
o

.

'ParldD1,enJó 'JaponêsDissolvido'
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Eleiçues· Nacionais
, I'

...

l'Relacões �;xtedores e �'crim!llos,o de guerra, Mamoru .... '.. -'
.

TqQpiO, 29 lU:" P.) O g óvêrno dissolveu a Dteta Shigemtsu, que preside G Partido Prcgresststa, anunciou marnento e que o Jápão d.ev; gozar d� maior Independên-
(Parlamento) e convocou eleições nacionais para prj- que pensa apresentar-se c()m�, candidato à deputado. cia d�' Estados Unidos, na tormulacão de' sua política
metro de outubro, às .pr imeiras que se realizarão desde '

.

O primeiro ministro Suiperu Yôshida dissolveu o exter ior. Os observadores predizem, contudo, que a per

que terminou a ocupação e\ o Japão ressurgiu como na. Parlamento, "cedendo i exigências dos partidos d� opo sonalidáde dos candidatos será fator decisiva lias elei
nação independente. sicêo e dos deputados q"ue su tentam que as últimas eleí- cões, Espera-se que o ressurgimento dOR 'velhos dir igen-

Espera-se que muitos dir.igenteâ do país durante o cõ'es celebradas 110 país, nio- refl�tiram a verdadeira tes polítíco� favoreça os partidos conservadores, espe

período de guerra e em anos. anteriores voltem à ocupar �'ontade do pOVO, pois se reàlizàram sob à direção de cialmente em vista de os comunistas. haverem perdido
cargos no govêmo. 'Os dirigentes políticos, depurados autoridades de ocupação:

" seus�meihQres dirigentes, e os sociaÚstas, que já che

pelas autoridades de ocupação, poderão aspirar à ocupa- Aparentem,ente, as duas prjncipais questões., a se- garam 'a,ctntar <corrr vigorosas fôrç�s,. dividiram-se em

ex-min iatro 'das rem debatidas 'na campanha eleitoral serão a do desar- �ois plÍrtidos' "
.'
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S. Catarina, � . BUFFAL-O, 29 .u. P.)·_
.

- < ''0 p1"OfeSHOr Josué de. Cas-
Ano' ,XXXIX ", tro, especialista brasileira

_,

. J....
-

>, em- alimentação, presidente

.
'N,'- 11.4'4 "

�,dO Conselho da F. A. O .•

.. recebeu 'o premio F'ranklín
��.:.:...:..- M·.-;..:..· ·I

Delano Roosevelt, parà. lÚ52
concedido I peja Associacão
Americana de Ciências Po�
líticas, pelo' livro "Geogra
f ia da. Fome", O premio foi
entregue ao prof. Josué de
Ca�tl'o pelo prof. Lloyd Ge.
orge, da Universidade de II.
Iionís, d,urante' uma cerimo
nia sob a presidencia do

RIO, 29 (U. P.). - ,O Mi- dos mapa-s, pa�'� o' acôrd�

I
quenas alterações nos

lirhi-l
nada afetarão. as amistosas . SANTIAGO, 29 (U. P.) pi'ofessor' Luther GuÜl"

.nístro Guimarães Bastos, .que fixarâ definitivamente tes indicados pelas cartas relações existentes entre o
� O .chanceler Fernando presidente da Associação.

do Itarnarati, ouvido' pela o assunto; poderá 'haver pe- existentes, que, todavia, em Brastl e a Venezuela. ,Garcia Olvini, e o ambaixa-: -

O premio F'rankin Dela-
]:eportageni acreditada junto'

"

.'
.

.

'.' " ',' dor brasileiro Ciro de ,Frei� no Roosevelt foi cl:.iaçlo em

����I �2����?5
sil-Venezuela, esclareceu • _ �

• �. . chefe s� compromete de a- .acadêmicas a escritores e

. ii�:d������;: �������id�l�
. poslçoes vermelhas norle-coreanas .�:���.�e�ü� �:�:�ISi�: ���� � ���I:.c��:�;�oSd��:O��:S�;

J
•

f
.

dú
.

id sua agricultura'," um troca b '1'; d due, 1Il ormou que as uvi as TóQUlO, 29 (U. P.)

-I
os damos causados pelos I

Por sua parte, �22 aviões
do compromisso, P01" paste

rasi erro e UD;l estu o o

.levantadas ,dizem respeito O
'-

Ii d b b dei ter.i d t
._ .

te-ameri
•

. problema universal da sig-s avioes a la os semearam,
.

J,m ar erros an errores. ' o por .a-avioes nor e-amerr- do B.. rasil, de só instalal� em
'

..

.ao verdadeiro curso e nas- a destruil;ão sôbre vasta zo-'�' :"'Uma ·fôrca aé.rea aliada cano "Princeuton" atacaram nificação da -fome em. todo
. , . •

seu tei'ritório
.

usinas elálJo· .
.

{;entes do rio Oren'ôco, na na da Coréia do Norte, du-l composta d� borllbardei.ros quarta-feira, duas' represas mundp, .. slf:as· cau.sas e et'ei-
d

. . .:radoras de salitr·e sinfétl· t • t " t-parte que sepal'a os OlS rante 48 horas, que termi-I de vários tipos e. caças a para produçàõ' de. energia os heras os, para. () l II llro
.'.

t' co. Os qúatro convenios ho· d h "d d-palses, uma vez que a.e ago- naram ontem, quando leva- jato, em vôos 'consecntivos, hi:clroelétriea, Devido ao-J.y,- a. Uml'!nJ .. a e.

l'a !Ilinda não estão peL'feita- ram ataques com todos' os não enconti'ou
.

mo, produzú:l9 pelós bombai- .le assinacros ;;ão:.l0) sobre

mente caracterizadas -as tipos de bombás aos centros comuni"t-a MIG-�� deiros e nutrido .e certeiro aeronàvegação';: 26.) tt'�ns- _ w._ w._ ;....,..•...w

f· t' � " porte de passageiros e tu- '

nossas ron eIras com aque- de abastecimento e instaIa- desse enfréntar. fogo antiaéreo dos verme·

N- b- á'.1
' 'ristas; 3°) .cooperação eco·

. 8'0 alar "a'CIO.e palS. ções elétricas dos comunis- Aviões ·da Infantaria da lhos, não se pôde 'ter u�a nomica e .4°) 'protocolo adi� .
li

As notí'CÍas publicaÇlas tas. Marinha ll.'1iada. atacaram <1 idéia
.. precisa da magnitude cionnal ao tratado comer· nameo' to decem Caracas, a respeito de As e;1quadrilhas aliadas .zona· pl'óxim� de Si'don, �H) dos danos causados.

- ciaI subscrito em 1943., I
"investigações levadas a efei- vQ"'ram sôbre. o territÓl'io norte da frente de batalha, Ãs sUJ.)erfortalezaa> voa- ......_. ,

I.ti) pelo govêrno v�nezuela- ve;melho desde a "'linha de onde destruiram' dois depo� doras ata.caram 'com bons
�..:r..'V .....,..., &.....�"""":....,....- gas.o IDa' ..

,no, já são conh�cidas do batalha até'o do YaIu', no sitos de mantimentos. �esuItado.� os depósitos d,a "1'8'rlada O 11m' J.'
"

'Bras.il, pois, em 1948, foram norte, para metralhar as \ Grandes incendios 'prova..' mtendenclU ,em Sopa ao
.. V �(1I •. RIO, 29. (U. P.) Ché.,

levantadas vistàs aéreas da tropas. comunistas' esforços l"êlm a 'efiearia dos 'ataques' norte de, 1?yon gyallg. Em '110X80dr' 0'0
. goy. o .petroleÍl'o'·"Tri\ldàd", �

região. Com a .confecção dos vermelhos. pará reparar de outros a"pareIl)os aljado's terra não houve pratica-I
li I» com' 3,34'7 toneladas ,de ga� "

.:

'. , que· se concenh-al'am sobre mente ações '�mportantes. 'BELÉM, 29. (U, P:) - so.lina. A situacão d'ésaf@-'
••••.,........................................ os depósitos de combustível Registraram-se atiyida· Em ·çonsequ.ência de lavárias g-ou: mas não, (está' �ai-pda'

perto de Haeju, sobJ.'e a Pa- des de p"ün;lhas e algli'ns na -casa. das máquinas arrio afastada a.. ameaça ,dEl vjl'''o

M
.

P ·f· d raleIo '38. ehoques entre elas. bou a êste porto, 'na manhã produto a ser racionado
.

. acau aCI Ice· a _.. , de haje; o .navio do L01de a.qui' e. ao resto do pilis. 0

LISBOA,29 CU, P.) Ma�au e a China::m e.ons.e-I ')-.US· I,-ça' . a"o·ulo'o·..8,·alo".I·lega·ll·I��:�;�.ie._��?,:�4�;:�����e��I:;. ��n::,·t.;��Ol;!���la:��iJ�: �

Confirma�se' nesta capital a' quência de incidentes oc�r-' .. . demOlar-se-a 48 horas, tem-. Dies·t\l. O' combustj�el dará

notíciapublicadano,estran-lddos ho mês passado, d'
"

I··
.. · eu' '80'rD'bau's"'en 'po' julgado ·s:1f.iéieiite:,par� pár�o'abastecimento.daci-

g,eiro,. segundo a qual,dimi- Os jorn3,is reproduzem O ' sr. rio os reparos eXlgld'oS. J dade por mais 10 dias. '

.. .' .. .
". �lUHU consideràv�lmente a hoje o texto_o.de . .tlma 110ta Quando a nova era eome�'1)U ·com a demissão em _,& ,. _.,.-,..-,.-,.","""....,,. " _ � _ ,.,. 't -

tensão na fronteira entre oficiosa, publica'da ontem massa' d�� adversários, o sr. Neri de'Medeiros Re·
.

I

'd'
..

'T
,

-

em M.ac�u, pelô gabinete gis foi sumanamente'exonerlldo do-'cargo de Escri· II·::·.. ,·.. Q I e··
..
,·sl

...

II·" e·· .r·l·esle···�"'...�'Y'''''''''_'''''''''''.W'''''''''''.''_'' do governador dêsse terri- vão dà Delegacia de Poliria de .r��çaba. '

�.

I·
I, .tório, animciando (> êxito Além de castigar um pessedista, o Govêrno,

.

DroblelBa racia, das n-egociações lns!)chine- com êsse ato, procurava atingir o- dr. Osni Q_e Me-
. ROMA, 29 (U. 'P,) _:_ O t grado

á responsabilidade
"as, tendo em vista. a l'ea- deil'O"s Regis, ,digno prefeito municipal d� Lages, e ,ple]:>iscito' seria'- o

.
unicc peI,a ·situação. Teriamos;

•• '1Irl"8 do 8ul bertura da fronteira, irmão do funcionário atrabiliari.amente demitido. 'meio }'el\1men-be- aemocl'ático I diante dos nossos aliados a,
... "

.

. De�ois de aJ;lunciar p reiT Contra' o ato iJegal. do govêrno. o S1'; Ne'ri lJe
-

para'res·orverd·efinitivamen. 'opinião p1\blica de seus paí�
, ' ) aicio nOl'rnal das l'elações Medeirós . Regis .requereu. mandado de ·�gurança. t.e a 'que'stão'de Trieste, de ,ses um ponto importante

JOANESBUR;GO; ·29 (U., entre oS terriWl'ios P9rtu- .As· vésperas de .ser· êsse :recurso julgado,'o sr•. Go� clarou 'ii imru'ensa Giusep- g'anho ao nosso favor",
:F.) � QntrQ eleitores de guês e chinês, a

_

partir do vernador torlJou sem efei,to' 8: exoneração ilegal. - pe 'SàrÍ:\gt, 'líder" soci,alista - --.,,"!..'!-.
i:i}r conseguiram mandado dia .25 - do c.orrente',· acres- '_ expediente. aliás, uSj;ldo antes e depois, �� outros democrático. Depois de ter ORISODA CIDADE ...
-de segurança da Côrte Su- centa, f.I. nota' que os neg'o- casos. Mas a raiva pobre contmuou. E 'logo em se-'

_

.dito" que à Itália tem o di-
prema- da provÍn'cia do Cabó. ciadores portugueses e chi- guida•. p�r outro ato ilegal, o sr. Neri d�_ Medeiros l'eito de e&PeraJ,' que tôda a

proibindo os funcionáridS neses chegaram a um acôr- Regis. era recolhido ao cenlitério' dos VlVOS, ou seja, zona B' do t�rritório 'livre
�leitorais de afastá-los das do ,para remediar o' incon- .,á·Deiegacia-de Orde'IU Política e Social"�'OUde já ve.. lhe, seja )'estituida, Saragt
llrnas. Esse mandado foi veniente do.oatual sistema" getavam diversos 'outros funcionários, sem junção.� aCl\escentOu que não se po-

. -concedido. COlltl'a' a: deciSão de vigilância, 3.0 ,'qual se Contra o 'novo ato, atentatório ao Estatuto dos d!.l conti"nu.ar a, dividir a zo-
�e ilntem., da nova.Alta CÔl'- pode atribuir 08 i�cident-es .Funeioná'rios. o removjdg· requereu novo mandâdó na de Trieste em detrimen�
te :r�·dal!lentar que. dera seu em .iulhb: ,Ütimo. de- segUrança.. , ·c. '_ . to dá ltáliti.;
apôio.à, .lei na-ción'alÍsta con- Conehti a,nó-ta assÍnalan- .' N'a'�sesS'ão de segun�a..feirà 'última,. O- egrégio Contuçio,'S,aragt julga.queira os eleitores de e/k .� do que os prejuizos ea.usa- Tribunlll de Justiça, julgv.mdo êsse recurso, conce· a' organização de um ple-
-etapa segu-inte da batalha 'dos a amhas' as .partes· s'el'ãQ

•

deu, a· segul'ança, hnpetrada, ".onh·a os. votos a,pênas, hiseito em todo' o território
-virá nà próxima 'seman� examitH�dos, te�ido-se .em dos S1'I'1. des. Nelsón GuutlarãC!s e Oscar I.jeitáo. Hvre' seria uma solução de-
�uando a éôrte Suprema de� vista o' estabelecimento d� O a,tó do st:. GovernadQ� âssim, re':"Ita anulado, mocrática pl·eferível. "Se
'\lerá deeidir se a decisão da indenizações q'ue sel'âo f.ixa- pela decisão da maioria do Tribunal. 'Fui relator 9 Tito recusar .tal proposta,
P}'ÓPl'ia Alta çôrte �Mlà- do� pOo}> ambas as pa.rtes. no' sr. des. Ferreira nast:o� � concederàm' a se',{Urauça. p.ross.egUill &1ragat. o go-
!!tentar é e()nsttituêiol1·�'-OU maior e�pírito de c-oncilia- os srJ!l. des. Alves- Pedrosa FIá-vio Ta"a� Oswu:a- �rno' italiano teria então
�ão.

,

'

ção e·"'é6mpreensãQ. " I' do Wanderley:� Ame Hoo�chl.
'
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,

i nlfâ(}· para atribuir .� Bel-

Convocadas'

�
.

DlRÉTOR
.

