tor do Departamento Médi- dos que' lutam um serre

co do Clube, o Dr. Antônio candidato, não havendo ti

Carlos, consiga recupera- mes fracos.
io completamente e o "in si- O sr. Po rtela inspirado
der" possa integrar dornin- para dar sua opinião decla

go o plantel do líder. rou-nos que tem esperanças

Quando a Bitinho é pro- que o seu clube correspon

blemática

a.
sua escalação,

I·
da integralmente ao titulo

em virtude de não ter che- de líder invicto no próximo
gado da CBO a comunica- compromisso.

. gradar dado o empenho com versarro pelos resultados
que o� paulainos sempre ,I .dos seus últimos confrontos,
desenvolvem quando jogam 2 determinaram aos seus

contra o clube do Estreito. jogadores um treinamento
Os altos paredros do tri- mais apura� além de do

eolor não escondem suas a- mingo próximo. -

preensões diante do choque, Sabedores do que se pas
de domingo, porque não S3 no arraial tricolor re

consideram o valor do ad- solvemos ouvir alguns dos

seus dirigentes e o primei
"'-0- foi -o Cap. Paulo M{)�l

donça, que responde
•

pela
direção do Departamento de

Futebol; o qual nos resumiu
'mas impressões declarando

nos que conf'ia nos seus pu

pilos do valor do adversá
rio.

"' ., -

Superioridade" incontestável cio volei�9'
apresen'�ado pela SOGIPA

Instituto de Educação 2 x

Clube Doze O
A ta partida do torneio

feminino reuniu os sextetos
do Instituto de Educação e

do Clube Doze de Agosto.
Partida equilibrada 110 10

sete, no segundo pendeu in-:
teiramente para o quadro do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Pelos 'Municipios"
DE ITAJAí,

:[5lt. CA.l\ULO Mussr l Jorge Fischer e filha dó sr.

l,'oi muito felicitado -pelo; João F. de Macedo, propr'ie
tl"ansr:.urso do seu, natalício I tár ío da importante "Casa
.') :",1'. Camilo Musai, desta- ll\lfHcedo", 'desta praça. Pelas
.i:ado comerciante local, ; acrlsoladas virtudes cr-istãs
�l:an<ie e�;porti�ta, �x-�d-! qtl� am':-ol�I11 sua. �e�'80�ali,;unto de P1'OmOLOl' Publico, : dade, a Ilustre arnversarran

;:,,('io do "Rotary Clube"," te ocupa lugar de especial
)pró(,l;'r político petebista e destaque em nos�a socieda
om (Üh\ maiores filatelistas de. Nossos respeitosos cum

eata�'inen�e;;, O distinto an i- Lprimentos.
-verRarianl'e é pessoa geral- t A NOVA .IGREJA MATRIZ
nwnü· benquiata aqui em DE ITAJAI

'

Itaiat. pt'lo,", �eni; predicados Segundo anunciou o Rev
T.'e�8o�b c principalrnente 'TIO. Sr, Padre 'Vigário, até à
�ehl &;lil .iLtlJilidade de ma- 'festa dê Natal do corrente '

'

,

-

d��,:e;rar;. ano deverá estar pronta a 'V'.o'n'd'--s'e" JAssaSSina
o

monumental Ma,triz de !ta-' .--
"

..

SH.. AllTtlR JAUNTO iaí. O novo 'templo, queé' com 20 tiros
Foi i...a"tanie homenageá- uma das ma�s soberbas 0- II 1 rádio PHILIPS.' RIO, 27 (V. A.) Tele.

-do, por ocasião do "Seu' �mi-' bras de arquiteturas sacra' lMobilia quarto; I
grama procedente de Belo'

�'erilArio, o sr. Artur Jacin- do sul do Brasíl, será, por cama Horizonte diz que.surpreen- Torno público, de ordem
•

::tn, antigo F'isca l do Minis- certo, um rnagn ífico atesta- 1 penteadeira e/banqueta dido numa emboscada, foi 'do senhor Diretor, que, pelo,tério du Trabalho, em nossa do da Fé e do espírito de 1 camiseiro
assassinado, na. cidade de

prazo de 30 dias, a partir{jjdade. F'igura bem conhe- cooperação do povo itajai- 1 guarda. roupa. Guan hé, o funcionário mu- desta data, a Secretaria dês--c ida nos meios laboristas ense,

I
Mobilia sala jantar:

I nicipal 'Joel Barroso, que, te Departamento receberá;�er;j:-J. onde goza de vasto JORNALISTA H�RMES, 1 mesa elástica
, apesar de pai de cinco fi- propostas para a venda deprestigio, o digno ariiversa- GUEDES 6 cadeiras
lhos, se envolveu com uma

uma caminhonete marca!('íante possui aqui inúme- Esteve nesta Cidade, 1'e-1 1 balcão
jovem da sociedade, infcli- STUDEBACKER, fabrica-I· til cristaleira, ,TuS amigos', sendo -g-rande o venno amigos e paren es, o citando-a, Querendo vingar- ção 1948, em regular estadoI d· r Rua Feliciano Nunes Pi-,

C I
.('l}·�u!o de suas relações 80- 110;;SO co ega e imprensa, )

'

se, ,o noivo desta, ar os de conservação.
,

.ciais. Não ignorando que Sr. Hermes' Guedes, digno: res, n. 12.
Pereira da Silva, reuniu-se O referido veículo poderá:suas obrigações funcionais Diretor da Secretaria da l a um tio e a um irmão da

ser visto e examinado na;8ê prendem à fiscalização Assembléia Legislativa do
'

jovem, Pedro Guimarães e
garage desta Repartição,.deli" relações entre o capital Estado. Não obstante haver Milton Nunes, respectiva- diàriamente, entre D e ,12.e i} trabalho, L' ativo Fiscal sido breve sua estada em

E S A
mente, e os três, juntos, horas.Artur Jacinto é muito eonsi. Itajai, o ilustre visitante I N G L embo�cados no .interior de As propostas deverão ser.ierado pelos empregadores, foi bastante eumprimenta- .um "jeep", fuz ilaram o se- claras, sem emendas ou ra--ernpregados e o povo em ge-dO.[

•...

,..--i
..

,
..

,,"'
..

'1.,r-,."
..

':"tI-r:I] d}'eustoOIl',',ecl'.o,m vinte tiros de su ras, devidamente seladas,'4'['), pois todos lhe conhecem Srta. ANA HELENA BAU- _:.. �__�___ _ _ com a firma reconhecida do'::' zêl!) com que exerce seu ER I
. '

'

Perpetuado o crime os proponente, devendo nelaünp<Jrtante cargo.
"

Festejou mais um an iver-
,

J O N I C A . A'P E R I T I V A assassinos fugiram. constar a residência dêste e

li importância, por extenso,:SR, JOÃO :FABIO DA
:SUNA

Festejou sua data natalí
.<t;", o sr'. João Fábio da su.
"Va, proprietário do "Empó
Ti::; João Fábio da Silva", um
."',0:; mais modernos estabe
'lecimentos no gênero, desta
'.praça, e destacado elemen
to da S�cção de TênIs do
'{;, N. Mal'cílio Dias. Dono
.de uma prosa viva e atraen�
te, amigo sincero e dotado
ile alto e�píl'ito de coopera
-ção, personalidade simpáti
,�a, João Fábio' da Silva é
�stimadíssimo por' quantos
l1e conhecem a bondade do
:coração e o caráter distinto,
razão por qque foi grande
:mente felicitado.

.A CRISE DA MADEIRA

-.:mente a vida econômica de
Jtajaí. Não há quem não es

,tranha que, seÍiâo' Pres-idel1-
-te do Instituto Nacional do
.Pinho., um itajaiense, o SI'.

Pedro Sales dos Santos>, êste
-jlada faça para solucionaI',
dita crise.