�

i Rú&ens de }

IJ Auu:EH�;mos .�
'_ Do,!,i�9,O�' ,F.. �.

de Aquln, �
..."..--................,_....-.-_..._......._-.J'ft

80 CENTAVOS-----g..,d-'i�....·

A-�";"-d-e�'-h"'"o-j-e---g--pa-g-s-.----·.'"'\---.-'-F-l-o-l'ia-'-n-õ-p-o-li-s-,-S"'-'á-bado, . 30 de: Agôsto q� 1952
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.; . ,. -------,---.-,----�-:---:---

Os limites' �o ·Brasil· com a _.:Venezuela ::!�:rr::v:�:�
. �

,,- "Homem é o Ru.y!·�
- Mas que é .que Ruy

, Barbosa tem com as en

crencas da SecrHaTÍa
de .Segurança?

� Ruy Stodder. '.'
...

, ;

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

DR. ANTÔNIO' DIU MUSSl
HédicOi:

Cirurgill-ClInit'a Geral-Parto.

!'....... iço completo e' especializado das DOENÇAS DII SBNHn

� "'5, eom modernos mêtodos de diagnósticos e tratamento.

"'''I.T'O!'lCOPIA - HISTERO - SALPINGOCRAFIA - MBTABO
LISMO BASAL

Radiot�1a:pià por .ondaa curtas-Eliotrocolgulação Raiol Ultra
, ·,Iet" e 'b;lfia· Vermelho.

CtlRllultório: Rna 'fTajano, n. 1, l° andar - IMifldo. do .on

..pio.
» ..,árlo: Daa 9 às 12· hora, - Dr. )(nsat..

. Dá. l� à. 18 bora. - Drs. MIA••i.

R�lIidÂ1tcia A:t'enida Trompowaki, ·84

DR..• A.. SANTAELA
'Mm sdo pela Faculdade Nacional d. MedicIna. da Univenl-

.,.". do Br.ail).
lIIlédic.j! Pllr conc1!t'IIo� da As.ist'nei•• Paieopata. do Di.trito

'�d",ral.

$�·interno de Hospital PaÍqui'tricp·. M.anic6mio Judíd'rio da '

t:.�itat Federal.
.

It�-interno da Santa Casa de Miseric6rdia do Rio d. JaD.iro. I
ennic" Médica - Doeneas Nervolla•.

COJUlultório: Edifieio.Amélia Neto - Sala I.

ll.atdêncla: Rua Boeaiuva, 114.

ÇORI!IUU.a: Das 16 às 18 hOTU.

Te�fQlIl!I:
f'.onaultório: 1.268.

&eaidêneia: U18l1,

DR. JOSÉ-BAÍiIA S:-BITTENCOURT
M t n i co .

Clínica Geral ._ PEDlATRIA

Rua 13 de Maio, 16 - Itajai
eUERICULT�RA r: PEDIATRIA - CLINICA GERAL

COlUlaltório e Reaidência· - Rua Bulcão giana n. 7 (Larao 11

.. ..io) - FlorianÓpolis.
Jlorúio: 8 AI 12 noraa.- Diàriamente.

Receita ·para· U80 de Ocúloa.
COll8ultório -. Visconde de Ouro p,reu;-n. 2 - (Alua d. C..a

.

••Jo Borizônte).
.

i.

Realdáncla �. Felipe S�hmid't. 101. - Tel. 1660.

DR. ANT(jNIO MONIZ-DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

Ortopedia
Co�.ult6rio: JolÍo Pinto, 18.
O.. 11 la 17 diàriamente.

»..n08 ao. S'bados.
R••. : B\le.i�v& 1�1I.
Wone _. ''1i4' : �

.. , ..

DR. ROLDÃO CONSONI
Clr.rrfa Gerai � AHa Clrur". - �ol�tJaa de SelÜtor••

- Cirnrcla doe TQmo�e; ..;_
.

Da "aculd�de de Medil'Jna aa Univer.idade de Sio Paalo.

.' Ib:-A••iltent� ide' qirurgia dOI Profellorei Alípio Carreie
" I

: \" ; • Neto' .. Syl)ll Mato•.
GI.rur'ia dó i.tõÍfi�g.o.': vesicula e via. biliàr•• , in·teat1no. del

.ado fl voalo, til:oide, rins. PrÓit.ta, beXiga, 1itero, ov'rio•• trom
••a. V·.rlcocele, hidroeele. variz•• e hérnia.

.

C..eulte.: Dsa t às 6 hllral, TU. Felip, SCbmidt., 21 (.obrado).
1'olefone: �.1198. '

,

•.

....lcI&llcl.: AvenIda Trompow.ky. '1 - Telefona 1.711'.

DR. MARIO. WENDHAUSEN
Clínica médf.ca de aduUo. e erianç.a

Cool!lultório - Rua J&ào _Pinto. 10 - Tel. M. 76••
(4)nau'te.: nas 4 11._ 6 hora.. I

1t"hf.�eI.; .Rua:Eate",. J.flnior. 46. Tel. 8.i��'
DR. TOLENTINO,DE CARVALHO
Aperfeiçoamento. em Pôrt� Alegre e Buenoa Â,...a

OUVIDOS - NARIZ - GAIWANTA
ConSUltório -:- João Pinto, 18'- t' and.r

Diàriamente das 16 às 18 hora.

'DR. I. LOBATO F�HO
Doenças do aparelt.o respil"atório
TUBERCULOSE

RAVIOG1.tAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULMO.S
Ciru:rgia do Tor.x

Fo rmado pela Faculdade Nacional de MediCina,' Tisio!oeilta •

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramo.
Curso de especialização pela S N. T. E%�interno e Ex-••eiat811te de

Cirurgia <I" Prof. Ugo Pí-iheiro Guimarães (�ioJ.
Consu ltó rio r Rua Felipe Schraidt n. 38.

Diar-iamente, das 16 às IS hora·s.
. Res.: Rua São JOrge n. 30.

-----_...'_"-;,,.'_._...._--_.._----_....-- ".

DR. ALVARO DE CARVALHO
I)oeneae de Criançall

.

Cousultér,o: Rua Traj.ano sino Edil. São Jorlre - 18 endal"•

Sala. 14 e 16.

Residência: Rua Bríga.deiro. Silva Paes, s/no - ,. andar. (êb'··
cara do ·Espanha).

.

'

Atende diàriamente da. 1.4 hs. em diante..'

o ESTADO
ADMINISTltAÇ!.O

Itrdaçio e Oficinas, à rua Conselheiro Metr.". • 1-

Tel. 1022 - Cs. Poetai, 139.

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. OE AQUINO.

Representant'ell:
..

Representaçôes A.· S. Lara, Ltda.

Rua Senador Dantaa, 40 - f>" andar.

Te!.: 22�6924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira, n. 21 _. �g .n6Nr.

Tel.: a2-�87S - São Paulo.

ASSINATURAS

N.. Capital
Alie , . . . .. . .• Cr$ l70.,O&>

;

8eOteatre ':.:'............. Cr$ !tO.Oe.

No Interior

Alie· ,.: .....••. Cr$ 200,8"'
.

Semestre ,.,.;........ Cr$ 110,110

•
; j

An(mcios mediantes conrráto ..

Oa original�, mesmo não publicado•. IIlo .

devolvidos .

A dí reçao não se respo;-slIbiliza pelo. �IIC.'_

.mitidoll n08 arti�o8 assinados.

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

DR. ALFREDO CREREM
Curso Nacilmal. de df>eft(u mentai •

IIx"diretor do Hospita� Colônia Sànt'An .. �

Doenças nervosas e mentais.

Impotência Sexual.

Rua Tiradentes n. 9.

Consultas das Iii às 19 hora•.

FONE: �. 798.

Res.. Rua Santos Sararva, 64 __
o EstreIto.

Escalas intermediáril;ls em Itaja,i e, Santos. sendo neste últh,ío ap�n,aJS-.

para o mOvImento de passageiros.

ADVOGADOS
DR.· CLARNO G. GALl�ET'111

- AOVOGADO-

"0. Vitor Melrelles, 60. - Fone t.�6S. - i"!orianólluUa;

DR.

Rua Trajano R. 12. I
l° andar. sala n. I - Editiclo 8t., J.,.."

(Eacr. Dr. Waldir Bnseh},
Telefone - l.S4&,

RENATO RAMOS oa SIL;VA
- ADVOGADO -

Moa Santo8 I)ummrt, 12 .
....: Apt.•.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA-'
- A�VOGADO-

CaiU Poatal 156 - Ita.'aí - Santa Catarina

DR; TIlEODOCIO MIGUEL _�1'HERINO
- ADVOGADO·-

VOLTA
de S.ANTOS

7/Setembro
19/5eiem'bro
2/0'utubro

14/0utubro
26/0utubrD
7/Novetnbro·
19/Novembro
2/Dezembro
14/Dezembro

31/Agôsto lO/Setembro
12;Setembl'o 13/Setemb�'l!l'
24/,Setembro 25/Sete-rnbro
7jOutubro 8/0utuhro

19/0utubro 20/0utub-ro
.31/0uutbro lo/NQvernhro
12/Nov·embro 13/Novembi'o

.

24/NDvembro 25/Novem,.bl'()
7jDezembro 8/Dezétri.bro

.

::
.

19/Dezembro 20/Deze'mbro

do RIO

.;. .

O h<!rálio de Florianópolis s�rá às 24 horaa das datas indicadas.

Para mais inf·orm.llções di'rijam�se à
'.

E:�IPR:eSA N'ACIONAL DE NAVEGAÇAÓ HOEPÇKE

ui - Sexta-feira - (Dia.
Santo) - Farmácia Espe
l�ança - Rua Conselheiro>
M�fl'a.

16 - Sábad·o - Farmácia.
d'll Fé - Rua Felipe Seh
midt.

17 - Domingo - Farmá-
cia' ::la Fé Rua Felipe-
Schmidt.

23 :._ Sábado - Farmá.
cia Moderna - Rua Joãl)ll<
Finto.
24 - Domingo - Farmá

cia Moderna - Rua JO$@·
Finto .

�
, ; ·t:<

"

• 30 - Sábado - Farmá-

:r-armacías
de. Plantão
ME:S DE AGôS'l'O

. '

Navio-motor "Carl. Hoepcket'
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

.

ViageDf� entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

Rua Deodoro -:- C�ixa Postal n. '92 '-:- Telefone: 1;212.

- FLORIANóPOLIS -

DR. M. S. CAVALCANTI
Clíniea ellclulllvamente de criançaa

Rua Saldanha Marinilo, 19. - Telefone (M.� 716.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica MédIca' - .oenças de criança.

i;tratamento de Bronquites em adulto·s e· criança.).

Consultóri�: Vitor Meireles, 18 - l° andar.
U·.rário: Das 10,30 às 11,30 e das 2,30 às 3,30 bor...

Residêneia: A ...enida Rio Branco, 162 - Fone 1,640.

D08 Serviço. de Clính;a Intantil da Assistência Manlclpal " 8o.�

I pital' de Caridade
-----.------..._- -----__ ! CLIN1CA Mf:DiCA DI!. CRiANÇAS B ADUL','OS

0I;80S - OUVIDOS - NARIZ E G'ARGANTA I

I'
- Aleraia -

DR. GUERREIRO DA, FONSECA Consultório: Rua Nunes Machado. 7 - COIl�UJt!ll da. 10 .1 12

Especialista do Hoapltal
.

e das 16 às 1" boras.

"aderna Aparelhagem. I Residência: Rua Marechal Guilherme, li �. Fone: 78.,

Limpada de Fenda - itefrator - Vertometr,; etc. Rllie> X. (ra.
il:k>cratiaa 4a Cabeça) - Retirada de Corpo. Extranboa do Pulmio

....olai'o. '
\

aia Santo Antônio - Rua'

J'C>ão Pinto. ;.>.,

31 - Domingo - Farroá
aia Santo Antônio - Rua
João Pinto.

O serviço noturno será e-

fetuado pelas Farmáeia"
San'to· Antônio, Moderna e

Not"nrna, situadas às rua8

João Pinto e Trajano n. 1'1.

A presente tabela não p0-
derá ser alterada sem pré
�ia autorização dilste De-

___1-- ----- partam�nto .

I·

·Sabão

"irgem Especialidade
da Cla. WRTZIL INBDSTBIAL-Jollllllle. (marca reglstradll� Sr.���9ct�

__-- * �,__�T�o�.�rD==a�a�,�r�,o�u�p�a=_=b�r�a�n�q�u=i=S�.s�i�lD�a��/ .----_'���:�-IT-!A-l-m-f�-,f--_--

DR. NEWTON D'AVILA
CirQl�ia &"e ....al - Doenças de Senhoras - Proetololfla

Eletricidade Médica

Consuitórlo·: Rua Vitor Meireles n, 18 - Telelon. 1.607.

Consultli.<r: Ás 11,30 horas e à tarde das c15 horas em alante.
Residência: .Rua Vidal Ramos, �- Telefone 1.422.

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Mri:DICO

.
PRóXIMAS SAfpAS:

I
de ITAJAt I

I D A
de FP9LIS.

5/Setembl'o
17/Setembro
30/S€tembro

12/0utubro
24/0utubl'O

'

5/Novembro
17/N6vembro
30;Novernbró·· .

12./Dezeinbro

,
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida S:o'cial Na .

Divisa Paraná-Santa ·Catàrina Na PoUcif'�
,ii,NIV�HSÃíUOS SI.'-Pe'dro Morelí, co- lilauguraçã,�,' a 13 de Setembro, da' Linha'_1J-r, Joaquim Madeira Neves merciante em Brusque.

r,,�,'e:::l���e�l�:t�{liÇ�:je'd� ,a�!� rnerc�:t�i�:R�: �!l��;l�O. elelônica Curi-liba-Joiovilfe
Jn:H!llim' l\111'deira' Neves, _ Menina Elí Furtado, Com a presença de altas Esse acontecimento, ,que Hi,OO __:_ Encontro dos"srs',
ilustre' facultativo residente autor-idades dos Estados do será marco ae progresso Governadores, Secretários
,�l-eilta Capitul e elemento N.,\SCJMENTO Paraná e Santa 'Catarina, fincado pelas Companhias d'Estados, Deputados e de-
',dei;t:lra-do da classe médic'a Está em fel:ltas o lar feliz deputados e demais pessoas Telefônica Nacional e Cata- mais 'convidados pa divisa
-.lle 8anta Càtarína. / do, sr, Wilson José Muller, convidadas, jserá realizada, a rinénse, que virá contribuir dos Estados, onde realizar-

}lédieo dos mais estudio- industrial desta praça e' de 13 de- se�em�r? pró�imo via- para maior estreitamento se·á i) ato ofieid de inaugu
,Ev�" oculista dos mais aca- :md .exma. espôsa professora douro,' n� divisa d:sses. �S-I' das. l,:;lações wmerCiais,' e,f racr,àn

<:'0"']; a seguinte ceri-
, 't::!dol-l, o aniversariante des- Ivone Sardâ Silva MuuM,; tados, 3!,mauguraçao.,Df'lclal, SÓCU11S' entre .Joinvile . e monia :

'

;[l"uta de sólidas amizades na com o nascimento de um me- 'da .línha�telefõnic� 9URITI- Cu�itiba, ebedecerá ao se·
I 1) Benção do poste �e

,c,f�l'Íe{1a{fe local, razão 'por- nino que recebeu o nome' de BA"JQINVILLE. I
' guinte programa: ligação por .S, Excia, Rev:

<que, será homenageado 110 JOst ALFREDO, ontemna'
'

D. Pio de Freitas,
<'.lia de hbjB.,

'

Casa de'SàÚde e :Mate1"nidà� "•••�.,••.,� _. 2) Cotte'daS fitas simbó-
o E;;;'J'ADO apresenta-lhe ,de Sã.o Sebastião: ,(' C�':'M'":AR',"�": '�,U�'N,_-"'.",C""PA:L

' -, " .

licas no poste de Iigacão pe-
,;,(,tús -de felicidades: exten- Desejamos ao distinto ca- _

""' ""' 1ft los Srs. Govérnadore�.
-srvos à exma. fflmilin. sal e ao garotinho, urn mun- 3) Discurso do Sr. Lau-
,1'»', Artur. Pereira e Oliveira .ío clp felicidades. 'D K dR·' ro T ovola.1·" on er eis

'j
Saúde Pt"lblicq, foi adiada a 4J

Ocorre, nesta data, o ani- .,A__ P' t d� or propos a . o -ereador discussão do projeto de lei�ver'sári{) natalício do dr. AI'. FAI ECIMENTO '1..4',(' C t f' 16.){ü -N,n restaurante_. � -",..ürJO )ou o 01 aprovada que concede subvenção
-

de
,- - '"

.tllY Pereira e Oliveira, dire- Ponciano A,ntônio Vieira �

de solf ,
. localizado na div isa : .

?ma moçao e so idarisdade Cr$ 30,000,00 ii Associaçãocor do -Hospítal de Caridade Vitima de mal. súbito veio as homenagens prestadas ao Atlética Barriga Ver-cle.'
Cocktail oferecido pelas

',.ê prestigioso í'acultativo re- a f�leeer, 'às 17 horas de 9n· Dr. Konder' Reis pejo Curso Esse projeto já tem opa.·
duas Compa�hi�s 'I'elefon í

;sidellte .nesta Capital. tem, em sua residência, no 'de Expansão-Cultural, spb a j recer favorável da Comis-· c�s aos convidados. (Saudá-
Ã:s muitas homenagens Saco 'dos Limões, o nosso 1 e id idêncí d são

, çao pelo Dr. Alarico Alen-esc �I' ,CI a presi encra o de Justiça, e de F'inan- j .

'

,q;.'\>. receberá,. 'sem dúvida, pt·ezádo conten;àneo sr. ,AlmIrante Carlos dft Silvei- ças. '

cal).
,&)�: seus amigos, admirado- Ponciano Antônio, Vieira, ra Carneiro.
,�;'"g e eoleg,as. as de O ES.: antigo comerdante nesta .Faleci'mento do P. Emílio-
-'l'ADO, . C

.

1
I

•

J- • apita, Duffner ,Descendente de tl'adicio- O vereador _Edio Fedrigo,
_
nal família catarinense,' o secundado, pelo vereador
extinto, que contava 69�anos Gercino Silva, prestou senti.
de idade, exerceu, nesta Ca� da homenagem ao P. EmiIio
pita1, os cargos de' Sub-de- Ouffner. l'equ�el'endo COlls·
legado de policia do Saco tass-e em ata voto de profun
dai:! Limões e, no distrito da do pezal' pelo seu- falecimel1-'
Lagôa, os de Irítendente por to,

Ploríanôpelis, Sábado, 30 dê Agôsto de 1�52.�--,--------------�--------��--���

__Pe. Frandsco Zarthmann
Ai<sln:-üa 'a data de hqje, o

,,�\!'l í ,'el"sál'io natalicio do Pe.
-:Francisco Xavier 'Zarth
'm�t,nn, 'da Ordem dos Jesui·
·t��i' do Brasil e ex-diretor do
t,(\_)lég:io Catai-inense.

Educador dos ltluis eméri-
-Li)f; e con.s,agr·ado o ,Hust�e
":-i.r\ iversariante, que conta
,""m lat:ga fôlha c,le serviços
J,}:'est.ados às gerações l:Jrasi
'leü'as; sera, pOl' cêito, alvo
"de expressivas e carinhosas
homenagens; às quais :U:os
"�associamos, com praíler.

Sra. João Marinho'
Ocorre, hoje, o anivel'sá·

';rio' nataÚcio da exma. sra"

,do lvlat·ia da Glória Marinho,
''''',posa do sr. CeI. João AI
'';fel'- Marinho, Coma,ndante

·

'CenÜ da Policia Militar.
A ilust.re dama, os curo

-pl'Ímentos de Ó ESTADO.
:�Jra. Alfredo Xavier Vieira

Trullscorre, nestre qata, o

;aniversário 'natalício da
exma. sra. d. Cidolina' Me·
'deiros Vieira, digna espôsa
,.do sr, Professo�· .Alfredo Xl:J.�
y_i�r Vieira, Inspetor Esco
ia::- aposentado e nosso ,apre·

· dado colega de imprensa. A
jlustre aniversariante, que
,ii! uma dama cristã n,a, ver
ô,J,deÍl'a acepção do termo, é
l:nãe de dezessete filhos, uma
·>tias mais numerosas proles
2.tualmente conhecidas' em

:nossa Capital, e, na data que
hoJe defIni, em meio' à ale-
'gria do seu 'lar, terá �portu.
n-idade de sentir quanto é
estimada e considerada 110

· drcul0 de,suas relacões. Às

':rre,recidas homenag�ns que,
nOle, certamente, lhe serão
;tributadas, O ESTADO se

1>.sSocia prazerosamente,
-1"AZEM ANOS, HO,JE:

..

- Menino Adilson Ama-
70, filho do sr. Dep. �raz
Joaquim Alves, do PTB.
� Sra. Ioland'a Iconomus

, cle Sena, esposa do sr, Major
_libdol1 Sena, do Exército Na
eÍ,onal.
-, Sr: :Mário Costa.
:--- Sr. José O. Lobo Fi·,

gueired o" .

-

- Sta. Norma Ouriques.
_:.. Major Amilcal: Dutra

de Menebes, do Exército Na.
Sl{mal.

.

- Sta. Ro.sa �laria Lins,
fIlha do sr. 'Zanzibar' Lins.
:negociante no Rio.

'

- Sr. Armándo' Fonseca:
,- Sta, Ros'a Maria' Maya

:1'11'1' "

.1 4 UO ;'1', .Alberto Ma:/a.

Cr�ditos suplementares '

O sr. Prefeito eYlcaminhou
à Câmara projeto dé lei pa
ra suplenÍentação çl-e dota·'
ções, destinad4s.

-

ao paga
mento d�) operários.
, Soéiedades Religiosas
Foi aprovado em pri�elra

,?iscussão ,o :pl'ojeto que
lsenta de impostos, ,segundo
preceito constitucional, as

entiélàdes' religiosas devida
mente registradas.

Os jornais de ôntem di.
vulgam um convite do, se

nhor Irineu�Bornhauserí,pa
ra a missa' de sétimo dia,
que o Go,vêrno d·o Estado
mandará celebrar hoje, per ROUBADO ENQUANTO
lo, descanso eterno .do gl·an.

•

TRABAJ:.HAVA
de Governador de Pernam· E�qum1to ,se eIÍtl',egava ao

buco, professor Agamenon trabalho como estivador, a

Magalhães� I recentem�nte" bordo de uma embarcação,
falecido"

,.
. I J'osé Benjamim foi roubado

Até aí só merece louvo,res em Cr$ 715,'00; suspeita I)
o gesto do, Goye.rnado,r ca-' lesad9 que () ladrão seja
tarinense. Agenor de tal, preto que

, Mas, acontece q'ue o sr. tambem trãbalhava_ no mes
lrineu Bo,rnhausen, 110 seu mo serv�ço -como bagrinho,
convite, achou de mudar I) A polícia está 6mpenha-
nome do pranteado morto" da em elueid�r o cas�.
chamado·o de Agamenon de
ALMEIDA, Magalhães" o AINDA O INCENDIO DA
(Iue cORsitui falta injustifi· CASA STA"TEREZ.INHA
caveI. - - Apezar confirmada a

Vê-se que o ';Serv'iço. de' prisão em flagrante e apre-
-

Protoco,lo" do Palácio do sentadada denuncia contra
Gnvêrno está precisando de o' sr. João Damaia, proprie"
umas varreduras. Nem o tário da Gasa Sta. Terezi.,'
cuidado teve ah�,da de ano. nha, ultimamente dest�uida
tal' os nómes ceÍ;tos dos Go- por um incêpdio, :0 mesmo
vernadores dos Estados, continuava preso na Dele-
com os quais, por fôrça dos gacia de PoJíc�a: Agora, de
estilos, deve se correspon. vidamente, escoltado, - foi
deI' ú sr. Irineu Bornhau· condu.:.!;Ído: á Penitenciária'
seno " da Pedra· 'Grande" onde fi-
O líder do Nordeste, -cujó curá á diSJ1Qsição do' Sr.

prematuro desaparecimento Dr. Juiz d� Direito da 2a./
consternou toda a Nação, V�ra.
chama-se A G A M E N O N
SERGIO DE GODOY MA.· LEVARAlVl AS "PENO-
GALHÃES, e era filho do 'SAS"

.

dr. Sergio 'Nllnes M�gaÚtães Da residencia da sra.
e ,d. Antonia de Godo)I,l\ia. Carlos _. Katler, á Avenida
galhães. Mauro Ram'os, mi. noite de
Se o convite. para o ato ôntem, os malandros leva

religiosos acima refeddo ram cinco galinhas de ra

não tivesse sido publicadó
tão tarde,' aconselharíamos
ao sr, Irineu Bornhausen a

retifica-lo: com o que, aliá�,
respeitarja �lelhor a memó.
ria' do modo ilustre.

.

-------------------, ___

Respel'e�· fi
memória!

'

vários a,nos; Com' essa homenag'em se
Chefe de família exem- :.,olidal'izou o sr. Vit6rio Ce·

pIar, deixa viúva d. Francis- (�hetto,
'

ea VieÍl'a e os seguintes fio. Casa dos Professores Wio"......-_........_.._-..-...._w.....-.-........

lhos: _Frandsco Magno Vi- , .Já foi aprovado ,em s:guh- , "

eira, fllncion�rio da: Biblio- da. v.otaçâo, o proj,eto que J 110'0 Bnd.areçoJeca Pública; F�biano' V�ei- çoncede is?nção de jmpost�s i 11 \I
,

ra, professol'; Damião Viei- a Fundação Casa dos Pro-I['a, comerciante; Ida Vieira fe�sol'es ;1e S�nt� C::tta�ini,! Recebemos o, seguinte:
'de Souza, casada com ó sr. asso.ciação que já se rami-; "Leyo ao çonhecimel!to
.

Manoel de Souza, comerci- ficou em todo o Estado e (de y. S. que a Delegacia
ante na Lagôa; Alaidé Viei· cujo programa de ltssilrtên. \ RegIOnal do lmpôsto de
m Pereira, casada com o SI'. I Dellcla Estad de Sa t C-

ci� ao� sóeios é, dos mais J.

,. 'r'
O 11 � •

a-

João Pereira, pescador; Alí- not)res e expreSSIVOS, t.alll1a, mudou·se paI a o

ce Vieira Alves, casada com Auxilio a A. A. Barriga I Edifício Osvaldo Mach�do,
o sr, Al'do Alves, comerci- Verde ' à rua 'Saldanha Marinho n.
itnte em Costeira de 'Pira- Afim de que fosse ouvida 2 - 3° pavimento nesta
'jubaé e 20 l1etos.

a CQmissào de Educação e Capital". ,Os funerais se realizarão
às 14 ,horsa de hoje, saindo
ú féretro da sua residência
para o ,Cemitério da Irm:an·
dade do Senhor Jesús dos
Passos,

O ESTADO apresenta,
condolências à exma.- famí�
lia enlutada.�

,
'

xouno 'DE 1.127 QUII,OS
DE COBRE

Qu;-mdo trabalhavam nos
estaleiros .da Arataca da
firma C. Hoepcke S, A.• os

operários Alcides Fernan
des Larej'r3, mecânico, e

Edgar Fernandes de Souza,
ambos residentes no Estrei
to, não resistiram á tenta
ção de se apoderarem de
objetos pertencentes á mes

ma'fi:tma.A�$iín, com'.ikPOs
sive'l 1i:;i->iríâade� co�segUír
-ram desviar para, riegoclos
'excllsos,,: nada I' menos de
1.1n .quílos . deJ.ic�bre.
Naturalmente que tama

nho volume havia de'dar na
vista. O roubo foi descober
to, e os larapíos presos.
Parte do material desvia

do já 'foi apreendido.
'

..

Hão se pode amarrar o crédito
. ào"<'p�S'COçO ;,dalmer�a:doria
RIO, 29 tU. P.) - "Não

se :p_Qde amari'al' o crédito
:ia' 'pescoço da mercadoria",
afirmou na reunião da Asso
ciacão Comercial o sr. Car·
los 'Bramlào de Oliveira.

.L. ':Não,é mais ,segredo
que os n,ossos meios comer

eiais' nã� funcionatn":
IgualqlenteJ quanto á po

litica de c-rédito, disse que
as classes pi'odutoras' têm
feito sentir" numerosas ve

zes, e, dificuldades existen·
tes para ,obter empl'éstí·
-nos. O controle dos preços
v Jm se revelándo inócuo e

pre,iudicial ,ás ativiÇlades
econômicas, utilizando uma

tremencla demag(}gia contra
o comércio; tr�nsfoi'mado
em bode expíatorio,

, Termina a analise por' a
presentar ntiroerosas medi.
dàs, que �erão cnc'amillha
nas ao govf\rno.

DE �'ACA EM PUNHO
Jonson Borges, natural

do Rió Cra_nM do' SUl e

.hospedado J�O Hotel Idl.'!al.
desta cidade, depois de per
turbado ,pOI' grande quanti
dade de ;lléool, i'nvestiu con

tra a esposa e contnL uma

cunh�da, empunhando duas
facas,

Chaml;lda' a polícia, com

pareceram soldados do Pe
lotfro de Choque que leva
ram o bebudO para o xa

dfês, sendo apreendidas as

facas.
'

ça,
A prejudicada deu quei

:x;a á policia e esta cerla
mente, irá ter uma. conver
sinha como conhecidos reis
do galinheino. , .

Sra. I�eononida Pereira ,

Machado •

Em,Cacupé, distrito desta
Ilha, faleceu, onfem, a ex�a,
3r�. d. IJeoúonida Pereira
Machado, genitora dos srs.

'Targino, Raimundo, Antô. �ssa afirmação foi· feiÚt
nio, 'A1cebíad-és, Manoel, pelo' presidente da Associa
João e Padre Rodolfo Ma-' cão durante longa -'analise
chado. da situacfLo econômica e fi.
A eitil1ta contava 85 à�lOS ,llanceita' do. país, ,na' qual,

de idàde e deixa ·32 netos 'e a par de reconhecer·certos
34 bisnetos e o seu sepulta- esforços do govêrno é diz
rmento se verificou, ,ontem, que as classes produtol"lJ,s
?8 15 'horas, no Ce-il1itério veem com apreensão as

?úblico de Santo Am�ro: perspectivas flituras da,
O ESTADO apreRenta economia nacional.