'SRA. VIlJVA D. LAm
'"MACEDO FI..�CHE.'R
Defluiu n (lati! nataJída

'oda exma. S:-:1. d. Lair Ma.cedo
F�.\jêhel',· "'lú\'a dó siludQsü

sário natalício a graciosa'
Srta. Ana' Helena Bauer,'
dileta filha do Sr, Paulo;,
Bauer, digníssimo Prefeito I � _

Municipal, e de sua Exma.]
M L -I-Espôsa, Sl'�. D..EIVil'a.Bau-j Oul Iaer. A gentll Ul1lyersanante, '

,

que é um dos m,ai� eücanta-I NEGúCIO URGEN:r�
dore!' elementos de nossa i Vende-se uma mobilIa de

"jeunesse dorée" e que é 'sala de jantal' com as se·

d'istinta aJuna do Giná!'lio � guintes peças:
São .José, dirigido pejas Jr-I 1 mesa elástica, dois bit:.
mãziTIhas da Imaculada I cões, 2 pdtl'onas e .H cadel'

,Conceição. foi hom�nag,ea-! n'ls. Tudo em perfe1to esta·
• l

dda por suas inumeras aml-; o'. _

guinhal:l, às �u�is .0fereceu'l .IJ1l�'l'ma\}oes, com o; s�r�em sua· resldencJa, lauta Gilberto Gheul, na re�,den
mBsa ele doces e bebidas. 'cia do

.•S�l;. 'João Assls em
,

0)0 Correspondente) Coqueuos,

'.
'

2_,.: ....

"

".
�,

' I.(' "�.
'

v" '
,

. ',' c' .......��..lI[h.

tc�37
Diariamente, '

,

RfO- SANTOS - PARANAGUÁ ':' CUR,'fllBA - JOINVILE -'tTAJAI
",

" FLORIANÓPOLIS - LAGUNA.,.TUBÁRÃp - LAJES �'PORTO'·ÃLEGRE

sÉOE.: FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina

.....

J)}<:;PARTAMENTO DE.
SAÚDE PÚBLICA'

da oferta, não podendo esta.
ser infe'fiol' a Cr$ 25.000,0(1,

O pagamento deverá ser

efetuado, integralmente, em

moeda corrente, dentro do
prazo de 48 horas, após o

resultado da concurrêncía,
contra entrega do veículo.
As propostas serão, aber

tas, no Gabinete do sr, Dire
tor, às 15 horas do dia ime
diato ao encerramento das

inscrições, isto é, a 26 de se

tembro vindouro, na presen,
ca dos interessados ou de
�eus representantes legais:
A portada fornecerá aos

interessados recibo da en

trega das propostas, que de:..
verão ser apresentadas em

envelopes fechados.
Florianópolis, em 27 de

agôsto de'1952. :
ArÍ Ramos Castro

'

Sec retárío
.�----- ...._------

NA s . 'e O N V A.l E S �,E N.Ç'� S

A TABELA DE JOGOS DO 10 CAMPEONATO ESCO
]�AR

PERDEU-SE
Perdeu-se um Relógio de

algibeira de prata Maná
.( omega Ferradura) dentro
de uma bolcinha : entre 13i-

,

guaçll e Florianópolis. Fa
vor entregar a Rna Capi
tão Américo Loti, 27. Bar
reiros ao senhor Thcobaldo
S. Alves. Que será gratifi
cado.

�BEMANA DE ESTUDOS
JGA AÇÃO CATóLICA

Celebrou-se, nesta Cida- A tabela aprovada para J rim x G. E. Francisco To·
.de, uma Semana de Estudos

o� jogos do 10 Calnp.eonato t lentillo.
.da Ação Católica, que foi Escolar �l realizar-se na

1:X
Vencedor do 40 Jogo.

'di:ri?i<la pejo PI'ó�:·io,Revmo. ;"SEM.ANA DA PATRIA" é Dia 4 de 'S�tembl'o .--: 9 '

..J.J.sslstente EcleslastIco dali o seguinte:
'

,horas - VoleIbol feI�lnmOAção Católica Nacional e "Dia 10 de Setembro - 9 -, Verrcedor do 3<J x venee:
-tIue contou com a presença horas' _ Voleibol fBmin Í1l o dor do 40 jogo
·de Delegações' procedentes _ Colégio Coraçã{j de ,Je- Vole,ibol masculino - 10
de vários Municípios do h1- '11 S. x G, E. José Bi;>iteux. jOgo"":"": V'�ncedor do 20 x
terio!' do Estado, da' Capital

..,

VoleitJol ma�eu:lüíõ' _ lo Vencedol' do 30 jogo, '

'(! até de outros Estados da jogo: G. E. _'(l'q.' São José x 20. jogo - Vcnc�do:' do
::Fe,deração. G. E. Prof, Cesilau Bueno. 50 x Vencedor do tio .Jogo,

20 jOgO
"

G. E. José
Boiteú:ic x 'O: K Getúlio

var-I'---
,A crise da madeira, que gas.'

"

,

"'. ", OS JOGOS DE AMANHÃ,fez diminuir sensívelmente Dia 2 de Setembl'o --'- 9'É DOMINGO PEl,O CAM--cosso movimento portuário, horas - Voleibol feminino PEONATO DE AMADO-continúa afetando enorme-
_ 'G. E. Francisco Tolenti- RES
no x G. E. Getúlio Vargas. Em prosseguimento aQ Florianópolis
Voleibol masculino - 10 Campeonato da Segunda Di-

jOgo - G. E. OUvio Amo- Vlsao (Ama<lüres), pela
20 jogo - G. E. Silveira alnaJ)há e domingo estão I'I'AJA!

dê Souza x Abrigo de Me- marcados os seg,uintes el1-
nores, contros constantes' da pe-
Dia 3 de 'Setembro - ,9 núltima rodada elo 10 tur-

horas - Voleibol feminino no:
Brumenan

- G. E. Olivio Amorim x Amanhã, á tarde - Treze
Vencedor <lo Jo jogo. de Maio x Colegial e Amé-
Voleibol masculino - G. rica x 1ris.'

E. Vencedor do 10 x C. E. Domingo' - Postal Tele-
Vencedol' cio 20 jogo _ �!;l'áfico x Bangú e Hercilio
20 jog-o - Vencedor, do 30 Luz x Flamengo ..

! .

I Viagem com segurança
I e' rapidez
i �() NOS CONFORTAVEIS �IICRO-OmBUS 1?.,2

!!-' <R-i'?IOO «SUL-BRASILEIRO»
1 Florianópolis - Itaja1 - Joinville � Curitiba

lí;bi:ii�;;'i;d� I Agência: �f������ �fl���: da
. 1 .

(Silveira) .. -----'-,-----------,,-.'---

ESPiNHAS, ETC.

PA R A f E R I DA 5,
ECZEMAS,
INflAMAÇOES"
C O C E I R A S"
r

.-

R"'r E'" ·r'-"'���Â"'s ,

Expresso Sã_o _ �orge
'de OSMA:K' MEmA '

;11
VL\·GE1't"S DI.ÁRlAS DE'

LIMouSINES
lIorádo

Chega-d,a
20,00

Fpolis.
-,

, ItajdÍ BlumenàU
Cr$ Cr'
70,00 100,00

Cr'

. 40,00

Ct$
40,00 -

S.a i d,a
8,00

Cheg'a iO,.::W' 17,00 cd

Saí 11,M 17,.3"0 ' 7'O,O(l

Chegada Saída Gt'$
12,LlQ 16.,.oU 10'0,00

Agência em Florianópolis
CACJQUE HOTEL

Rua ,Felipe Schmidt, 53 -
Te1. 1,449

Agência em Blumenau
HOTEL HOLETZ

Agente lfajaí
J.\URIO l\fACHADO

Rua He>'C11io Lu.z, 36
Tel.883 TeL 1.,065

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cooperat1vismo e Leite Slad. de Cemér- '(.....e 15 de Jl9JENO-PASSAl>O-
o abastecimento de leite, ção desse escasso capital €ffi elo da ladeira . Outubro 29 DE AGOSTO vido a Marechal de Campoà Capital em dado momento mercadorias, a restarem pe-

Do Clube 15 de Outubro, A data de' hoje recorda- Graduado "pelos relevantes
se transformou em, proble- las prateleiras em estoques Do Sindicato do Comér-

desta Capital, recebemos e nos que:
.' servicos prestados nas Pro-

ma sem solução aparente, que não correspondem às cio Atacadista
-

de Madeiras
agradecemos: .;:c... em 1.6.31, na Ilha de vinci�s de São Paulo e Mi-

uma vez que a produção necísaidades dos coopera- nêste Estado, com séde em
"Florianópolis, 22 de A- Santo Antônio, um reduto nas Gerais";neetes arredores fie viu de- dos, m tl i tas vezes se �wjai, recebemos � .

gôsto de 1952. ,. . holandês foi assaltado e to- � em 1..853, uma lei des-
sorgan ieada, e atualmente deteziornm, quando não "Servimo-nos do presente

Presado Senhor:
- ,1-.; mado pelos braaileiros co- tacou da então Província demais a g r a vada .

com o são em grande part€ consu- para levar ao conhecimento
De ordem do snr, Presi- mandados pelo Capitão Mar, São Paulo a comarca derecente surto de aftose midas a crédito exeesslvo de V. (VV.} S. �SS.) quo, dente tenho a grata satis- tim-Soares Morano ; i Curi�iba: ficando fo�mada a.

g rassada Iívremente : na por associados convencidos em data de -20 do corrente,
fação de convidar V. S. e

- em 1.711, um patacho i' Província do Paraná,Ilha, muito embora. os jor- do direito de consumirem sob a. fiscalização e- orienta-
Exma. família, para o gran- in�Iês entro� no pôrto d.o fi André.;Nilo 'l'adáSc&nais tenham noticiado acor- centenas de cruzeiros sem ção do fiscal do Ministério
de Baile de Gala a realizar- RIo de Janeiro com a noti-

,.

'.

dos, entre Governos, para pagamento, uma vez que es- do Trabalho. Indústria e
se no dia

.

.() de setembro, cia .d� aproximação da. ex- 1 t)...(.�)�).-.(�,�embate t iam p........ícipando (Ia 80- Comérci'o, foí procedida a d f esa de Du fseu c . .... _eJ. <., L , - e v

próximo;' conforme fôra an- pe içao rances.
,' .. -.�.. � .. ·1 'Ia'_

_

aoEmbora remediado o pro- ciedade com qualquer cem' eleição lta Diretoria- dêste
tecipadamente programado, guay-Trouin : o:. t ur ."'0. rrno r .,

c

blerna, longe está, de dese- cruzeiros. Sindicato que regerá os seus
ocasião em que será eleita -. em 1.821, �m, GOIana I.. _

�
jade, ti sua solução; e o lei- São grandes as poseibfli- destinos durante () período

e empossada rainha da so- (pernambuco) m�tal�'tI.-se ,1: .&DV·OGAOO ite é procurado. no Vale do dades .de completo .êxi:W de de $0-8-52 a 20-8-54.;'
'. : ciedade bem como serâinau- um governo conS:�J,tuclOnal , "

.,ltajai, já que é reduzida a uma cooperativa de produto- E' a seguinte a nomínata
gurada a fotografia do Pre- temporário, q�e foi presidi- �(lua!1t:!c�dé� do

.

recolhido res de leite na região' de .108 dirigentes: sidente do Clube snr. ',João' do por FranCISCO de Paula § Cx. P........75 l'I essa região em que se es- Angelina, São Pedro, Gar- DIRETORIA
Batista dos Santos. satísfa- Gomes dos..santos; � Jtremam os mun icípíos de cia, si organizada ap€n�8 Presidente: Hélio Douat
sendo o pedido d�s SÓcios.1

- em 1.825, Portugal e � 111&S S C íSão- José; Palhoça e Bigua- para �,venda .de leite, pois de l\iel1e�e�. num abaíxo-aasínado. 'Brasil assinar�m um trat�- � . &lia .... • �çú, onde se encontram as que ja sentIram: aqueles
.

Secretârio : Ernesto Ga-
Para a devida reserva de do de p�z e alianea, no �IO " �Colônias Santa' Teresa, São cri?�dores, a ll�ces�n�ade de. zl�ro . . mesa solicito a gentileza de I de Ja_!len·o. Nessa ocas íão -.<�O"",O'_'()'_'("_

Pedro, Barro Bra11CO, Ange- umao de conjugaçao de.es- .. _- r{!gÜu.1'ell"o:···J�se-Antunes-- -- �
--

.

t
- .-

d
- ...

'--t- -D:-joatl--VI�tl:e Porttrgal.vre-' PltEe·-IS·A- �-E--, "

. .comunlcar an ecrpa amene'
_�lina, Perdidas, Garcia ·e forços pelo propôstto co- �n;1tos T a sua presença,' conheceu a IndependênciaLouro. muro. ,SUPLEl',TES DA DIRE-

Na espectatíva de contar do Brasil; De uma empregada ..arm-Não é o colono criador Um pequeno caminhão e TORrA
- em 1.835, quando em madeira- e cozinheira �tt"i�com a sua presença preva-quem vem trazer, ii Usina um prédio, mesmo de madei- Alefredo Bley Filho, Faus-

leço-me ua oportunidade viagem para o Brasil e nas vial simpks).de Belleficiamento do Leite, ra, seriam o ,espírito da co- tino Piasera, Luiz Fernan-
para agradecer' de antemão, proximidades da costa da Paga·se bem.

o produto de sua cdação. operativa. a surgir. des.
subscrevendo-me. Nova Zelândia, faleceu u Rua Rui B1\rbosa, casa !.loPela distância a percor- Por esta razão, ° capital CONSELHO FISCAL

Atericiosamente, Chefe de Divisão James 4 (çonjunto l'I'!sidellciaJ d<t
rei' e a necessidade de dis- inicial seria integralisado Leopoldo Zarling, Augus- Ademar Americo Madei- Norton, nascido em New- marinha). - Pedra Grande.
-pôr de veículo próprio mo- totalmente, de começo, o to Reichow, João Gaziero.

ra _ lQ Secretár-io". harp-upon-Trent, em 1.789,torizado para eRsa tarefa, é que é detalhe ímpodante. SUPLENTES DO CONSE- prestara relevantes serviços
pouco o que produz, e de- Desapareceria, então, o LHO FISCAL ao Brasil;
tnasiado ;:leria o tempo a risco da imobilização impro- Buzabio Nunes, João No· A�li1lne, '�O ESTADO" - em 1.842, contando

391
Vende-se um

_óti�O. pütn(tser·lhe tomado nesse mis- dutiva de capital e, bem as- gara, Anibal César. anos de idade, Luiz Alves de mal'ca alema. Ve e tra-
tér, tão pr.ecioso às lid-es sim, o de consumo a crédi- Esperando que a Direto- de Lima e Silva foi promo- tar à rua Crispim Mira, 3�.
do campo. to desordenado pelos asso- ria acima eleita mereça- de

ciados., fato comum de de· V. (VV.) S. (SS.) todo -'0
sordem administrativa a ve- apôio e colaboração, apro-'
rificar-se com as cooperati- veitamos a oportunidade
vas de consumo. pa ra apresentar os nossos
E' certo o preço para protestos de alta estima e

qualquer quantidade de lei- distinta consideração. As 5 -- 7,45hs.
te, pelo que o aumento dH SINDICATO DO COMER- Voltz para matar sauda-
produç)i.o eneontra estímu- CIO ATACADISTA DE des
lo, e firme é o mercado con- MADElRAS NO ESTADO Maria MONTEZ - John
sumidor tendente à eleva DE STA. CATARINA.

.

em:
.

HERANÇA ATRAPALHA�

do�) Continua�� do Seria- Advocacia e Contabilidade
A MULHER TiGRE I DR. ESTEVÁM FREGAPANl

.

6 Florianópolis, Sexta-feira, 29 de Agôsto de 1952'
""""""""'�.__._-, ��--._-._-.-

Cine-DiarioUm intermediário tem si
do o elo de 1_igação entre
a Usina e aqueles criadores,
que a ele se têm sentido

RITZs'.deitos.
Arrecada a maior quanti·

(lacte possivel de leite na

Quela regifLo, e alí impõe o

preço, desde Cr$ 2,00 duo
rante o inverno, até Cr$ ..
1,50. durante o verão, en

Quanto entrega à Usina pe
lo preço constante de Cr!li_ ,

2,70 seja qual for a estação
do allO-

Tal particularidade, co·

mo bem se pode vir senti�
do, tem gerado desconten·
tamento entre aqueles que
(;ompreendem esta situação
de dependência a des€sperá
los, levando-se ao abandono
da criação, e determinando,
assim sempre maior escas

sês de leite.