' ,

condolências à exma. fami. Quanto ans negocios com

,lia en1tit?d�, o exteriçn" afirmOl\:

AVE,NTURAS
----------------------------------------�----------�----�-.--------------------------�,--------------�------------.--------

,DO "ZE-�MUT'RET:A·
--....... _:---

... '

lOCAZO
PINTOR

•
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4 Florianópolis, Sábado, 30 de, Agôsto de 1952 '''O ESTADó" -,

4·
"'0 .:.

àmauhã, O CaU;':llOOllat�'ue· Profis-0, ',_. "

siuuals 'da cldnde, 'jogáJl1do as eqltipes do
A:tlétLco' r' Paula Ramos

�.� � �.�..�.� � � � ;...__.- �..--
-...••.....••.� � � ,.. ...

":0 -Estado ,Esportivo'"�!W"';;';'•••••;'."•••J'á"."",;,,,,! �._ ;. - :. -:-;. -

r- ;, __•••_ _ � � -j.-;-._-..-.---.-_._ �._-.._�-y ."."'!..,.,_..__ .._ __

o públi�o ass ist irá a quatro bons encontros, sea

CITADINO DE do dois esta tarde e dois amanhã no período da manhã,
Aumentando cada vez mais o interêsse dos aficie

nados pelo certame amador da cidade, é de esperar-se
melhores arrecadacões.

'

No Estádio "TEN., CEL.; I masco e fem. arremêsso do ' ,

A penúltima rodada, promete grandes atrativos,NILO TEIXEIH.A" no quar-
t

peso, masco e f'em., saltõ em
devendo os' prélios serem ardorosamente disputados pe-,tel do 140 Batalhão de Ca- altura, masc. e f'em. 400m.,
pelas oito equipes concorrentes ao, título.cadores, deverá ter início 5.000m., arremesse do mar-

-
'

Treze de 'Maio x Colegial
. hoje, pela manhã, as pro- tela, 200m., masco e fem. '

, ".
t 1 d d"I "'00 4 100 . . 110 O prélio inicial e o mais importan e (a, 1'0 a a reu-

vas de aletismo. cO�lstantes i.,o m., x ,masc., m.
., ,

'330 'h' '1 hoi . d
-

'd T -' d/b
.,

80 Ib
. nua, as 1·,· ora,s (e ioje, os esqua roes o, reze fi

do programa par" o Cam- s arreiras m. s arrel-: . _ ,'. .

.:, 00 "/" .,', Maio e da Associação Desport.iva Colegial, colocados
peonato Regional de Atle- las 4 um. s oarrerras, "I 1 'f'

-

2 .� 1 ti,

D' , '1" 'D' na tábua de e assi icacao em o e oo ugar, respec rva-
timo. ,

la J - ommgo �, '

"',

Não vamos tecer comentá- 08,30 horas - ÚO m. si

I m�ntce, separado," a�enlas dum, pont�'lt' f t n'" .

l' tloi lt om seu triunfo (e omnigo ur Imo ren e ao .,,[1.1'),-
rios sôbre a ausência de ou- barrelrus, l eca on, sa o

, . ,_ '

',' io 000 A'
' gu pelo elevado escore de 10 x 1, o conjunto do _CeleglOI t.�·(\S concorrr:ntes, �njas di- tIlpl?, "

mf' lremd,esso Catarinense está capacitado a urna vitória, de classe.
f'iculdades n ao sena de tal do dISCO, masco em. e eca-

T davi t', .

t tã d t d1 100 400 S lt ' I o aV1<1, os TeZlS as es ao prepara .os para u o,monta que �l11port_assem ,n�- t on, m. m., a o c
animados corri a vitória conquistada sábado sobre o

ma desconsideracão ao um- vara, masco e decatlon, 3.000 p' t. I T 1 'f'
�

I', d. .'
, '" ',. os a e egra ICO, campeao (O ano passa O.

co el�lbe inscr-ito, o CLUBE
I m., arreme�s� do dardo, I Prélio sem nenhuma dúvida de grandes propor-ATLETICO CATAf�INEN-1 masco feminino, decatlon,.

ções o que colocará frente a frente grenás e alvi-azuía.:SE" s�mpre presente as com- 11.500 m. mas�". e d�c...atlon, América x Irís
petições desta natureza, 4x100m., feminino, 200m.,

Inegavelmente dona sorte não está nada com ,OI
nunca colhendo os lo�r�s masco 800m.

. ,América n-este certame amador. Em cinco encontros, (J>
que enriquecem o patr.I:�oc As pl��vas pre":lsta� para, quadro de José Barão obteve apenas um pontinho, r,e
nio de determinados fIha�! h:rde nao se

_ reahz�rao, e� suItado do empate fren� ao Colegial., d F AC

I
"ll·tude de 11ao s,e fazer eh- , " .

T
.

C
aos a.,.t�. _ v. ,. HOJe, logo apos o confronto reze de MalO x ,01-
Iteg1Stramos

.

com pesar mmatonas, deve.ndo ,a prova legial, o América pisará o gramado para dar combate
esta deselegânCia e a�u�r.- d: 4x400. ,ser' cOl'nda li? ao "onze" do Iris que no últín:o sâbado e limito custo
damos melhores provlden- fim da. Jornada da manha

levou a melhor sôbl'e o Flamengo,das tendentes a apagar a de dommg.o. ' ,

.

Grande partida, mesmo sabendo-se que a eqUIpeim}wessão dêste fato. O Júri da p'rova .

americana ocupa o último' posto. O qmldro rubro-negro,Daremos abaixo a Ordem Diretor Geral - Major da Avenida Tl'ompowsky acha-se em boa forma 'físicadas provas' e o ,iuri escala- Domingo da Costa Lino"So-
e técnica esperando obter um belo triUlifo.

do para funcionar durante I brillho
.

, Doi;; cruzeiros" d preço dos ingresso:
odes,àobramento das mes-

.

Arbitro '. Gera.l ..c...: Jorna-
P t 1 '0_ .,

os a x Dtlngu :,
mas: '

I
lIsta Waldl,l' GrIsard '

Este o cotejó de am�mhã, no período da manhã,Dia 30 Sábado - 10 ho- Direto.r de Chegada _

Ú1Íci� ás 8,30' horas. Ta,ntb o Bangú como Postal ocupam
raa - 100m., Salto em ex- Cap. MeIra de Vasconcelos

a 4a colocação juntamente com o Iria. Excelente partitensão e Arl'emêsso do pe-' Diretor .de P r o v á s de
da, estmido ambos ansiosos -por uma rehabilitação.

so, tôdas do 'Decatlon. Campo Paulo Scheideman-
. Hercíli'l) Luz x Flamengo

, 14,30 horas Desfile tel
'd d d 1

'. '. -
'

,

A t'
Encerran o ',a sexta 1'0 à a, ogo a seguIr JogaraoO1impico com,. a participa- Médico - Dr. ,n 01110

He1'cílio Luz, líder invii::to e Flamengo. penúltimo co,.
cão obrigatória dos atlétas 'Carl�s ��()pes. ' locado.' ,O' rubr_o-negro . constitui, apesar' fia' sua classi-devidamente uniformizados, JUIZ da Partlda - Ten.

f'
�

d' 'f •

I' ,. ,.

'b'r",. C " d M' ,. 't Icaçao es' �vorave uma ameaça sena a lllvencl 1 1-
e obedecendo ao horário, as AI! an�ussu e esqUI a dade do conJunto de Odilon.
provas de: 100m. masco e de MesqUIta
fem., sàlto em extensãó, Anunciador - Mário Luiz .

ATLETISMO

Hoje a nartida mais' impor
tanre da penultime rodada:
Treze dê Maio x Coleqial;
Os .ourros encontros,

.. ,.;

'., Escreveu: João Luiz Neves IMPRENSA
Caberá ao diretor do Departamento de Publicidade,

João Luiz Neves, remeter da capital mineira, via telé

grafo nacional,' o noticiário relativo aos Jogos. Nesta
capital, o acadêmico Cesar Muliterno será o responsável
pela redação final e distribuição das notas á imprensa
e rádio.

Como nos -anos .anterioree.: Santa Catarlna far-se-â
;'epr.es·entar -ncs XI Jogos Universitários Brasileiros
cue .. terão, lugar . em Belo Hor.izonte, durante o p-eríodo
de 30 do corrente 'a' 7 de setembro. _

.' ,

'Emboxa: não possam o� nossos- universitários, como

(> lógico" e compreensível, ombrear-se técnicamente com

'h centros- mais adiantados do país" que, consequente
men.te, possuem, também ma.iores facifidades e possibi
lidades, não só .no setor numérico, como no de assístên
<: ia, esperam os universltáríos barriga-verdes cumprir
performances superiores às das demais competições
nacionais de que já participaram.

Tais previsões, aparentemente demasiado otimis-
tas, baseiam-se contudo não só fator número ( a maior
delegação que já enviamos às Olimpíadas Universitá
rias), como no fator qualidade, que vem sem dúvida
.apresenta-se mais' aprtmorado êste ano. '

"

,

Assim, confiantes, com as .devidas reservas contam
'tarn os nossos rapazes que os seus esforços .e o centrado
entusiasmo 'pelas cores da F.C.D.U. os levarão a assina
lar vitórias que façam vibrar os que lá estiveram e os

que aqui ficam torcendo pelos seus colegas e conterià
neos,

............................................
INICIA,SE HOJE O CAMPEONATO

Seguiu a delegação
Em aviões .da Cruzeiro do Sul demandaram terça

feira à Capital da República, .as duas primeiras turmas
de atletas. Quarta-feira, pela manhã e à tarde seguiram
as ruas turmas "totalizando 68 universitários, que for
mam, como dissemos" a maior representação que Santa
Catarina, já apresentou aos Jogos Un iveraitár ios.

'

Do Rio seguirão 'todos numa sÓ leva, VJU férrea, com

destino 4 Belo Horizonte.
'

A Delégàção Catarinense

Um agradecinlento todo 'especial
'

,.
'.

Fazendo-nos p'Olia-voz da diretoria da Federação Ca-
tárinense ,de Desportos Universitáriüs, desejamos r�essal
tal' u gentileza que aos universitários dispensou

_

a em

presa, Serviços Aéreos Cruzeiro do Súl, facilitando, por
todos O'S meios admissiveis e ao seu alcance, o transporte
dos nosso atlétas.

O gesto da l)oderosa emp'resa aérea, proporcional1'
do aos nossos rt?presentantes_ as facilidades qúe l'hes
possibilitaram o comparecimento aos Jogos Uhivel'sítá
rios, cativou sobremaneira os estudantes, que pOl� 110'S80
intermédio fazem de público \

o seu mais sincero agrade
cimento"

A representação catarinense ,está composta dos se

guintes diretores e atletas: Chefia Nanro, Luiz Guima
rães Collaço, pre,sidente, da, FCDU; Izaias Ulisséia

'

,e

Gumercindo Silva, vices; secretaria - Arno Mubbe e

Dal1yr Ulisséiá; tesouraria _ José Newton Szpoganicz,
Botto Gúimarã€s e Zalrilil' Costa; depal"tamen tos té,cni-
co - Gil Ivo Lôs'so; Publicidade - João Luiz Ne\Tes; ,Juizes de Cronometristas _' Cap. Romal:iz

P'ro'testo, d,-o' 'Guarani" ,

patrimonial _ Romano' Pio Pagani; José Meirelles, An- Cronometrl-stas _ Zenon .Bonassis,' Ten. ,Teseu Mu-
"

'tonio Boabaid, Irany l�s Santos, CaHxtl'ato Cunha, Ur- üiz, e Rubens Vitor da Silva. .

bano Salles, Friedrich I Fl'anzke, 'Laelio Luz, Hamilton
'

,_ Juizes de Saltos _ João, Francisco da RO,ra"e Osni O assunto predominante, qllasi obrigatório, nas ro
Moura Ferro, Eduardo Lins, AdeIl}i Abreu, Heitor Stei- Barbato Pel'et ia turma); Edward Bom da SÜva e Brú- das esportivas foi, na semana passada, o protesto do
uer, Saul Oliveira, Armando Carreirão, Mo&cyl' '\Ve,lJ,'- no Cechinel e Cap. Cal'qlleja (2a, tunlla) , Guarany pedindo os dois pontos que perdêra para o
ller, Antonio Cárneiro, Airton Andrade, Guinoel Córdei- Juizes de Arremêssos _ Aldo João Nunes, Otilio' Avaí na segunda rodada do Campeonato de Profissío-
1'0, João Momm, 'Claudio 'Hom, Nazareno Nappi; Evaris- Alvês" Gustavo Zimmer (la t\lrma); Eugénio Muller, uais da Cidade. Acontece que os paredl'os e aficionados
to Gouvêa, Djalma l',eitão, Marinho Laus, Ney Hubenér, Washi.ngton�Luiz Pereira do Vale, ,e Hiram ]:,iv'ramep.to de todos os Clubes da Cidade, exceção daquele chegados.António B. Abreu Irmão, Ned Kl'as;:;ine Livramento,' Ari (2a hírma).

_
,

ao Pauli Ramos, tomaram a si, expontaneamente, a ar-
Silveira, Harry Krebsel', Gerson Ferreira, José Edú Ro-' Contagem de, Pontos _ Milton Lelimkuhl gun1entação para c;Ol1v€ncerem a todos de que são justas
sa, Paulo Unger, Saul Damiani, Ayrto"n Souza, Osni Lis- Anotador - l'fívio Andrade as pretensõe's Bugrinas. Como é natural a numerosa fa--,

boa, Jaime Souza, El�.ico Szpoganicz, Erasmo Szpoganicz, Comissário - Sub-Ten. Argemil'o mília azurra, quasi toda desconhecedora da realidade
Jucari Quel'ubini, 'Justino Oliveira, OUo Heinrich, Pe- Inspetores _ Cap" Paulo Mendonça, Rubens Lange, ficou alarmada, e não tem sido poucos os avaianos que,dro Egglei', Milton !Ctinha, João Batista Ribeiro 'Neto, Ten, Albuquerque e Lothar Schliting. recebem "informações" de qble Ü' Avaí já perde,u os cí-
Wilfredo Bayer, Aldo Cardosó, Orion Tonolli, . Alü1sio

'I'
.

tados ponJos. Acontece que, embora não esteja em con-
BIasi, Jorge Fontes, ,Jorge Katcips" L�ldy Masr:wlini, Os Prêmios dições de fazê-los oficialmente, pois há uns dois meses
l"ernando Bastos, Hélio Cama'ndullio. As medalhas serão ,entregues logo após a realiza- deixei à seCretaria do Avaí, púS'SO fazer alguns esclare-

,

A parte técnica' de remo estará a cargo do snr.1 çào das pro'"us e as taças, pela manhã de domingo, de- -'imen tos e estes eU dirijo aos meus companheiros de
Sad.)" .Qerbel'.

, ,pois de realizada a prova final do revesamento_oo 4x400m. {:I-l'lHn.ii(J, na 5'(;. r 3�dna

,..
/
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" I
,Or. J.Barroso'� i

do Pinho realizando estudos � �

para as primeiras exporta- I ADVOGADO _ I
ções de pinho serrado, de �

acôrdo com a formula en--'C Postal-175'
"

..:ontrada pela CEXIM. Sa- �

x. ,
be-se, agora, que as licenças i 'AJE'S S C .,,-de exportação de madeira � .II

.

.....
�

brasileira, sob a forma de :; '. j
compensàção, verificou que ..o....ó....<>.-.<)....o__

vário's exportadores de ma-I
deira brasileira d.eixaram AI'aga . se : sala.
de .exportar no deVIdo tem-

-
.