HALL - Turhan BEY
ção do consumo.

Por outro lado, o aprovei
tamento do caminhão em

fretes diversos poderá mui
to bem proporcionar renda
a cobrir as despesas com o

transporte do leite.
Estas razões deixam fa

cilmente antever o alcance

fIélio DOlwt de :Menezes
- Presidente"_

em:

A RAINHA DO NILO
No programa: Cinelandia

Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Censura Livre.

ROXY
Às 7,45hs,

Em última exibiçào.
Rod CAMERON -- Wal-jter BRENNAN - AdriaIl

BOOTT

Soe. CatarlDODse
de 4Vicultora

do que muitos chamam uto
Da. Sociedade. Catal'inensepia, por não se terem deU-

de Avicultul'U recebemos edo mais sobre a lllatéria.
.

--do - . agrfldecemos:Si- o mterme Iano, c{)m seu em:"Florianópülis, 2Q de A-caminhão, aufere lucros lí· CAVALHEIRO NEGROgôsto de 1952.quidos vultosos, quando se No programa: Cine Jor-lA Sociedade Catarinensearrisca à concorrência' e nal: Nac_

I
..,r, I t '1 d COllt a me de Avicultura honra-se em.lnas, 1'e U h 1 o r -

escasseamento do produto Pr.eços: 6,20 __ 3,50d;da ti'io extrenla aI··nda h·; eonvidar V, Sia. para assis-1 .". ,." "m. \-I·l·tllde do descou.tenta.- I t' 1410'S

,.
-

tl'r ao ato inaug�lral di- mp, a -e aI.OB que acreditam em algu· ment{) e desinteresse que ODEONmas coisa para os libertar. "XX" EXPOSIÇAO AVI-
"

-

7 "5hprovoca sua ação naquele
COLA" que terá !ugal' às As ," s.

.
Conhecessem melhor os meI'o cl·J·adoI·, porque "aztlo E tln '� --

r.:.. -1'••,,- d '., . _. o sucesso con·· nasãos prineípios de Roehdale não. poderá a coopera4:.iva, a 10 hOlas �o � la vI o

C�)l-l Viveca LINDFORDS _

e tivessem melhor noção da eliminar cóncorrentes e sus- rent� mes, à nla FelIpe
Cristophel' KEN'1'P�' tl'ca (] c""'perail·vl·smo Schmidt (trecho compreen.

-

.

•

-
la o Vv ..

, citar aumento de produção'd-'d
-

AI' 1 em:já se teriam, por eerto, 01'- ter uma existência auspicio-
. 1 o entre a rua ."'- varo oe

FURIA CIGANAgalliz.ado ·em eOQperativa de "a? Carvalh-9 e Largo Fagun-
produtoreB "de leite, liber- Si aos atuais' responsa-

d€5).
tand economicamente, veis pelo abastecimento de Anteciosas Saudações
orga do a produção a -leite à Capital preocupa 80-

Nn.rbal Alv�s de Souza'::-
I 1 d· Pre"idente;'e evar-se, a cU-l1çan o o JUS- hlcfon'ar o problema, direi �

to preço por seu labor, sem
que aí 'está muito boa oporpermitir a quem quer parti- tunidade.

lhar de seu ganho qual pa- i 'Dispondo de um orgão de R �dl Il:asita incômodo e eIímina- assistência ao cooperativis-. egr. B a DlO es''\ e1.
mo 110 Estado, seria de a! ti d BSempre mais facil é o ma- Secretaria da Viação, Óbras i a e aUrDlogro nnma cooperativa de Públicas e Agricultura vol

consumo, qu�ndo os associa- tar suas vistas para aquela :RIU, 28 (V. A.) - Regre..:dos se orgamzam sem a pre- região e aquela gente, le-. diu o surto de "eosinnofilia
�;upação de realizar�m p�e- va��lo-lh?s a certeza de sei! I t�opical" que se ;in�a veri
v�amente to�o o caPlta1.111- apolO e mteresse pela sua· Ílcando em Bauru, Sao Pau
'(h!';pe�8avel a comple�a lllS- libertação econômica, pan-! lo.talaçao

. do. :stabelecl:ne�to do à sua inteira disPosição! Não se registraram novos
€ constItUlçao do prImeIro ·0 servico de' técnicos co- ! casos nos últimos diãs.
estoque, p�lo q.�é sub�cre- operati';istas,. em assistên-I Até o dhí 2,1 atingiam a
vem um capIt.al .la por SI de- cia constante, traduzida no

I 112 os casos.conh€cidos, nãoficiente, e, ainda assim, ra� contacto periódico e assí-! havendo mais óbitos desde
)'amen�e intregralizam mais duo com aquele meio cria-lo dia 19. Os doenres reàgide dO,ls terçOR, esquecidos dor que atualmente está I ram satisfatoriamente com
d�s compromissos que assu- ameaçado de mais redUZIr a terapÍ:\utica,constituida de:mIram com a aceitação dos a sua pr()dução leiteira. oxigenotera.pia e antibióti-el"tatutos da entidade. DI. Sbdea: COo:i gardeanal e antiasmáti.E assim é que _a imobiliza- Fpolis" 5-8--"52. COSo

No programa: O Esporte Jna Tela. Nac. .•

Preços: 7,00 - 3,50
. Imp. até -14 an<ls.

IMPERIAL'
Às 5 - 7,45hs.

Uma das mais belas hís
tonas do cinema
Elisabeth SCOTT
erp:

LAGRIMAS TARDIAS
NoticiasNo programa:

da Semana. Nac.
Preços: 8,oi) - 'l,()o
Imp. até 18 anos.

IMPERIO
A.s 7.4Ghs.

1) Jea.n STERLING

No programa: Cine Jor
nal. Nac.

Preços: 3,50 único.
"Imp. até 14 anos,

PIANO

--'---�-------

� �...

Grande Oriente de S. Catarill
A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

� ordem ao Em.: Or.: Mest.: Eilt,: ccrl1vido os

PPod.: Ih·,: VVen.: é .oObr.: de suas OOf.:, bem como

.todos Og TI�.: dé passagem por este _Or.:, para a solene
instalação da Pod.: À&><.embléia Estadual d-és'te Gr.: Or.:,
na séde d.o Poder Cent.ral à rua Vidal Ram{ls, 80, no pró
úmo dia 29 às 20,horas.

Fpolis .. , em 26 de ag-ôsto de 1952 E.: V.:
J.: P.: 31.: � GL: Secr.:

- Ad\Qgado -
A(�ACIO GARIBAT,m S. THIAGO

- ContabUista -

E.<1il'tl'Í'O "'l-P-AS'E" - '-fio --andu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flo;lanópolis, Sexta-feira, 29 d�':Àgõstu de. 1952" ,'-' ,'(:
.. ,

-..,._�..-._,-, ,-��- -'---�----......_---_.......--------.;;._;;....;�----_._.> -
t<·

". .

"

..

éàçadas -..
"

'I Participação ._;__c_:_.;;__....;.,_;__-----------.........

';'

de" E'�·r·I-D·h< ",!ARNALDOPINTODEOlJ. ']'ÉUXMIROSK] <PA_." < <:' '-0.1�;u���O�����I�m", ,úrn:'��:"' ô.�< tU,: «, � t:�I�:,:,:::�o�:,�,;. ,< (�m � :::,:O:Apa"�d ,,+/_f""!e'"TODO '*das., . '. ." ..... t ;:
par aos parentes e pessoas I par aos parentes e pessoas .' "Houve tempo em que eu entrava com tudo e o Oscar

.

/ � � JOS
' .

.

ti de' suas relações, o contr.ato de su.as relações, o cont.I..'a'to. , .no� 11/1 IF
.:apenas; com ·.0 corpo. Si planejávamos uma. e)'�?Urs1tO,. 1-

d f Ih I J \i ft I:.
nha eu que prepara).·"ª"ç;qnUl_ição, arrumar a ÇPfPJda, 11m- ··�.�I����el��md: ::�h�:�i�� ItL,es��·S::.�l�.t:r. �l�i��o�in�

:

M'
-

D-�'t
.

RZ.-f'*
""
•• :<'1" all··espingurdas.e acima de tudo, chama-lo 4� ma.dru- . _.,

Ilse Miroski, '. to de Oliveira. �
_:r�dl.t.

.

'.
.

.' '..' : Fpolis., 24-8"52.
.

.' Fpolís., 24-8-52. � ..

'1. "

." � .." •

'" .

'Cel'ür feihl; cõmbjna.n:ips uma caçada de última hora. .

.� -=. ,""
� � _

Niw l;a�·L: inúiÚ/tempo p·'âd. os preparativos e. Gomo ref'ei- � '/�/ .�, '.'

1 id NILDO. e 'ILSE ',',.
.di:o, levei quatro postas de tainha, jA fritas, envor vic as

.nclvos��.f�r.h�ilà:,�eriatiF dÜft�s;.p.ura.mím e duas para o com-

p�n����lel�\diq. não havia quem suportasse .�. pernelon- I
__.,;nv................_w.......�__..........-"'.eN_..........."-�

Dizg�da..Na mata mosquito era mato e por esse motIvo,. a

Pt·
.Ó: .'

anaobora do, almoço, procurei uma beirada de. roça, onde os

.

ar . 1pIP.. .. ";'�.
.

..iJlset�s;me deixassem em paz. . '. .

.

. ,

O osc�� não aparecera e eu já havia devorado o meu

quin.hão de peixe quando voltei as: vistas .para duas pe

�1�.(r)H\:'\· crianças 'que :tl'�balhavam a terra. Eram rll:a.s
erià.tliras esqueieticas' que pelos olhares que me díri-

giam, .

via-se estampado o :espectro da fome, .

.

. .Chamei-osee. indaguei si já�hay.iam almoçao(�o: Res·
il'Onderam-me que siquer haviam tomado () café �a. ma
nhã e estavam ali aguardando a mãe que deveria tra

ser-lhes
.

alguma coisa para . comerem. Acrescentaram
mais que a. .mãe estava esperando que algumas galinhas
fizeSflcm ovos, afim .de , trocar, numa venda. por café e

::r���:;:!�{��E;·�::a::· ::�,:;::a::,,:<"::,:::: Ip;;;ticip�flcom o peixe, enç;heram-s� de uma confo:'tante certeza, I ,
Y"-"'''''

l11ixto" de t.risteza e. alegl'la, por. ter pratIcado uma boa SR. E SRA. NEW I'O:N RAMOS
-

Participam aos parentes e pessôas de suas re-açai). .

,_.\ esta altura ·chega o Oscar. Estava com muita fo- Ia\'iíes, o' nascimento de sua primogênita L.(rCJA·
me e não havia meios de encontrar-me na mata. Arguiu- MARiA, ocorrido efh a �,at.ernidade "lJl'. Carlos
;ue pela sua parte da comida. Respondi-lhe que havia Corrêã", no dia 20 do (�()rr{!nte.
dado ás criancas. Fulo de l'ai'v-il, p&bra\iejoll uma avalan- I: Florianópolis, 26-8;195.2.
ehe de improperios. á:.minha ��ss�a,; Ante P{)l':n1 á ex-I'p1icaçã6" que o pre_ste'l, ·post.erIormente, serenou. ---

Não teve outro re,:nédio sinã-o fazer. um sanduich� rjcom uma: metade de pao dn duzentos reIS e uma sobra
.

de fàrin..'Ia engordurada' de peixe."
Paradoxalmente ás ('.rianças· que comiam com visi

vel euforia. o Oscar m::tstigava o pão, dando a impressão
.que mentalmente erª !21!_quem ele ti'itlir�va de raiva.

A lição serviLi. D�.qllele dia em diante" eie se pre
r:av'iu. rcccioso de ter que novamente almoçat um SAN.
DJJICHE DE FARINJiA ....

. Jure!'êmiríll1
........et••••""_

,
..

Devidamente autorizado, comunico aos interessadqs I

qne, não tendo sido .ipl'€sentadas, até. o dia 12 de a�s
. to. último, proposta.s para· a cotnpra do automóvel mal'
'ea "Packard"; tipci se-dan, cór azul, oito (8) cili11dros,
1�3' HP; equjp&.dO' com rádio, em ótimo estado d.e con·

'gervação, fica, por esta Ass.embléia Lcegislativa, ,reabEI'-
ta li �ollCQrrêHéia, C{)fl1 o prazo de (10) dez dias, a cori--

, tal' de hoje, :fi de agôsto, 'encerrando a s·eis (6) de fle

tembl'O de 1952; para a venda do v,erculo de ca"l"acterÍis-

'Íicas�)ãC���in���::��:nd:�a:�p�::el:t:��:������:����� ... ·és:

'.N..
·

·aN·o··
..

-."-.;�· :.'P· e·r.- ·."g'··O ·.�I'-m·.·e,.j·,a··'lo ,O.'·,·c·loa de 8··lc'··,··clet· IN'"·.-eIY·i:J:ito, contendo nome e residência'e a importância esti- IId ;u"pull\tla para a aquisição .do automÓ'vel que não· poderá
1"eJ' inferior a sessenta mil cru'zeÍl'os (,Cr$ 60.000,00)':':"';

.

de� esr-as'5'e'z' de gasolina Acha-se aparelhada pata .q·ualquel� $ervt�a em
..
Ri-·

"",-. '(.a prop6�ta deverá ser clara, $em. emenda ou 'rasura, .
.

'"
.

'f 'kJetas. e. Rici-detaa li motor ,_ Ticiclo - T'ico-Tico _

devidamente selada, C.ol� .::fípr;a reconhecida e ·entregue mo, 27 (v. A.) - Não há cambia1.
'

Carrinho ""':Berço, etc..
_

.€ID envelope fechado., à Portaria da Assembléia, qu� fQr-. perigo .imediato de escasSiêz Na Atlantic os jornai� f,o- � .,p�a<a' ,e -,Ac-es.sÓ1'ios .,Now)s. e Us?-?OP.. ' .. ("'"·.seé(ml reCibo constando nêle a hora 'e a dat� uo l'ece- !J�' gasolina. A Standard, a rum infoJ.'niàdos de qu�' ··os ;pJh�lirât 'Sóidager.s.é Parte Me!ê'ânica::... híinento;.' .
< ,

Shell e a. Atlantic info.r.�a- estoques tambem são '110:1:'- Sei�viç.os Rápidos e Garantido, Executados por pes-, .�> b) pagamento a vis.ta, em moeda' coáeú.te� efetuado. ·ram que está normal a �sto- m,ais. A qompanhia esper�a .suai especializ��os.·"viil'�e e quat'l'o' haras, após o 1'e�ultado da concori-ência. cagcm de rombustivel e nãp ct!'i'lg���;�!:pêi,�:{�·.l?8tes \ ,:��i�s"i _;-. ,. .,.;::f:ft��;��JTt;�fli� ;�apre Roma, 50 _
. .

As' inscricões deverão ser f�itas·.até o dia cinco (5) há razão para o alarme que dum peti:q1en':o de 'g-rande' .. _.;.._..;._.;.; _'�w.;.;' "":

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

· de' s:te:::� ��e }::S��:I�i:e�:���!ti�:G)re:�;;::se' o (Íi�
,se· obse,:;��lemos . .informal' I !��.��:g��':������i:�t�:�!�" t.: tif·ât;q{�;I. '.ft is. CIuM. l'-eito de rejeitar, 'li-vre�énte, propo.gta que· n!ío satisfa- que os nossos estoq_ues es- não admitem a .possibilida- ,.