POCom essa possibilidade 'de frente"
.

gl:ande parte do pinho ser-

rado podel'á ser 'exportado ALUGA-SE óTIMA SA
jildependente de estudos, a LA DE FRENTE, SITA A
f'im de atender aos compro- RUA 24 DE MAIO N. ,765,
missos já determinados na- NO ESTREITO, PRóPRIA
quelas a11tigas licenças. PARA ESCRITÓRIO, CO-

raIDAS, DUJI.A�. MÉRCIO, ETC. .

• ....0.&1, 8lJ'am•.u
VER E TRATAR NO LO-

Elixir de Nogueira pCARL.'E'-C'ISA" S· E......... au.tJ "'. . _ '

- 4i1! .,.u;.
.'

-:-:------:-------------..:...----------.:....-1
De l:ma emprega.da,·arru-

R D[IIR ::::::D::�i� � I�����t�[;:;��:����
,

. 1 I marinha). � Pedra Grande.

111...,...._,lmt�:mlIR �::R�CC�!:LU::. 'ld�V����gi:��
I tal' à rua Críspiill Mira, 35..

, ;.,

. .,.""

" {'

l1IO, 28 (V. A:) r: "Para'" te 'reializada pelo "Diário da

o<:l!.stigar criminosos 'dessa- Noite", a propósito do apêlo
natureza ou a favor da Pe- feífo; 'pelo deputado bandeí-:

na de mnrte, _ ,

, .

rante Derville Alegreti . no

Existem'imperafivos cons-' Congresso Nacional, uosen

;tucionais . que impedem a tião. .de que fosse rnodifíca-.

,adoção dôsse ,-cástigo no' da a: Ieg'íslação 'penal brasi

BrasiL'.
.

leira, sendo nelà incluída a.

Pe5soaJmente, sou favo- pena de 'morte- como conde

�'úveJ" -- declarou-nos o mi- nação aos criminosos se

:l1Ístro da Justiça em enque- xuais.·
". i

..",

.... t:"'I,·· , ',; .

� "tÕeprorluçâÔ eter«,
$U..V�: � p'er�it# .

• I!

COMODIDADE
':! cada 'lIgulha ri. par� uma

.

' .'car'iI"toll1pleta" de �utom.t;c."·

'PIWTEÇÂO .',
l i o", '":. •

-: ,.,..1
•.

I.
"

-. rlureziI miníma par•.
mliiimo ·tle�gut. rio disco;

.

IRMlos RI8tfRO� DE ALMEIDA UDA •

ROCJ)�ego' Freitcis� 295 - Tel:: 32·5211 - S. Paulo

; Viagem com .segurança
'}

,

e .rapidez
j.:Q,NOS CON_FOR'T'AyETS l\-tICRO�NIBU� �()
1 BA?IDO «SUL-BRASILEIRO))
1 Flortanõpolis � Itajat - Joínvllle - Curitiba

)
....-.... ":'_'

,1' Age
....

ncia: fi.ua Deodoro esquina da

Rur- Tenente' Silveira

,

.
Edital' de' Concorrencta
Adminlslratlva

.

Para Venda
.

de Aotomovel
,

Devidamente autorizado, comunico aos interessados
que, não tendo sido apresentadas, até o dia 12 de agõs
to último, 'propostas para a compra do automóvel mar
ca "Packard", tipo sedan, côr azul, oito (8) cilindros,
133 HP, equipado com rádio, em ótimo estado de con

servação, fica, por esta Assembléia Leg isla tiva, reaber
ta a concorrência, com o prazo de (lO) dez dias, a con
tar de hoje,,27 de agôsto, encerrando a seis (6) de se

tembro de 1952, para a venda do veículo de caracteriís
ticas ac�ma. mencionadas, nas seguintes condições:

.

a) os interessados apresentarãn propostas por es

crrto, contendo nome e residência e a impor-tância esti

pula:Ia p:u'a a aquisição (�O automóvel que não poderá
ser inferfor a sessenta mil cruzeiros (Cr$ 6.0.000,00) _

- �a proposta deverá ser clara, sem emenda ou rasura,
devidamente �elada, com f'irma reconhecida e. entregue
em envelope fechado, à Portaria da Assembléia, que for
necera recibo constando nele' a hora. e a data do rece-

himento; '..

Protesto do Guaraní
-Clube, aos simples sócios como eu, para que todos possam
revidar, pelo menos em condições de igualdade, as argu

.1l!f'ntações dos professores de legislação esportiva, que
}.lT-stendem dominar a situação creando um clima desfavo-
Tê'l ao mais querido.

.

Vamos ao caso. Como todos sabem, e isto de fato
iodos sabem, o Avaí derrotou o Guarany na segunda 1'0-

oada do campeonato da Cidade por 4 tentos a zero,

_ �ntenderam os mentores do Guarany que o Avaí in

:_il1iru: no seu quadro, naquele Joso, o atléta profissional
:Jaul,smho ,sem condição de jogo e· apresentaram protes
tos JLmt� a F. C. F.. pedindo a contagem, para si do,s pon
io;; perdidos no campo. Não padece dúvida que ° Guara

�)� usou de �m direito, embora forçoso reconhecer-se
'l.ue urna partIda e os respectivos pontos só quando ga
nhn n" o campo causa satisfação aos adeptos do c.Jube que

;,í;nceu. Diz o REGU�AMENTO DA F. �. F. DA CON

,::rÃO �EJ JOGO, Capitulo XI- Art.62. So podel'ão par
",clpar d: �ogO -oficial ou amistosos os atlétas que:

_

a) tiverem inscrição válida, em favor das associa
··:pes que re.pr.esentarem�

b) tiverem limite de idade ...

" ,
c) não tiverem participado de outro jogo, 'da mesma

�oc.ada ou no mesmo dia ou. dentro de 48 horas antece-
{lentes; ,

"

d) não tiverem p�rticipado de um .Jogo oficial por
�utra associação .. _ .

, .

..._. _

e) tiverem turno do cámpeonato, 'salvo 'para compe-
LIGoe

.'

.
-

�O�
S �mI.stosas 0\1 que nao repercutam na posição dos

,
petJdores, em face do mesmo campeonato,

.

indepe
u-ente do registro obrigatórfio no CRD

�rl Piz ai;lda o art. 34 do mesmo Re�lllamento: A Ins-

Çã-;;ao sera inal�F�a �a Federaçã:�, a favor -da associa- DORLH{)GS
- OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

cenctdurante.a vlgenCla?O re�pedlvo.�ontrato, perman.e-.
.. UfRR&I�O DA

.

FONSECA
o, �ntretanto, o atleta vmculado a uma associação .

EspecialIsta do lIospltat
!JYlesmo dep

"

d t
. '.

., R .�� d O l'
um.

. OIS> e err�ll�ado o contrato, salvo se ocorrer ' .e,�.el'4'< e cu os_- Exa�e de FUll.dQ de Olho 'para'
-a das segumt?s hlpoteses: '

Classlfll::ação da Pressao ArterIal. .' ,

,

a) abtiver atestado liberatório pela associação de
Moderna Aparelhagem.

1lLgem; .'.
.

.

. Consultório - Visconde de Ouro Preto 2

b) tiver sido' tra�sfer1do. � .'
' .

c) dissolução ou perda de filiacão. . .
.

d) houver sido indenizada a ass�ciação de origem
E

.
'"

i'
m nota Oficial da F. C. F., de novembro de 1951

01 dada c l'
- d"

'

'hro d
Ol1Clçao, e Jogo ao atléta Saulsinho até se tem-

-do e_ 1952, portanto até expirar-se este pnizo o refel'i-

410 �let_a terá, a inscrição mantida, na F. C. F., em favor
.

• va:, para cumprimento do artigo 3/!,

�o
Del assim aos Avaiarlos a minha opinião a respeito

do ,�ato e, en;bol'H respeitando a opinião dos Paredl'os

ha8e� ente cO-Irmão ��lgril1.o, manifesto a confiança na�
jUl a

que tem O· Aval pará' levantar a sua defesa no
g mento do processo em foco.

Dinarte Jacinto Barba

b) pagamento a vista, .em moeda corrente. efetuado
dnte e quatro' horas, após o resultado da con·corrência.

As inscrições deverão ser feitas até o dia cinco (5)
de setembro �e 1952 às dezesseis {16) hOras.

A Mes-a da Assembléia Legislativa reserva-se o di
reito .de rejeitar, livremente, proposta que não satisfa
ça qualquer das condiçõe� acima, tendo em vista o in
terêsse da A-dministracáo.

A Direção da Se�retaria está habilitade a prestar
esclarecimento a respeito do assunto l'1:lferido nêste edi�
tal, no seguinte horário: - das quatorZe (14) às dezes
sete (17) horas, diàriamente.

O automóvel, -�. que se refere êste edital; poderá ser

examinado, diàriamente, entre o período das 9 às 12 ho-
raso

A abertura d�s propostas será na p.resença dos pro

p�nentes ou de seus' representantes legais.
. Secretal�ia da Assembléia Legislativa "do. Estâ.do de

Santa CatarIna, em Florianópolis, Z7 de agôsto de 1952.
Hermes Guedes da Fonseca - Diretor da Secretaria

,I' Fébrtea j�p(ln.esa de, aoI0,819-
.;,. veis em 'São, -Pàulo'

'

.1'O�IO, 28 ,(U .. ,P.) --':À I �etés, trato�es e ��lÍros.veí
direção da Fábrica Tokio- culos motorizados, na linha

�� informou -hoje que irá de montagem a ser transfe

inundar o mercado dos' rida para São Paulo.
páís·es sul-americanos com

seus vejculo�, montando, pa- Pela la vez se desloca pa

ra tirito, uma fábrica em S. ra o estrangeiro uma fabri

Paulo; já tendo sido ultima- ca japonesa, por necessida-
._ do�"tddos os detalhes e obti- de de' desenvolvimento de

;'� ';a�i a, :;d��idac, :i'iç�Q.Ça�, ..: 'suas atividades comer-ciais:
"

Segundo as 'd�c�arâ�'õ�s :�:-fil1:ormOlJ 'a direção ainda

do presideJl:t'�I: :s�l;ão . fa�_ri�' <11;1e" depQl� iI'�; gu,e,rl'á;'a fá�

cadas 600 Ii��q��e8;;P?1� m��,.. l:i'rica,só,.�9,#.����ifi e�P.<?!�ar
entre automóveis, caminho- para o Bràsí] '100. unidades...
'.'.. .....1

.,

. ,

Clubt de Regatas ((Aldp [uz"
ASSEMBLÉIA.•

GERAL 'terno, por
.

ter sido eleito'

.De conformidade com os Presidente da Federação
estatutos em vigor, convqço Aquática de Santa Catarina.

os senhores associados, pa- Não havendo número legal.
r.a 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 após, c'Õm., qualquer .nú-
. .social, '(10m a seguinte 01'- mero..

_

.

'dem do dia: 'Flodanópolis, 27 de agôs-

Eleição do' cargo. de Pre- to .de 1952.
.

sidente, vago' em. virtude da Oscar Tesne :_ _2° Secre-

. renúncia do sr. Eurico R{)s- . tário,
'

34-212 CONVIT:E
A Congregação Mariana sr. Eliseu Aguiar (fábrica

de Nossa Senhora da Bõa de fogos) , conduzindo a no

Viagem, de Saco dos Limões va imagem de São José, para
convida o povo em geral pa- a capela de Nossa Senhora

ra assistir a 'procissão lu- da Bôa Viagem, cita em Sa-

minosa, que se realizará no co dos Limões.
'

dia 30 do corrente, às 19 ho

ras: saindo da residência do A Diretoria

.
LIVRE'-SE DA TOSSE

E DEFENDA OS
SEUS BRÔNQUIOS Cj)M

Vende�se

BENZOMEL

1 rádio PHILIPS.
Mobilia quarto:
1 cama

1 penteadeira c /banqueta
1 camiseiro

. 1 guarda roupa.
Mobilia sala jantar:
1 mesa elástica
6 cadeiras
1 balcão
1 cristaleira .

Rua Feliciano Nunes Pi

res, n. 12.

POSSibilidade à
exporta�ão do
Pinho S�rrado
RIO, 28 (V. A.) - Con

tinua- a. Comiss.ão Coordena
dora do Instituto Nacional

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.�c�'-T

P1:.PiJ:rJl:�:�::�!'r:.c:�!t.i.

.

na .Indío 'Ad,3Ó _. 7,3� _ 9h" Réclllmll�ião do Eínbaraaclor Brit.nico
ao brasileiros. ',o "Almiran- Uma história sublime

, LA PAZ, 29 (U. P.) - O cumprao laudo abitral e.se-te Saldanha" permaneéeru amor'... . govêrno . ordenou a prisão I gundo que cumpra a pro-'"cinco dias em Bombaim, de- 'Wanda, HENDRIX -

. preventiva do administra- messa da empresa de mau-vendo os .seus marinheiros Cla�d'e RAINS - Mao Do· ,30 DE AGOSTO dor da cômpanhia britânica ter o, rítmo normal de pro-nald CAREY . -
. American Smelting

corp'fi:luçãO,
Kumar negou-se ao..

'

O PECADO DE AMAR A data de hoje, recordâ-I:Edc Kumar.O sub�secret�- cumpra o laudo al'tátra� ,.e�No programa: O .Esporte nos que; � ..
. rio das minas, MárIO Sanji- segundo empresa em LIma,

na Tela: Nac. - em 1.6·12, tornou posse nes, declarou á Uníted Press I Perú, comprometendó-se,Precos : 7,00 - 3,50
. do cargo de Governador Ge� queu medida fôra déterrni- porém, á manter o rítmo de ,............................................. Ce'n�ura Livre.

'

l'al do,..EstadO.do, Br;ísi),.,:t;_l3, nada por __ter fic�do pro�a-, progtlçã�� Em ;vista da nega-

;;-�·I'.'''a'',''': ," 'I,'"�1.·�:·,'I.;.l,I··,I":;"_·:,I;I·�,,�a',H.,,' '�·,:'L::e;';I-El;"S'''''t''a·'H'",·'VI',"', ,,','
"

�OX7Y4-h ';� "naliia>AntdPnio.:rel€ç,S dda"�dil� d!J, :,tel',.� "A�d€rica:ndS"n::l� ção_ld�. C:l��"'ll', o lauÇ�e' o
.

.
As ,t> S. va, passan '0-0 ao, once e t.il1g" Incorri o em ente ',qU-;l lmIll'l.C�l em novo. o sa-

'1) Lind,\- S�ER-{'ING Vila Pouca de Agúlar em 22 de- sabotagem, ter elevado cato à lei, a. Federação Sin-
-

• ' em: de De�embl'o de' 1647, "Foi �s' preços dos alimentos e dícal doa Mineil'Os 'llllCIOU,
'

"

, '. HERANÇA ATRAPALHA�' aquele' q'úem'promoven e au- mercadorias em geral I c,op- processo contra ,Kúmar co-
. Interf\�8ante afibt,U' as' :c11t'ica}\�!1�:;:'hO eIis��,o .fo�:�\n .. 'DA.