..;" M1JS. DE 'AGOSTO· �a qualquer da.s ·conàj.ções . acima, tendo em, vista .o .in�. t�o normáis, e que .nã·o ad- de de esea"ss.ez. de gosalinà, . Dia 24 ,_ Domingo ;.,.:_ �o{réê� '.-', terêsse da' Administracão: "

.

mitimos a falta de ga�o1i� a meno:s que. cessem as imo . . .' . .' ,

. A l)'J'l'eça-o da S·e;l.·.etul'I'.a. está.,. habili.tàd·e·. ··a "pl·es·tal·.
. .

t t nhi 30 ......:. 'Sábado -� Sóiiéc.."'" . na, aSSIm, de um 111S a� e portações·.. -"'� "eSt;;larecimento a' l'espeíto do assunto ref�ridQ:nêste ,edi- para ou:tro" �..declarou. o
�.
A Standard não quis pre- �JOw';";;��"""""""''' .. - ...�---.-.

tâ!, 110 seguinte hOl:ário� ......- das qnatórze' 04; às dezes- 81". ]!iduardo Shal'del; diretor cisar paJ'a. qUaJlto tempo é PA'PEL· ::�
'

J..l)�.. .R--.ED.-h·Eov-r '.

'

�te (17) horas, diariamente. ; .
. ..'.

.

.

, comercial da Shell. suficfente'o estoque existen- ��.,. ;,.' O automóvel, a· que.,se refere êste ed-itail, poderá sú. De fato - esclareceu - te .•. V�rificou-se jU!lto a9s. ULTIMA ,MODA EM. NEW YORK.··13U�NOS AIRES:"':e�n1iIi-a:do, diàriamênte, entre o. pe.l'Íodo. qUi! 9 às. 12, ho,� .. a situação cambial está cau- cofres.das e�presas que o
. PARIS. RIO E SÃO PAULO. ..·'''r.as. '.

.: ," ,: .. '..' . �allào
.

inquietações. :Mas \abàstec�mell,to se proeessa l\fODERNlZE 8tJ,A RESIDENCH, FORR�NDO.,\'. .., A abertura das propostas. será na pl'esenqa. dos p�;.o- de qlle hajam divisas para normalmente e que a esto- Para sala ,de jantar. quartq, copfÍ., et�.
' .

.
'

POllentes ·o·u dé sens representante8. .lega.�s... "".. }mp,ori.,3r.o combuRtiv�l, não caguem existente bastaria, Distribu.idor e Representante. �{'�te .

Estado,...... Secretaria da Assi;mt1éhl. Legi�lati\'-a·[clo. E:.<til.d.o:.dç .. haverá risco de que ocorra. numa e-ventu,alidade. para IVANBEL t-;OnfNHOSanta� Cata.rina, em Florianópolis,·.27·de,agÔst9 .df..1,D:.52.� 1Llt�·rqúer. l'estri'ção ao Cúll- 'ttcnder ·iio·ln.ercado .dui·ante Rua Pe'drõ lv(! - .Ilnexo Deph�it(J. ·VLORHJ.<\
.'Hermes Guedes da l,':mseca _- IIh:et{lr da; -Secl'etarií.l ..�úmo .. O problema é,' pois :de mais de um, niê��"

.

Artigo de' pronta entrega.• I
• •

f "O:ETA'OO
-------

·.�c MGff!'ch.1 D.04ô,o.. ·3.�, I." o'!d_tzt "\""'" .�' . 'f�NtS ...UU "�J._C..:riJ:. P."!I� S4
CV"ITltlA .' : r.,);CI\....lA, "R05EB".� PAnAN" �

Editál' de .C·on'correncia
Administrativa,,'Para Venda

,

.. �. de ··lutomovel .(

.__._._-.-_..._---"-----------

ter sido al�ejado pelos
'oCtJp�pt,e�

.

de. �m. �is�o voador
West Palm Beach. Flúl'i-· pedissem auxilio se êle ná»

da', (U. P.) - J. D. Desver- regressasse dentro de dez
gers, de 30 anos de idade, minutos..
Instrutor de' exploradores Depois disto, encontrou
que na semana passada afír- "um objeto, em forma de
mou haver sido alvejado pe- túmulo, capaz de conter seis
las armas dos ocúpantea in- ou oito homens de pé, acres
visíveis de. um Disco Vo n- centando 'que,o mesmo me

dor, partiu acompanhado de dia uns 3 metros de altura
sua espõsa, com destino ig�' no centro, uns 10 de diâme

norado,. depois de hàve,l" .Si-I tro, Unha a forma da meia
do OUVIdo durante varres pelota de borracha, . dava
militares. . .

. a impressão de ter o contôr-
.

Terminados os interroga- no fostorecente e dêle dis
tóriós Desvergers disse que pararam contra mim.
) c�"'::o constituiu para êle . Creio que estive dehaixo
'.nna terrível' dor de C'Hbe- dêle, 1!1uito perto, durante
ca. nns g·minutos que me pare,

As autoridades' militare" ceram dez anos.

acharam que o incidente é O objeto pairava: a sômen-
explicáve1. te uns 3 metros do solo e

Um porta-voz da FÔI";a fazia um ruído I'\emelhante
Aérea em 'Washington de- ao d·e um pneu que se esva

: larou: _.c:: "Recebemos' 1llua sia".

lnforínaçáo extra-oficial, Prosseguindo disse que
mas não dispomos de infol'- dispararam contra êle fogos
mações suficien tes neste de be1lgala que pareciam
momento para tirar uma flutuar lentamente ao cile,
conélusão quanto à natui'·eza garem perto do rosto, e em

do objeto em questão". �egujda desapareciam,
'Desvergers, ex-soldado i!o Prosseguindo, De s ve r-

C:Ol'PO de Fuzileiros Navais, gers díss� que os cabelos
disHe haver i'isto rajadas dos braços ficaram chamus
de luz e a princípio acre· carlos, e que encontrou fu
ditou que' «Ta dgum aviiio 1'os de uns' 3 mm de diâme
de passageiros que c<�ía ao tro no seu chapéu de explo
solo. rador. Declarou' que os mê-
Pene.trou no mato, êll'ma- dicos do Exército o exami

do de. facão e lanterna elé- naram várias vêzes e o 811-

trica, deixando os seqs três contram em bom estado de
companheiros exploradores saúde.
também,. dentro do calTO, O incidente ocorreu no

com a recomendação de que local chamado Everglades.

MANOEL XAVIER E
SENHORA

ALFREDO RICARDO
SClfROEDER E SE

NHORA
tem o prazer de prati

cipar o con{rato de ca8a�
menta de sua fiLha Re

gina, com o sr, Orlando
Borges Schroeder.

tem c prazer de partíei
par o contrato de casa-

.

mente de.seu filho Orlan
do, com a- senhorinha Re�'

.

gina ·Cé�ia Muniz Xavier.

Curitiba, em 10 de agôsto de 19'52.

Linha Itajai
. SANTOS &. BATISTA

antiga "CEZARlO" ..

CAMINHONETE:
IDA:
SIIída de rtajaí

. Chegada Fpo}is.
VOLTA:
Saida Fpolis 16,00 horas
Chegada Itajaí 17,00'"

(Aos sábados e feriados a: saída de
Fpolid. é às 13,30 h, e a chegada' A Ita-
jaí às l6h.i.

-

7,15 boras
9,45

OONVITE

óNIBUS
IDA:
Saída de ltajai
Chegada Fpoiís.
VOLTA:
Saída Fpolis. J5 horas
Cheg-ada Haja! 19

(Aos sábados ri; feriados a saída de
Fpolis. é às 1.3 horas e a chegada à

jaí às 17h . .)..
.

A Congregação' Mariana I
sr. Eliseu Aguiar (fábrica

1e Nossa Senhora da Bôa de fogos), conduzindo a no

Viagem, de Saco dos timões \Ia imagem de Sã", José, parti
'�onvjda ° povo em geral pa- a capela de Nossa Senhora
t'a a:-.;.siatir a procis&:i.o lu- da Bôa Via-gém, cita em Sa-
mi.nosa, q.ue se rea,lizal.'á llO C-() dos LimÕ-es.

.
.

dia 30 do corrente, às 19 ho
ras, sa.indo da l'esÍdência do

7 horas
11 "

Us-

•.:\.GENCIA·
Una Ah'aro de Car\"a.Jho n. IH

A Diretoria

�
.