" xiÜól.i a insurreição' pemam-' trariamente :i.�. disposições mo :gerent.e da "Sernelting".feitas a todos os Instttutos, aos quais se poderia . .aphc�! 2:) Mada MON_TEZ' bucana ,coÍlt:rà os floiard!é:' "vigente::;', ter-se negado' a Os, dirigentes da "Smel-o "slogan" das �orm\gas conforme _lembrou o deputad,o John HALL ';:,es; , cumpr-ir o -laudo arbitral ting" declinarem de, forrnu-Tenório Cavalcante: "Ou o Brasil acaba com os Insti-T em:'"
, _ em, 1.817, no Rio d-e Ja- em q,uê era obrigada a au- lar declarações,•

tutos ou os Institutos acabam com ...

: a próduçãó !
A RAINHA DO NILO neiro, nasC'�u o historiador 'mental' os salários, ter-se ' '.-Eis o teor do telegrama �pr.ov�o pela Casa: Sl Continuação do seria- e polígrafo J. M. Pereira da negado a gerência. Et' repor RECLAlVlOU' A, CHANCE..

..Exmo. Sr. João Cleofas do�'
."

Silva; maquinas mineiras para, os LAIÚA PÉLA DETENÇÃODD. Ministro Agr ícultura <,

A MULHER TIGRE'
__ em /1.821, _em 110J'ri. trabalhos da "Smelting", DE SUBDlTO DE SEURio de Janeiro . .

No' programa': Cínelandia nhos, então munioípio de .já �m;ncÚ,dás ;nteriomente,
." , -

PAíS'Assembléia Le�flla:tiva' catarinense vem apelar Vos-_ Jornal. Nac. Tubarão, Estado de Santa � ter para.lisado, o trabalho LONDRESj 29 (-D. P.)sência 'sentido seja revogada resolução número 698, dc] Preços 6,20 - H;5�) Catarina, nasceu Ana Mària' nas minas de Coro Coro} de O Ministério das Relações-lO-VII·52 Instituto Acuear Alcool vg cujo cumprimento Imp, até- 10 RlJOS , J Ril
"

hei -Ina ", m 10'" de outu Exter iorés informou que o

' • '

":.te esus 1 )elI'O, a " ,��oore, em ena o ,-, • � •
.será pl:ejudi«;:ial' ewnomia centenas' pe-quenos produtores' ODEON A.ll ita Garibaltli, vindo a fa� bro d.evido á baixa prodl.\- embaixador brifânico na Bo-localizado's maioria municipios vg que se desinteressarão As 7,45hs. lec;er no dia 4 de Agô�to de �ão, sob a alegação de os 'livia J, G. Lomax' apresen-produzir aguardante vg o que reper�utirá sensiv!3lment� ,Sensacional'�Programa l849, em Mandriola-Rave-;:ta, trabalhadores estarem lan.' tou, reclamação a Chancela�decréscimo pl�odução Vg trazendo como consequência di- Duplo. . ria Fazenda do Marques d'e ç�,n�o J�ãO' da, policia de ív.· ll'i� b,ol�vian� ,�€Al.a� de:enç�ominuicão sensível i'endas federais e estaduais. 1) Maria MONTZ _:_, John' Giucoiol'o, lia Itáli'a;· tnmdacao contra os sev'l de sudlto bl1tanl-CO Enc

• "
.

O 'caso dos Coletores' HALL - Turhan BEY té-cnic�·s. ., .

Kmal', em La Paz. Acres-Foi apreciado na ordem do dia, b projeto de lei que em, -=- em 1.8/,19, faleceu o Ge-
EntrevisüHlo l}l�la ·Unit.ed, centou qlie o embaixadorreorganiza o quadro �os' exatores estaduais, ao. qual o A'RAINHA.DO NILO neral Tomaz Jo:aquim PCl'ei-

1\:lario Torres, ehef€' da F�- f'eZ' averiguações .'l.obre '3;deputado Gomes de Almeid� apreRentolcimp_?rtante subs- 2) Viveca LINDFORDS i_'a Valente: segundo Conde
del'açã() Sindical dos 'Ira- natul'�za das médidas t01!l:1-titutivo. i10 qual não só atende as ;justas aspir,ações, d\l- - Cristophel' 'KENT do Rio Pardo. Reprimiu a, balhadores M.jneiros e in. das para déf�nder os inte-o�eles numeí'osos funcionários como ainda vem ao ell-.

(�m:
,

revolta 'das trópas 'estran-
tervéntcll' geral das millas ,r�5ses d'o referido súdito.-dontl'o da nece8sidad� de da'r melhor aparelhamento ao. PURIA CIGA';\rA. geiras, 110 Rio de Janeiro, disse: ",k detC11ção de Ku- diretor da mina de cobre,'ór�ão ,fiscal do :Éstad,o.

'

_ No. prognlma: Cine ,J01'- em 182?; .c, comandou, ape, mar deu-se, pl'iíneü'o: ne- "CQl'O, Coro", da American •

-O' prôjeto, ,eiltr,etanto, não poude entrar em vot.a.çao, na1. Nac. la� d: pOl' pouco t:ffiPO, o'
,gou:se ª cumprir o,llwdo ar- Smelting Company. A im-"norque as bancadas da União 'DemoCl;ática Nacional e do 'Preços: 7,00 ::__ 3,5? �,xel'clto em opernçoes no
bitral de 9 de 'agosto de 19521 prensa britânica publicouP- 'T. 'B. se retiraram do recinto, fazendo com que. não Imp. até 14 ai10s Rio Grande ,do Sul, durante qtt� obrigava ú empre�a a informações de que os Esta-houvesse I1Úmero. , Imp. até 14 anos a guel'I'â civil;
"wmelltul'

.

Os salarios; Sé- dos Unidos fO'l'mularam re-O deputado E'stivalet Pires, 'lideI'. do Partido Social Il\1PERIAL :.
_

_- em 1.864, uma nota a-
gundo: comprovou-se que 9- clamações em igual senti-Demoo'rático, lamentou, num expréssivo improviso, q�e, (

-

1s 5 - 7,45hs.· presentada pelo l\1inistl'o Srpelting sapotava de toda do.· . I
embora.,a ausencia. de parlamentares na hora da v-otaçao, I . , , E o-sucess'o contÍ1lUa. dos Negócio!; E8trarigeiros forma: por exemplo. os 500 ERIC RUMAR POSTO EM,f:eja pl��xe já oficializada eIl! todos os congres,sos, os re-·

. Elizllbeth SÇOTT <.ro Pah(g'uai, protestava COl1- quintais de açucar destina- . I..IBERDADEr-resentantes da bancada situacio'nista e da ebancada Jra� ,em: tra o "últim�tum" brasilei- 'dos aos trabalhadores das LA PAZ, 29 (U. P._)tHdhista hajam impedido o julgamento de um projeto sem: LAGRIlVIAS TARDLJiS 1'0 de 4 de. agQsto; minas, a empresa vendelH)s El'ic Kumar, gerente. Ioeardúvida importante,' já que envolve a reorganização de No progralnGl:' 'Noticias -::- em 1.903, fa'leceu o es-
no mel'cad(') negro de, Lá Pl}z da AmeriC:an Smelting andílma honrada classe de servidores públicos_ ,l\fais uma da Semana. Nac.. critol' Eduardo Prado. terceiro: a

" Smelting'" 'pa- Refining' ,Coo, foi posto emvez, pOl'hmto, os deputados governistas, refletindo o pen- Jean August seu ,piano e André Nilo Tadàsco ralizo�l o s tl'abal'hos nas liberdade hóje, depois que-sarnento do Executivo, deram provas de Sll-a comprovat"da seu ritm6. Short. .

minas; quarto: oculta gêne- a, embaixada' dos Estado-smá vontade ,contra· o funcionalismo público. . Preçós: 8,00 - 4,00
roo alimentíelo's destinados Unidos fez representações.

.

O ilOb"ie o�ador, auxilJado pelos. aparte,s brilhantes Imp. até 18 anos:
flOS tra:balhadol'es. ante o governo da Bolivia ..dos deputados Antônio Gomes de Altpelda1·Ylmar Cor- '

. Il\fI?ERIO RECREATIVO CLUBE
O intel'ventou geral das Kumar, qll€ é súdito bl'i-'1'ea, Vargas Ferreira e' E-ernando de Ol'iveira, salienta Às 7,4511s, CONCóRDIA

mmas ontem elitrevist<!u tâni�o, encontrava-se presoque, daqui por diante, os porta-vozes do govê1'l1o 'não po- Howardd DUFF - Ida. Kumar na Chefatura de Po- preventivàmente, desde' ter-d"eI'a-o mal'" plel'teal' aumellto' de' I'mp'ostOf' n' em alegar fa.l�, LUPINO :1 diretoria do Recreá- .

h" f" d d b t
� ".

- J-\
lícia, desejando c eg41' aml- ça- eH'a, acusa o e sa () a-ta de' recursos para dar aumento aos s�rvido·r-es' públi- em: tiyo ClubeConcórdia, con- gavehriente a um acôrdo e gem ii. produção das'minaicos, .poi'que se suas, intenções fossem sinc.er��, teriam ;i- ENTRE O AMOR E A vida aos seus ASSOCiados
propôs-lhe que pr�meiro da cOlPP;mhia que dirige.do prestar seu necessário apoio ao projeto ora em dIS- . MORTE -I 'e eXl,uas. famílias, para a

'éussão, cujos dispositivos, além d,e'favorecer uma classe No programa': Cinelandia soirée que fará realizar
de funcionários, proporciona��, maiores rendas pÚ?licas. Jornal.

Nac.. ' I ém. seus st�l.õ��, à. l1�ite de
Lanca, dá tl'ibuna, sua Cl'ltlCa contra a MlsenCla da..: Preços:, 6,20 _ 3,50 hOJe" cQm llnClO a� 21 ho-

queles:pal'lamentares, pal�a que os anais da Casa régis- lmp: até 14 anos.
•

raso '

trem mai.'l esse gesto Ç!Qntrário ao hem estar do. funcio-" • __� _ _ _._ __• ..:.. .....

naliS;�%bém 0/deputa?o Tenóri� C�v�léante �eceu éOl�- v�'V � orE"�"N-no
-

E':',' 5 Esid'él'ações sôoo'e a" atItude. das'. ref·endas �ancadas" dl- r Urna BARBEAJUA, corri cadeira hidl'áu1ica, à niazendo,que embora a auseI:_cla s�Ja um l'ecUISO _parlamel:- S'1" . ,.'d S
.

za es uina Ma'or Costa. Tratar à mesma.tar'" já consagraCio, dele llao se d�ve lançar mao quando 1 '\ �1I a e o.U1 ' ,q ,
J

, '"
.

".., '.

'd d· d' d t d '
. Motrvo da vellca:.Vlagem. .vem preJudIcar uma colebvl a. e 19TIa e ;Q o o, clpOlO, ,

.

.

__ -()-C):---..o....o.-.o.-.o__\ ",
.

I
OI O.-.O....O_()_ - -'

I
dos· Rel?I'eseritantes do Povp, ".,:"", .

.

'"

.

."

,

' I
.

.

() deputado En'Ori Tei�eiia Pinto esclarece

"r'
·

, � Pi. d'Re -di P -Ia..
' Indo: �.,tribuiIa, o dep.utado Teixeira,Pi.nto e�c�are?eu 1 r8P',sa�se-wsa- e, $:1 ,.,0. .

que,. na dIscussão do" projeto que conc,ede lsel1çaO de Irn- , .,..,.
,

.

. \posfôs aO.pequel}o ,produtor, votara contra, o projeto ()ri�' Pl:QC'uro, uma Casa

resi-l pa. Il1teressado� queIram es

gina'l mas qu� na .se,�unda: discussão, .qualld?.foi pO;:ito denéial puta familia �ra,l1- �l'ever. ���ra �a:x.a Postal n,
a votos o substitutivo do de.putado EstlValet PIres vota:ra- tle, recem-chegada da l<..LIl 0- ..t65, ne"ta CapltctL
a fa�or, POl; enten.de�.pue o m�s�o trata' de, assunt

..

o dê
.real m.teresse para o ,ÇlesenvolvmTento e aumento d?-:ípro-, ,

duÇ'..:,
....

Adv()cada e Contabilidade
, ,

, .

•

I

BOMBAIM,29 (D. P.)
O navio escola brasileiro
c.Almirante Saldanha" dei.

, ,

e ofici-ais participarem de
um ,amp16 programa espor
tivo.

xou' hoje este porto 'par?
exercitar-se ao largo. As

'bat�r\as costeiras . de Cola
ba deram. urna salva de vin
te e 'ulll- tiros em homenagem

lO

DR. ES'rEVAM FREG/\PANI
.:_ Ad"'ogado _!_

.

ACACIO GARJBALDJ ,S. THIAGO
- ÓmtabiliRta _.

,

. Edifício "IPASE" - 50' a,ndal'.· .

>�P'APEL�REi>E'
ULTIMA MODA EM NEW YORK. BUENOS AIRES,

. , 'PARL�. mO.R �uo PAULO·
'MODEUNizE SUA RESIDENCIA FORRANDO·A

. Para !laIa de jant'ar. quarto, copa, etc.
'"

Distribuidor' e R�p.resentante neste Estado
IVANDEL GODINHO

.

Rua Pedro I�'o - anexo De,pósito FLORIDK
Artigo de proz:ta ..en trega.

.

'A2rad�cimento
, A"diratoria' e ° iorpo docente 'e disce�te "do. Colégio

Catárinense vem' por nosso intermédio agradecer às be:.
n�méritas'·�utoridades, às Congregações Marianas,

.

às
Associações. religi{)s�s' e aos piedosos amigos em' gçral
que ac'ompanharam o cortejo fúnebre do inesquecível Pe.
E1vlILIO DUFFNERt e depositaram flores e:coroas no.

• I '
,

•

seu túmulo. "

Outrossim agradecem' aos dedIcados ,medicôs Dts,
Oito Freusberg e Orlaricl0 Schroeder e -às caridosas ir
rnãs da Casa dI:) Saúcle São Sebastião .que o assisti�am du-

.""

.rante a ,1?nga enfermidade.·
"

,
'

'-

•

, '

I '

I
t
I

[j;,P/7 hp- ()' d..eU __

. J��_.�,-,

"�, , ....
j ,

'. '

•
.1

_

I, ,
-

nó nOvO BANeO AGRleOLA '

't' d ('J 'd'" 1 d t:c")AP'LtA t'ooperó. ''16, •
e \..ne ,1.10 n� , ° ,.uf.,1'\.) I ','

,

SEOE PROPR.IA '

. � if�� 11� 10

fiOR/RNqPOllS - SlR CB rflp.lN�
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o E'I'ADO Florianópolis, ·Sábado, 30 de Agôsto de 1952
----------------------------------------------------------- --�-------------------------------------------------------.__

o Gôsto' pelo Misterio i

(Direitos reservados pela APLA para "O Estado").
,

DE PITIGRII,LI Expresso São Jorge
de OSMAl� MEIRA ,...,-

PERDEU-SE

. I,

Buenos Aires - (APLA) - Se virdes um grupo de

senhoritas e jovens em tôrno de lima mesa (geralmente ,

de três pés, que é mais movediça), com os polegares

ulll-Idos aos, polegares e os mínimos aos mín i_:nos, par� �o:mar
uma corrente, erêde-me sob palavra: nao e espir-itismo.