.

•
..

1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Segundo fontes bem informadas, o Govêrno ·do .Estado está. prupeOSi)í �

a NAo enviar·· à Assembléia Mensagem de aumento de vencimentos
do funcionalismo! Quando· o cumprimento· da promessa 1 __ "

,7· Churrasco da Saudade 'Nola dQ Assemblércs
I Os antigos alunos dos Co- churrasco: O CHURRASCO Legislotivallégíos da Companhia de Je- DA SAUDADE t

�

As listas de adesão estão

;'

Afim de convidar, por intermédio da .Mesa da

Aseernbléia, os senhores Deputados para ass istirerm
a Missa ele 7° Dia que, pelo falecimento do senhor

(iü"l:'rnadàl' AGAMENON MAGALHÃES, o Govêrnru,

do Estado manda celebrar �iia 30 do corrente às 8-

horas, esteve ontem no Palácio da Assembléia f",

'I'enente Newton Prado, Ajudante de Ordens do Sé-·

H hor Governa'do!' Irineu Bornhausen.

O Senhor Presidente Protógenes Yieil'i.'., trans-·

mitiu o convite aos senhores Deputados, em sessã ....

ontem realizada.

SÚS reun ir-se-ão dia 14. de

Setembro, sob a frondosa fi-
'com os S1'S. Henrique Ferra

ri, Celestino Sachet (Facul
dade

.

de Direito), -Padra,
Braun, sr. Martinho Callado
(Gazeta) .

Ftertanõpolis, Sexta-feira, 29 de Agôsto de 1952
guelra do Colégio Catarinen
se para -mais um tradicional

•

Assembléia L�.islatiYa :

Derrota � do 8ovê�rno: 18 r 16, io Desaforamento . de Processo
,

caso da iS8nção de imposto deI 80. dos implicados serão iulgado
veadas· ,8 cODsigoeções ao .' em .Porto 'União .

PaqueDo produtor o Promotor Público da Pretende o representante D'o' Dr. Konder Reisli • Comarca de Xapecó reque- do Ministério Público que
Não houve oradores 11a. 'pJ!) de Põrto : União e que reu o desaforamento do pro- o julgamento dêsses er imi- O ES.TADOsessão de ontem. 1 muda para Irineopolis o 110-

cesso em que são implica- nosos seja realizado na co- a
Na ordem do dia foi apro- me do distrito de Valões. dos cêrca de 80 pessôas em marca de Pôrto União. Do sr. Dr. António Konder Reis, recebeu o

vado I) projeto de lei que Auxilios à entidades educa- crime de trucidamente dos diretor de O ESTADO o seguinte tclegl"�mla:
considera de utilidade pú- cionais. jovens Orlando e Armando A data dêsse julgamento, "Do Rio _ Regressando às minhas -aUvida-
blica a Sociedade Divina O deputado Siqueira 13e- Lima, Ivo Paul e Armando segundo se infórma, ainda des 110 Rio de Janeiro, quero manifestar meus

Providência, com sede nes- lo defendeu sua indicação Roofi, fato ocorrido naque- não está marcada pelo M. agradecimentos pelas notas p.llblica�la.s em ;euta capital. no sentido de ser in cl uídas, la comarca 'há anos. M. Juiz. vibrante jornal por motivo minha VISIta a 11 10-
Pequenos produtores no o.r�;unen�o. de 1953, ve�- -.,_ _ _ , ..,.,.•-,.. _ '"

rianópolis. Cordialmente (a) Antônio Ca:lo:"'-.

Em segunda discussão foi ba pala auxil io a duas enti-
'" O f ,'1' ..,. _�'.-(l (., l).-.()-(j-(;-"-(' ........!�.

. .

1
.

d C'

D.· I
unciona rsmo ....e _I. .apreciado o projeto de ei dades educacionais e a

do dep, Francisco Neves, cadoi

-

Izem I
* * Santa :, Catarina, nos

(O 4 I c·lmeoto do Di�.1 �.

Novo ele utado 1 ••• l úl.tfmos dias desta semaI.la, "00 ·e ,vque passa de Cr$ 15.000,00 ,

. p. \ .

. I viveu horas de verdadeira \J
. _

para Cr$ 30.000;00 o limite Para. substituir o deputa- -- que a Câmara Muníci- ti f 'a-. as n tícias. -

S l' ·d·· I
sa IS aç o, com o Ida produção de quem possa do Vicente João � c mel er, pal deverá apreciar, em hre- d G" d d'

.

-

e que o sr. overna or oestar isento de impostos de que entrou en� gozo ?e 11-
v:' fi. ;;:a?or do abacaxi ,da I Estado estaria prestes a r

vendas e consignações. cença por 60 dias, sera con- "indústria" local, oferecido enviar à Assembléia em IO deputado Estivalet Pi- vocado o sr. Waldemar �elo snr. Prefeito. FJ a Edi� cumprimento à sua pr�mes- I
res voltou à tribuna para Pabst., do Rio do Sul e per- Iidade 11a en sancha oportu !.

"co '., " ;".: �
•

-

sa aos representantes domelhor esclarecer suas af'ir- cencente ao P; .. R'. P.. nosa, retribuii a a gentileza,
povo naquela Casa mensa-mações emitidas durante a •..._.......JWv"..,._,._.... ·___ c?m 0. "d�scobrir" onde es-
gem aumentando-lhe os ven-

.t

Realizou-se, na manhã de ontem, no Teatro Alvar.c>primeira discussão, isto é,' ta o dinheiro. . . cimentos. de Carvalho, às 9 horas, conforme veiculamos, a so!em-de que o pequeno produtor 'Acordo Comerciai _. que o canário quando
dade da colocação da placa com�morativa do ��ü �mve�-.já está isento do referido

T
.

I
está na muda não canta. E essa esperança, que veio sário da apresentação, nesta Capital, da peça J< LO� DA...

. imposto, desde que o requeí- rl8ogo ar Mas há muita gente que trazer um pouco mais de ROCA", da autoria do Prof. Mâncio �Costa e muaicada
ram dentro de determinadas "Cá ita" m d E �

ESTOCOLMO 28 U P)
nt na u a... co- alívio aos Barnabés catari- pelo Maestro Álvaro Ramos. -

..condições, à Coletoria Esta-
< .

'., (U,
mo can ta ! ! t

.].
-

1U
�

d
.

I t ian -

nenses, vem de morrer, com Presentes autor idades, convidados e povo a se cm-
dual da localidade. m RCOl" o comercia rI -

J 'o

gular acaba de sei- conclui-
- que a COAP ríogran- a última informação de que dade, que eVOCOll a verdadeira idade de ouro do noss.c-,

do entre a Suécia, a Russia dense fixou preços para o o sr. Irineu Bo.rnhausen, ho- teatro, foi a placa descen'ada, falandQ. "l1�ssa, OPOl't�!.ll
e a Alemanha Ocidental ,e

pão gaúcho. Os bons exem-
mem rico, senhor de enge- dade o s.r� Des. Ferreira Bastos, em nome (lO Clube Nau

Três países da América do pIos devem ser imitados, 1'e- nhos, industrial dos mais tic� IUac.h'uelo, cujo discurso, pontilhado de gratos fato,,··
za o refrão popular.. Será afortunados, estaria pro- !'enlemol"'dos "-om absoluta fidelidade, pul>licaremo$Sul: Brasil, Argentina e a. ,

que a loca], no caso, soUruguai.
A AI h O t

. bre. .. nada?
.C\. .C\. eman a es·e Impol'- A- que o vel'eador ntôtará da Sueci.a: produtos nio Apóstolo está "pregandesses três países sul-ame-

.

1 ..J 5
do" a bôa. Cí.l.Usa dos laca-

rlcanos, num ,va 01' lIe 1
tários do Mercado Público.milhões de doIares.
Que o ilustre e-díl, 110 "fe-
char" () negócio dos compar
timentos, não déixe, siquer,
uma }lorta aberta
- que o deputado Vicen

te Scheider, do P.R.P., con

seguiu 60 dias de licença.
Felicíssimo, porque o Esta
tuto, para os servidores pú
blicos, só concede oito
dias ...

A SOLENE INAUGURAÇAO, ONTEM, DA. PLACA
COMEMORATIVA DO 300 ANIVERSARIO DE

"FLôR DA ROÇA" - O DISCURSO DO

PRO}i'. MANeIO COSTA, AUTOR nA

PEÇA

Cita a lei onde esses dis
positivos se encontram.

oportunamente. .

Agradecendo, o Prof. Mâncio Costa proferiu as se-··

guintes palavras: .

"Senhores do Clube Náutico Riachue.Jo, bons amlg.og;

Portanto, o projeto .em a

Pl'CÇO não ,está fazendo ino
vações como julgaram al
guns deputados. Apenas a

plica a isenção a um volu
me maior de produ'ção, ou

melhor, a uma cifra maior,
porque em virtude dos· pre
ços atuais, o limite de ....
Cr$ 15.000,00 abrange uma

produção quasl insignifi
cante·

penso a seguir o máu exem

plo do Ministro Horácio J.;3-
fer - conceder, apenas aos

servidores com vencimentos
até 2.000 cruzeiros, mensais,
majoração no salário de fa
mília!Essa quantia em seguida

será elevada á conta da Sue-

que sois:.
."

Menos por nós ambos, mas mUIto maIs pelo que SIg···

nificou a Flôr da Roçá no conceito público há trinta anog;

já aceitamos desvanecidos eu e o maestro Álvaro Ramos,.
Esta, de ont.em para hoje, a �anifestação jubilosa de gratidão, que nos acabais (t�··

a triste notícia, para o fun- fazer, ..

cionalismo catarinense, que "Era uma vez", como já escreyi eu na lenda do ca�·

vem, mais uma vez, atestar r ramujo, em Flôr da Roça ...
'que o atual govêrno udenis- Siíb, era uma vez: estávamos" vós tendes .,'iva e 1re5-'
ta não deseja cumprir o que, ca a lembrança, na gestão: governamental do grande Her�
à fJs, 9, de sua última Mell- cílio Luz.
sa,gem à Assembléia, prorne- Dealbava o centenário da nossa independência po]í-
teu: "Com referência a êste I tica. Fluia � ano de 1922.
,assunto, abro parêntesis pa- Festejávamos por.' então: o despertar de -Flol"ianópo-
ra dizer que sempre reco- lis, a nossa linda capital, para um' surto de p��oS'peridade
llheci a necessidade de se e progresso -mmea excedidos; J�asgavam-se por tôdas a�<,
efetua,r consciencioso e equi-(coordenadas geográficas do Estado; estradas magníficas;'
tativo reajustamento nos ele,'ava-se bem alto- a cHama deslumbradora do. ensino"
padrões vigentes. Para público, que Vidal Ramus, homem de' prol; er�era antes..
isso, entretanto, duas coi- flamante, por de sôbre as" nossas cabeças;. pairava Rm�:
sas a faziam mjstel': a re- alvicareiro incoutidt. e, rompante:;

.

sôbte, a gleba catari

estruturação dos quadros nen;e o e�pkit9 realizador' ·e· tutcelar 'dó 'genial governa
do pessoal, que já está SCll- dor.
do feita (o grifo é no�o), Foi, pois. ftêsBe' ambiente e.xcepcional que eu e (11'

em moldes técnico!! e fun- maestro Alvaro Ramos, meu dileto"-amigo, fomos buscar'
cionais, e a 'obt;enção �08 re- �� recantos lIW\is otiscutos dá ilha dá Santa (',atal"Í1Ja�r
cursos' indispensáveis ao as flores .singelas, mas muJtiéor.es do nosso gracitl$ foi- •.

cumprimento <la lei". clore.a l'esC'ender' o portuguesismo'nê ,sua origem.
E eomo se não bastasse às nossas almas de :u·tistaS'···

.. Está a promeSSa que I) a flooração esp-lendUoosa' dêssa.'coHieitá; cantá.mos eu �lI1'" ,>c,""

g'ovêl'l\o levou à Assembléia prosa e' versôs ,.insulsos e'" ÁI�ro',Râm()S em.; ritmos imer-· ,I ,.!'

e que, de ontem para boje,. redoiros, a alma eucantadora"dá mulher catarinensf'" niW·h
pareCe não, mais interes- fwt" da roça, mas fI« ,de b'ondãde, de ternura e de beleza...
sar .. , Aqui estcO\i,·nreu< pl'.eiadficamigo,'e senhor desemb-ar-

. I

lUas. os fun<..ionários pú. gador Ferreira BastOSj para vos· agradecer e ao VOSSG'"

blicos Ele S-a.nta C".a.t.a.rina. Clube Náutico RiaeHuelo;' 1lO meu' nome· e 'no de Alval:w'
ainda assi.m, nã.,.. ac-re,Utaro �mos. esta inequtv6ca'pl'ova .�� gratidã6. cal"inho e siftl"":' ._,.'

que o góVt:riu';- ilêSSê Part:l- patia, que vóS e (»'V088() !Clu"'"!lbs' dp;pensarallM .. - '�,_'
1 _1

'. J t'U-._'..J_ it L" " .• ..1"-' L.•• '>.. .,.< ..

cu ar,'., vc.nte·'X atraz.·. ó"
'.' •

•

• uudgauv,'m� .oc:oliJ!l��hl"'i':-P.9:r,� IiR_·"· .;,. ".,:.. . "4*""""'"

cia, na União Europeia' de
pagamêntos. PÓl' seu lado,.
a Suecia, importará da Ale-
man ha Ocidental cel'ta
quantidade 'de produtos ma

nufatueadd's notadamente
aparelhos fÓtogrÚicos, por
celanas, bl'in'quedos,' obje
tos de como, �tc.·

�.. ,.:,..,

Submetido a votação no

minal, foi o pl'oj·eto aprova
do PQl" 18· votos contra 16.

Novo distrito
Foram aprovados os pro

jetos de lei que cria o dis
trito de Calmon, no munici-

o atvêrDo de PerDatnbuco

Apealados, 'vários c8adídatos
"

�0

.,/' , ,,às' eleiçõe.� p�lo' P.,S.D.
.' RIO, 28 \V�.:�.'1\.��� Con-;' ..ria, da ,qual, devel·iâ�· emet- Manoel f)rito '.para tomarem
tinllam sendQ.� à:P1liÍ:tados :g;1' o 'ÍlOmk"'do sr.' Ételvino 'parte ri'a i·euIllao.
numerosos candidatos pes� Lins. ':,

'
., Serão tl'�ta.dos . assuntos

�dist;l.M �Q' goVêl1la de P4r-
..

':A de l'Clevâneia para o parti-
. nambuco, corno os s1"s. Etel� JÚ,.EIÇÔES .. ÊM OUTUBRO do; inclusive a eleição <lo
vino. Lins, Antonio Pel'-eh'á, presidente c8rgo ,'ago com
Paulo Germano, José Ma-deI.· REGIií'Er 28:·(V.;- A.)·'- O a' morte do 131'. Agamen(}u
e .Tal'bas MarailhãQ. " <", �RE .. marcou. 'eleições go- Magalhães. Está sendo. a:'
H·esmo dentro _. de. um. vel'llamental para 26 <le ou- guardado aqui, sábado o

acôrdo geral dos partidos tubro, quando será eleito o ministro' ,João Cleofas, que
em iôrno, de· um nOll).e. do "lluces-sor -" �do '. '. rgovernadol' virá assistir a um ca8amen�
P.S.D., teme-se que uma l�l. Agamenon Magalhães. Na to.

.

ta inte1'lla na agremiaçãg próxima sexta�feil'a, estará
.

Espera�se que o sr. João
venha a enfraquecê-la. r·eunido o diret�r-io do PSD, Cleofas tl'ag';;1,. a. palavra da

O prohle1na maior do mo- aguardand'-o..8{i·- a' chegflãà tJlJN"--aéêi'ea 'da s\leesS'ãO
m.0!1io é 11 tl"la'gem !1{'ce::lsú-. dos 81'S. Oscar Carneiro- e t governamental do Estado.

"'�.I;�
."r.i�::'
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