,

Se virdes uma senhora sentada a uma mesa, com o

indicador e o maior de todos de ambas as mãos apoiados
em um pedaço de madeira (os espíritas franceses o cha

roam "la planchette"), ou em um copo invertido que, im

pelido pelos dedos, vai de um lado para outro, buscando
as letras' do alfabeto escrito a sua volta, corívenclda de

que faz espirit ismo, continuai a creme: não é espiritis
mo.

Se vos, dizer que um senhor cai em transe e, a pe
<lido, fala/de filosofia, religião e política, a probabilidade
de que seja um verdadeiro medium é tão reduzida, que

podeis excluir com segurança que se trate de espir itis-

VIAGF:NS DIÁRIAS DE
J..IMOUSINES

Horário
.

Chegada
20,.00Florianópolis

Saída

_ 8,00
,

10,30Chega 17,00
ITAJAf

Saí 11,.00 17,30

Chegada
12,00

Saída
16,00 'Blumenau

Agência em Florianópolis
CACIQUE HOTEL

'

Rua Felipe Schmidt, 53 -

Te!. 1.449

Agente 'ltajaí
MARIQ MACHADO

Rua' Hereilio Luz, 36 -

Tel. 383
mo.

Comecemos com este último.

Ele não faz espiritismo. Faz "glossolalia". Esta p�
lavra' que etimológica e histõrtcamente (Sagrada Escrí-

tura)' significa "O dom, das_ Iínguas" fo� adoh:d� pelos
tudíosos para indicar a vertiginosa e impuevisível fa

:8 Idade ele palavra que em determinadas condições, num{,U
• ,.

.clima, num ambiente favorável ao,mistério, em um g:'upo
de pessoas decididas program�ticament,e a e1';1'. manl�es
tarn certos indivíduos 'de perfeita boa fe. O f'also medium

e as testemunhas crêm que a alma de um morto (um .de.
encarnado como dizem eles) está disposta, quando Isto
s,

, .

ôbconvem aos vivos, a pronunciar uma conferencIa, s� 1'e,
moral fazer profecias, abrir de par em par as pagrnas

do B;edekel' do além. A vontade de crer' faz re�to. Um

público f'avoràvelmente inclinado aceita t,u�lo; dl�O, tu
do não raciocina mais; perde o senso crttíco mais ele

mentar, o bom senso capitula ante a magia elo absurdo,
o prestígio do inssplicável. O falso medium pode dizer,
com a condição de que assuma um tom autoritário e so

lene, as cousas mais estúpidas, confundir as datas, su�s
titúir a costa Lucrecia Bcrgía, Santa Teresa de Avila

por Santa Teresa do Menino Jesus, dizer que, o Pireu

é um homem e que a pii'ita é uma doença. Encontrará de

fensores. Ante o fenômeno do transe, a maior parte dos
apaixonados perdem a faculdade de exame, -a tal ponto
que um faraó da vigésima - quarta dinastia que fale
castelhano não alarma a ninguem; parece normal que

Hitler se apresente para justificar-se ante um grupo de

perseguidos políticos; torna-se explicável que o marechal
Petain revele a cinco jocosos companheiros o que silen
dou ante o tribunal mílitar ; parece normal que um mor

to famoso e-m ·vida pela s-ua prudência e equilíbrio se

deixe ir a ponto de prognosticar declarações de gue:'ra e
vitórias.

Mas, se um dos presentes fizesse um esfôrço para

analisar o discurso elo médium, ver-se-ia obrigado a re

conhecer que o'mesmo- disse palavras, palavras e pala-
I·

- Dia 24 - Domingo - Soirée.vras com uma efêmera aparência de 19açao, como po- . , .",
.,: .

O d" dê DIa 30 - Sabado - Soirée.dem ser os solilóquios dos delirantes.
. lSCUrS? _ ess.e I

médium não pode ser resumido. Perguntei aos mais apai-I. _

xonados: "Em síntese, que disse êle"? e ninguem soube j ra calcula 1'0 preço de dois quilos de batatas não faz, ao
dizer-me o conteúdo do monólogo; no entanto, enquanto morrer, .um mergulho üa álgebra superior e no cálculo
o médium era arrastado ao vértice de sua glossalália, =: infintesimal; cada um; depois de morto, conserva sua
plodiarn aqui e ali os "muito bem, muito bem". As mes- personalidade; se o delinquente, ao morrer se transfor
mas páginas escritas por um dos presentes a ditado do masse em santo, seu castigo temporár-io ou eterno seria
médium me- foram apresentadas como páginas sublimes. uma monstruosidade judicial.
"Que quís dizer êle", perguntei com os documentos na Se numa sessão se apresenta Cleopatra (mas não se
mão. E inclusive pessoas cultas, com temperamentos ma- apresenta; não percamos tempo em evitá-la) e relata seus
temáticos como forma mental, não conseguiram fazer o amores com César, Cneu Pompeu, Dellius, Antônio' e Ire
resumo. Ô rodes, .podeis acreditar sob a condição de que se expres-

Se um conferencista, um conservador de café, nosso ·se na língua dos egípcios, dos árabes, dos troglodias, dos
vizinho, de banquete, um pregador, dissessem �e uma tri- hebreus, dos sírios dos medos e dos partos, em uma das
huna o que de acôrdo com o consenso geral disse o falso sete Iínguas que falava corretamente; mas se ela falar
médium, todos perguntariam: "Mas, que está dizendo es- em francês, dizei gentilmente que não se .preocupe ; não
te idiotá?" Quem não' acreditar, faça uma-exper+ência em- -e ela.' RecebT uma conniiiica-çãõ' dã' mal:;quesa de Sevignê
todos os clrculos espíritas, lúlln dia fixo da sem�na há e era certamellte dela, pois se expressava num Francês
um medium" que me atreverei a chamar de medlUm de impecável, num mau italiano, o mau italiano que ela ha
plan.tão, que· à' hora· estabeledda pal'a o eomeç� da ses� via falado. Tenho tido comunicações c�om· médicos do sé
são, com a pontualidade de um chefe de estaçao, entra cuIa XVIII, que se expressavam com a terminologia de
em transe. Dê-se ao trabalho de taquigrafar sua confe- então; e falavam de onças e de libras, não se tendo ainda
renda e depois mande que a leiam - ou a releia você familiarizado corri os centigramas de nossa época.
mesmo - eum olhos serenos. São frases lançadas sem "E se um espírito nos faz profecias, não é um espíordem num chap�u e tiradas às cegas, umaa, uma. O con- rito. Depois da morte não se sabe mais do que se sabiadimebto das' palavras raras, tomadas de empréstimo e em vida. Os ·àutênticos �spíiitos dizem: "não nos interro�
'ài cegas, 'uma a uma. O condimento das palavras raras, guem sôbre ó futu'ro, pois sôbre o futuro não sabemo�tomads de empréstimo e sem discexnimento ao grego e mais do qu,e vós";, Se faz profecias, não é êle quem asà teosofia, à prática yoga e ao .budismo, ao ,Velho' Testa- faz, mas a senhora que, com os dedos sôbre a "planchet
mente e ao Corão, e os nomes de Krishnamurti e da Ra- te'.! O'lF�O' copo invertido, busca por sua própria conta asbindl'anath Tagol·e; de Blavatsky e Annie Besant, e o Pa- respostas. Observai-a: seus olhos vão para as diferentesthos e o Pramr, o Karma e o 'LOgOR, ralados caprichosa- lêtras do alfabeto anles.�que os dedos impulsionem o copo.:mente sôbre o indigerível timbale de teorias que não são Fazem profecias as senhoras e os jovens que, em corren
teorias, ·,de aforismos, que.. são ka )'orquestràção 'r�ÕS �tlla,is, te' em tóldlO'· da: .mesa, coordenam as pancadas segundo-insôsos 'lugiu'es, comuns darão uma idéia do, ,que, sob a seus desejos. .,'" '. '

hipnose, ou -tamhé-rr(.sem:::hiI)nose,·pode,�sairtde um Gél·e- '-' E' se 'se apresenta, a- pedido uma -gránde· figura dabro:,que ,perdeu :todo C:i:Í11frole�e ,toâá disc}plip.4·' '\ ",

.

histçria, é mais -inteligente rescender a luz, por um disco.

'Pel'guntai'-me"ão; 'então C01110 se pode, s,aQtlr $e � re- 'e' beber alguma" cOl,lsa. Napeleão que �m' Santa. Helenaalmente uma voz procedente, M além...t�mulo�
.,', ,�enSlO!yanós formosos passeios que, dePois da morte, fa-

E' muito simples; basta pensar que a morte não dá ri<l, ,çbm Cesar" Pél'icles,· Alexàndre, discorrendo sôbre a

inteligência; um carteiro rural não aqquire, depois dE:), guel:�a e a poiítiéa,- não abandoná os Campos Elíseos pa
morto, a visão panorâmica do ministro, "das 'éomullica- 1'a re§pimd�r dócilmente a uma cl'etihazinha que, tratan�ões; quem em viela falava "cocoJ.iche"; depois ·de mói·Ú-t dó-o por 'tu; lhe pel:gUnta se em ,Waterloo foi vencedornão falará espanhol como Larreta, nem italiano como ou vellcido; e quem- :foi mais infi.el, Maria Luisa. na :Aas.D'Annunzio; o quitandeiro que se serve da aritmética pà- tria ou Jose·phina Beauharnais.

7

Fpo-lis. Itajaí
Cr$

70,00 ,

Perdeu-se um Relógio de
algibeira de -prata Mauá
.omega Ferradura) dentro
Ie uma bolcínha : entre Bi-

. guaçu e F'lortanópolís. Fa
vor entregar a Rua Capi
tão Américo Lotí, 27. B'al'
reiros ao senhor Theoba Ido
S Alves Que será gratíf'í-Blumenau l ':" .

Cr$
cado.
----------------------

100,00

Cr$
frequez.e. em geral
Vlnbe Creosotado

(SUv8ira)70,00 40,00

Cr$
100;00

Cr$
40,00 Mobilia

.

NEGóCIO URGENTE
Vende-se uma mobilia de,

sala de jantar com as se

guintes peças:'
1 .mesa elástica, dois bal

cões, 2 poltronas e 6 cadei
ras. Tudo em perfeito esta

-do.
Informações com o snr,

Gilberto Oheur, na residên
cia do 8nr. João Assis em

Coqueiros.

Agência ,'em"Blum�nau ..'

HOTEL HOLETZ ...

Tel. 1.065

Linhaltajaí
SANTOS & BATISTA

antiga "CEZARIO"
CAMINHONETE:

IDA:
Salda de Itajaí
Chegada Fpolís.
VOLTA:
Saída Fpolis i6,oo horas
Chegada Itajaí 17,00"

(Aos sábados e feriados a saída de

Fpolis. é às 13,30 h. e � chegada ii '!ta
jaí às 1611.).

7,15 horas
9,45

01\l'IBUS
mA:
Saída de ltajaí
Chegada Fpol is.
VOLTA :.

Saída Fpolís. 15 horas
Chegada ltajai 19

.I Aos sábados e Ie riados a salda de

Fpolis. é às 13 horas e li chegada ii Ita
jaí às 17h.).

7 horas
n

AGENCJA
Rua Alvaro de Carvalho fi. 19

Lira Tenis Clube
l\-ms DE AGOSTO

OASA J1I8C11LAlQ.A- 'M_'
baf'ora. ... ....... JLeJ
,Vl,tor. VAJ.,..t••• DI.... -

a.a 00...1 ....". __1''''

Oficina de Bicicleta Nely
Achá-se aparelhada para qualquer serviço em Bi

cicletàs e Bicicletas a motor -- Ticiclo - Tico�Tic(' -
Carrinho - Berço, etc,

Peças e Acessórios Novos e Usados.
Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica.
Serviços Rápidos e Garantido, Executados por pes

soal especiallzados.
- Rua Padre Roma, 50 �

:Distribuidor
t�. HAMOS S/A

Comercio - Transportes
[tua João Pinto, 9 l"polis:'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NA, ASSEMBLEIA LEGIS'LATIVA
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. Vibránt�. disc.ursó' do. ,dep.' ·Bahia
".

Bitfencourt,' apreciando' as arbitrarie:
.

" fades da polícia de Itájat OUlros fatos, aDIeI. ....
As arbitrariedades .do Delegado de �olicia de Itaiaí, •

r-
•

Em defeza -dos produtores de- álcool

que, tripudiando sõbre a lei, está. espalhando o terror en-
. Aquela auto�'idad� não tem defeza, O 'ato por êle pra- ,

.. O ,"deputado Cássio Medeiros l!omentoJ.l urna :LJ\'}I'tál'�it
• • .

,. �
•

I
... • /

t

, tre. o povo daquele rnunjcipio, provocaram justo, oportu- ticado, transformando-se em posto arrecador ambulante _ d� Instituto do Alcool e .Açucar segundo a qual os pl'(h.

no e veemente protesto do brJlha,nt'e deputado Bahia Eit- de impostos, é· uma aberração administrativa." Os supe- dutores de álcool são obrigados a vender 80 meB�O 111$-.

ferjcourt. "representante do. PJlrtidQ Social Democrático. riores hierarquicos, e, prfncipalmeute o Governador, dó títuto toda a sua producão, a preço prefixado.' ,
,

o: nobre. parlamentar, v�i;dadeü:o e autorizado, inter- Estado, devem sair- 'em 'campo em defeza do prestigio qa; " Essa POI;t.:J.i'ia - acentua o orador, _: vem causar,'

p rete do povo da próspera comuna, q�Oi8 de tomar co- autoridade, minada pela atuação de agentes incapazes de 'en'orm�:' prejuízos aos que, em nosso Estador se dedicam,
.n hocimento das explícaçõês '40 Secretário (l� Segurança, :epre�entar o poder público, : .'

,

. 'I' a essa atividríde, pois o preço não co rresporrde ao re'a.l.

.���blica, declara que as mes"mt;<;, não.correspondem à ,rea-, '. D�s'envolvendo sll.a$' �onside,l:a:,�ões;, o

o. deputado 'Ba_:, valor do ,pro:dut?,' e desta. f'orma.. aú,t�trã. for temente a

l v�!de dos fatos. ,

.

't
.

T' hia Bíttencourt torna. trresponâíveis as -suas acusações- pequena indústria. . .

.......,••••,••••••� .contra -à autoridade policial de '�tajai e-não deixa ao so-' .
' Diversos deputados intervem o nos debates, nut<lndo�,

vêrno Dutra alterrsatíva s�'náo. demiti-la do' ca�go que, se '(J propôs ito geral ele não se permitir sejam os intcT€-S_,

ocupa com.evidente incapacidade., '

"

'.'
- ses do pequeno pródutor feridos pela referida portaria,

. �e o: governo -uden ista 'fosse .de fato, um governo de
- O deputado Cássio Medeiros, em conclusão, l"(�qtl-er-"

vig ilancia democrática;' a estas Jí6ras, 'Itajaí �eria outro se transmita um telegrama ao 'ministro da Agl'icultul"a",
Delegado de' Polic-ia, , .

_
, solicitando-lhe providencias 110 sentido de tornar 'Sem.

'. Merecê destaque Q aparte do deputado Braz Alves:'efeito. a 'por.tql'ia' em apreço:, "

que sê' solidarizou 00 protestor.Iembrando, ainda, o tele-
' (Contínúa na '6a pág.)

'_'_'___,,________________ grama dos Revmos, 'Padres d� Brilsque, conde�ando as' � '

P1orianóp.olis, Sábado, 30 de AiÔ8�o dQ: 1952 , autoridades policiais, ,O :,,' ,
,

�.
" ,

I
,

--:------�-------�:;_-----�.;_-------
'....... :... !' � ,..,

"

•
o

, -.
'

,Redução UIS pre--; ,

,

ços' 'da farinu t.
IDsfala�se; h"le� 'a L\s,se'lQbléia' 'Bis'ri ..·" 'de

..

'trigo
tal dos Rofary de San'" Catarina,_ RIO, 29 (V:A.) --' O pre-
',.

,
sidellt� da Repúbliea

'

apro-

Deverá ser instalada, .ho- conseguinros obter, durante i cometido -êste tema : "Re-
vou o metodo adotado pela

je, nesta' Capita 1,.' a Assem- 'o funcionamento 'da Assem- ,Com.issão"'Con, slÍlti�a do T�'i-
,

'" g'l'as para que a, couconrên-"
blêia Distdtal' Seccioh.al blêia s';'ra�,o� de'ba'ti'do's vários "

. ,g:o .para- obtenção, de cota-I:" i
" - '" Cla, nosvnegóetos, ,$\!' aJus-

dos Rotary ,Clúqs catari� problemas, uns de' interês- te a9s ,ideais de RotarY"'e
çõ.es pa1'a f?'J'l;eci�ento de

j
,

nenses" c.om Q fim de .serem se i'estrito e intemó' 'da 01'- ao de' Rio âo Sul, "Como de-
. trigo em grão, Em seu des

debatidos diversos assuntos ganizacão e outros relacio- ve. Rotal'Y interv}.r no inte-
pacho, 'proferido' em ex'po-

(le caráter' interno e de; 01'- I;ado� �om a suà ação em be-' rêsse da comup.idade!': "

sição .de ffl,otivos do ,miniS-I
dem geral, defendidos pe-\ nefíci.o do beJ;l1 comum, Den� * o)!- "',

tl'O do Exterior, salienta, o

los ()()stulitdos em tôrno dos tre êstes, dev.emos l'essal- Daremos maiores deta"
pr'esipente V!lr,gas, I gue .0,

quai,s giram....as atilvidades ·tar' os seguintes: "O Ro- lhes da- Assembléia com o
metodo é tanto mais aCOll-

rotária,s de todo o múndo. ta!''',. a rlaz e NTaço-es Unl'- 1
.

-, \ selhável quanto a te'ndenci'cl
J p re ato do que alt. se passar

Especiab�limte para· diri-' das", tema que' foi at'ribuí- e, neste ensê,io; desejamos' parà,
baixa dos preços do,

gir os trabalhos dó aludido do ao Clllb de São Fl'ancis- saudar, cordialmente, 'ao's trigo iniportÇldo permitil'ft a'
conclave; ch�gou, ôntem, a co cio' ,Sbl· para expor e de- ilustres delegàdos do lnte:' redução db. preço. da -:farinha

Florianópolis., o Sr. Albarv, ' fendeI;,'
.

HC'-mo pode·.l'l'ao DO_' , , \ de trigo e do pão,
u -n. 1'101' do Estado e suas exce,' •

Guim!1rães, atual G,overná, tary ri8'Íl: "nas escolas em leÍltíssiI:nas .senh·orus que
·0 p'onto capital do meto

dóI' do Distrito Rotário 120, prill da melho.ria das tela- se encontram em nossa .Ca-
do inaugurado pela Comis�

que
o

�. -, " , são - esclarece o ministro Assim contin,uava o $1'. lrineu Bornhausen:

. congreg,a os gremlOS çoes mternacIOl�al§' , tese a pital, augurando-}hes pro-
'

t t '"
J'Toã'o Ne\!_es, em sua expo-sI'- "HoJ'e esta' tlldo mudado Os t ã AD

eXls en es nos astados de cargo do grêmió 'de Lagu- veitosa e feliz permanência
'., ,

'. / ,empos sou -

Santa CataI'I' P
,

A CI b d It
' .

. _çao,
�

é a dleterminação pelo tros. Temos de encara.r a situação com lodo o rea-·

personalidad:ad� il�ll���:, ti-

j
l����_:&:�"....!._�.&�.��_. :��..-�.1���..�":�_

.

....;.,.....�""""'_' 'Govel:;fiO', \do'_forl1ecedol' do lis�o e não prometer ào 'povo senão'aquilo que coo"

tular da: Goverlladoria 1'0- .' . .'
"cereal quanpo, até aqui a sidêrarmos exequível dentro dos meios ,e da,s cireung..

tári d d' E t d
'

-

Do' Dr Ko- d n· ação gôvexnamental se 'limi-' tâncias em que vamos desenvolver as nossas ações.

nhe�jd:� , ��efeS ;� �:á�ec;� " ., " O, er ' KelS
·

�O. ta á fixú,a toneláfl'em a ser', Quem se apraz com promes'sás vãs, não s6 se engan*

a,pos-e'n,t{ldo da Rêde,Viação' . ColégiO das 'Irm'ã�. .

importadà'.� pl'ovidfl1ciul' o a si próprio ... porque o povo já. perdeu a capacidade.-'

Pal'ana-Santa Catarllla: ," , ,
.'

"

�. r,espeétivo licendamento. ,

I de acreditar nos ta'umaturgós e nos santos milagrei.·

P f 't M
.,

I d P
,Telegrama envlado peio tos Re.verelldli�-Slmas I Irmãs ,"".' ros da política nacion,aI (ápláusos demor.adGs), eu",

," re el o UlllClpa e onta D A tô· C I K d
' .

.' ,

,

G TI"
r. n 'n�o ar os' 011 e1' e dIstIntas alunas' acolhida ,�!.�""-;:-,,, ..,

- -& � co comete um ato de desleilldade para com' os pró-
�rossa, nO�.Larana, durante R' 'd'

-

d C 1'"
.

,
-

mais d 10 • f d deIs p lreçao o, o eglO m1l1ha estada Florianópo-. '- prios �ompanheiros de Juta, enganando-os � cOJll-

.e anos" un � 01' "Coração de Jesus"': lis Pt ·D.
'., )

. prometendo-os perante a opinião pública. (Palma!!'
e preSIdente do Banco C�-' .1'Regr.ess:mdo ao Rio de IZem' estrepitos.as).·
merdal" dô, Paraná SIA' °di-'J .

o
. .'

retor d C' 'At'l" an�Iro quero mamfestar., ,CordIalmente A fi to n i o
'

•�. - Assim discursava o Chefe 'do Executivo:
.

a 1a, a ala de Se- mais.uma vez agl'ad,ecimen.- Carlos",' ,\
.

:(Não esquecerei, também,
-

se. merecer os sufrá-.
guros Gerais, etc.," �. o 'St. i�..",&·..-r§&".,.:""'..._'r""'''·'''''&_''''''"T''''''-''''''''''';,.·�''''''''·''-&·'''&''&�III_ .

"

Albary Guimarães um dos

I
" ..

'
, ',' . '. que, no comêço, tutlo gios do povo catarinense, os f\lncionários públicos-,

. �fundador,es �o Rotary Club Na
r

,I'6a'
o

C" R
�ão flôres, até GJ.U� a pitom-: Ate hoje não pude 'compreenger c�mo é que um país

, de SU'R CIdade (Po'nta (;1'os- • .' • .. ha �renha paulificar a vid� 'e que avançou tanto no"dominio da assistência sociat

sa) e qtÍe foi eleito pará: o
� ,fazer valer o adágio:

:P6S,
e d� legislação trabalhista, tenha esquecido os �\

cargo ( de. Gove'rnadQr., do j
,

leRgallQs vivem os escr,i- setvidores, 'o que vale dizer, o pêssoal de casa, cujlt:

Distrito 12.0 em abril p. 'f,in-
I'.

.,-"'ssn--e, ',.-.lell, vães ... "

, situação não resiste a um confronto (."Om as de....�

do, empossando"-se etn. ju1ho'
DIlI iJ

;

- que, a 2 .de julho 'de' classes ássalariadas. (Palmas e aplausos),
,

O c'ai 'Bago dà �D t
/ 1950· \) candidato da U D N

' ,

Tornou-se verdadeiramente humilhante a situa·'
do _.corrente ano .. '.

"

"

ti'. vaS r. em donvenção� assim ter�i� ,ção 'em que Nive a maioria dos funcionários esta-
A fl'e?te. dO

..

R?tary ?��b .Conforme noticiámo!'!, -re-I
usando da. palavra ã.quêles nava s�u tliscurso: Peço, de duais, 'em face da �volucão havida tio terrenlJ -,

local, conSIderado, o gremlO al'lzou-se, ontem, na 16a. C. militares I havendo agrade- ,espírito, genuflexo e,' olhos �onquistas sociais. Urge,'pois, que se tomem medi-

al:fitrião
.

�as- 'demais agre-' R, ,a solenidade da trans- cido Q e�po�sado a presep.- no álto, pela nossa vitória. das no sentido de melhorar o teor de vida dessa:

mlàções do Estado, está o' missão daqt;lela Ch:efi.a, Ptllo ça. de todos, qeelaran,do d,e- ,pOl' .que esto�l seguro que cla!õJse. porque só ·assim o 'Estado terá autoridade-
,

Dr.. Roberto La.,c_erd,a e n'a sr. Major CYl'O Dentice CaI- seJar' mere�er a .cooperaçã@, ehl s�á, et<;. etc., ... moral para exigir-lhe' mais,éficiência,.'e produção de'

sua Secretaria o Si'. ,Antô- ,das, ',chefe interino, ao sr. de toôos.'
'

,
-_ que, 'ao que p,al�ece, o scr-Viço". '(Aél"amações').,,· ,

'

.

,
l1io Coelho Stipp. -Coronel. Hugo 'de C1;l.stro, ,1-€- ,espírito 'genuflexo' resoÍveu ')r; x·

'

, ,E:,spel'a-s.e· o compareci- cem..nomea.do 'POI' ato do
.........,..._.,....._...."_.....,..........-. '

.

x.
'

lU t
' t1' bl'"

.'

" septar-se,'.:
en o -a, "tssem ela, das Pre'sidente da República. 'It'

,
- ,

t
• ,

te }!:nganal'-sê ,a si p.róprio., ta,umatul'g�s, 'santO»
'delegaç.'ões dos Clubes de o :"s 14. ,h'OI'as, p'I'eseon' tes os

' "."'1 �'DtillG. :
....ancaqdlales' d'aR1Ul.e, -DOll• ,'N·m.."'e daosl'

I
.... ,UG " U'U I.>'

• milagreiros da política, promessas 'mÍl'aboltnltes,·

B,l�lmen�u, �,.l��S_9.Ue, Cris� srs. CeI. Munhoz d'a Rocha, ........,gp....
P. T, B. �ban{lona."1'a-m Ó r'e-' desleald!id� Pêhl'à coin, os companheir-QS, autoridade'

(;lU_ma, I 1I.rI 1 anos,. ,Caça- chefe da 16R C,:' R. em gozo �� I':;
'"

'Cinto' dá. As&embléia
o

para moral para exigir eficiência ' dO's. funcionários .. '

�:�; {Can�nhas, . It�Jal. Ja- .de li.cen��,; Ce.I. Vieira.' d,a :" �..�4.,
'

,evitar a vo��ção d� um pro- tudo isso ANTES, lá de baixo; como chal'g� do. Car-'
,

í

•.
Ul.rlo "ul, JOlll:llle, �oa� .Rosa, Major PlJJ.�o.da Luz e ,t....l't·;.. jet'o ... mas'que o dellt1tad� los Estevão.

' .

,

ça��, .La.gun�, La.1e�, Porto' 'l'elJente Ary Canguçú de
.

Rl'O; ,29 'tU. P.) - 'A. tur- Enorl Teixeira Pinto' ficou
"

,

DEPOIS, lá, de eima, para todos, uma' g05toF'" ,

T�11lao, RlO do Sul, S�o Fta�- .Mesquita; 'do 140 B; C.; :Te- ma .(,le' ronda ,da Alfa,ndega fazen,do 'companhia ao depu- 'garg�lhada e uma ban.atru;"de J11ão, . ,

.

'

cl�ce .

do ,Sul, Tubarao e \r l� ne�te Andt:elino N, da Cos- 'descobriu:, nà Guanabara tado, Os�aldO Cabral .•..
delra ta

.

r' ,
'.

t t d' l\Ir'" h t 1-
' "

O
.

"
..

eP'f e�e:n o

an e o :1.3)01' um
.

a: ��ao" c,onduzIndo 'c�n-
.

--- que o dito 'deputado,
início ,dos trabalhos ,Meihco D-�l'etor do H, M. F:"; ,to e. oltenta volumes, eoú- 'Enori· somente se' retirou

foi marcado para ás 9 ho- CeI J
-

AI 1\1' '1 t
.

ras de hoje, no salão })rinci- T
'" oao ,�e�. a�nn�o. tenuo &;pet�s

..
italianQs, 'ri:' depoi� �ue o deputàd(ÜIó-

�?:Gel. Atnel'lco, SllveIra ganos amencanos e bepi-
. dorico . Moreira 'mandou', ,lli-

paI da Associacão Comel'- d'A IM"
,

• >,
VI a

'. , �J?r Má�'io, GUEl- d�S, no Va-tOl: total de um ze.r-I.he' ql1e se êle n.ão sáis&e
cial, gentilmente.cedido pe- ��� e o�l�laIs. da nossa �o- ml-Ihão de, cruzeiros. O'con: iria dar parte aa seu fri-\
la suli dh'etocia, de\'endo liC.I� �lhta;l'> bem como �s' tnl.b.trulo irá - a leilão. 'Ueu .. -,

'
,

aqueles, tnihalhos se p1'o- OÚC1al� �m se,'1"y'iço na,'quela . Os,' �on.·tw&bandistas'
-

fu-, :_ q'ue ,0. outro óepu'ta.l,n
lonl;,lr atk. amanhã. sábado, RepartI ed'

"-' .....
, �' _proc eu:-se �()' �lrall'l ante ,a ,apl'Oxima.çâ<>'" � dr. Cabra;l. no entá,nto gn"

Segundo i::1fo:-n:i.c,Çcs que ato de pa;-;S"a�em da 'ChefIa, (l.� lancha da Alfandega. .
toa como D .. Pedr.o: F,ICO. '.,

o 'Aconteci.eDto do. Di.'
.

.. '

, \

-
.'

"

'.

Assim falava o sr. Governador:
,

. "Quero agradecer aos delegados aqui pr.esen.. -

,te!> a indicação do meu nome para tão,alta inv,�ti,..

dul'1!, como é a de Governador. do Estâdo de Santlll:'

Catai'illl,l, .e manifestar-lhes" ao mesmo tempo. ir, I

,
-. meu, firme propósito de cor:responder à confiaD�

,

dos ,meus correligionários, não lhes prometendo siM.
� 'não �quilo <lue me fôr possivel realizar, pois já es

tamos 'lollgé da época em que o eleitorado acredita-·
va ,nas mir.abolantes promessas nas' quais eram ba-_·

8�adás as .clul,!panhas }lolíticas. (Palmas e aplauSQ�
delirantes).

•

" '

.'

('
.

•

...
� ._1

'.' �...

"'"

. \
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