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/,., ' nio. I'r ,
, LONDRES, 19 (D.P,) -- titui um recorde por ,s'u!l. rei Jorge, sexta-féira passr real declarou que as mulhe- 'lho havia esgotado o tale-

Ventos i Do quadranteA rainha Elisabeth II ,ceIe- brevidade, e à noite passada' da', Um porta-voz da cort . res f,oram excluidas 'POl'qu3 cido monarca. A familia
1 f. sui, .rescos. '.;brarâ seu primeiro ato "se- .autorizou as organizações \,' elas jamais participaram de real, que passou o fim. de
Temperaturas _ Extre-

mipúblico" a 27 de f'everei- comerciais, culturais e, de atos se�t�antes, e po1'qu.e semana no _cast:lo d� Wínd-, 'mas de ontem; Máxima 27,0.
, 1'0 corrente, no Palácio de benef'icencia a realizar seus

'.
se acreditay/,-l que �lm desfi- sor, regressou a noite pas- Mínima 24,1.'Buckingham, para' procla- atos públicos como de costu- '"

. te de tres horas' S,61'ia dema- sada a Londres. '
'

mar os novos cavaleiros de. me.
'�, '�iádo' cansatiVQ: ":Numero-

'

- - ••.,. .h. - .....

seu reino e condecorar com a Entrementes, certos gru- sos jornais londrinos crlti- DUQUE DE WINDSOR
". .Cruz da Vitória um heroi da pos que haviam permaneci- caram 'a 'Briths .Broadcas- LONDRES,19 (U.P,) -

guerra da' Coréia. O Palacio do calados durante o' perio- ting Corporatíon pelos pro- Os, jornais londrinos espe:
de Buckingham anunciou 0- do de luto nacional, come- gramas que' transmitiu de- cularam sobre se o duque de
ficialmente que a cerimónia çaram a formular críticas e pois' da morte do rei. Disse- -Wíndsor retornará à vida
será realizada no grande sa- recomendações, Os nacíona- ram os jornais que depois. pública e mesmo se voltará
Ião 'de danças do palácio. listas escoceses decidiram do falecimento do monarca a viver na Inglaterra, em

Esferas oficiais .informararn recorrer aos tribunais para a B. B. C. havia-se decidido companhia da duquesa.
que nesse ato o soldado Wil- 'determinar a valides do ti- a "propagar tristeza, triste- Os jornais mencionaram
liam Speakman, de 19 anos tu lo "Elizabeth II" na Escó- za e mais tristeza". a velha amizade entre o du-
de idade e 'que mede seis cia. A primeira rainha.Eli- A revista esquerdista que e o Primeiro Ministro
pés e seis polegadas de al- zabeth reinou no século XVI, "Néw Statesman -and Na- Ohurchill e salientaram a.

, turma, receberá a principal e 'a Esc.ócia e a Inglaterra
'

tion" exortou por sua vez, conferencia que ambos tive-

condecoração militar brita- sómente se uniram em 1707. a rainha' a eliminar o "eon- ram na semana passada.
nica.' Y' Varias organízações 'femi- .servadorismo" da corte. O duque,' que veio <l, 111-

A. Cruz da Victoria ser- ninas protestaram pelo fa .. , Por seu turno varias outras glaterra assistir, aos' furre=
lhe-á entregue pela: propria to de que se tivessem exclui- ' 'publicações 'e numerosos ,orais de seu irmão, rei JOi'-
soberana, por sua atuação do as' mulheres - exceto ! s�,ccerdotes pediram aos hri- ge _VI, pretende permanw��r
heroica na guerra da-Coréía. quanto às 'rainhas ,e prince_' t;i11ico?q�te "exigissem me-l mars duas semanas na Grã-
Speakman ia ser condecora- sas visitantes - do cortejo 'I

"

I nos" de sua soberB;na, d�z,en-l Br�ta,nha a�tes de regressar
do pelo rei Jorge VI numa fúnebre durante o entêrro do do .que o expressrvo traba- a Nova .YOlk.
eerimonia que havia sido ----'---;__--,----__..---..;..;..--�--___:.---.�:..:----:.-..-_:_--�----,--------

.._ �:oje�ad: para os rimeiros JI' 'M"
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' ',' telo, de Wmdsor, para ver a
r.If Upessoas dev�rao estar pre- O Jornn,l, do Rio, na sua ç'ão central da UDN 'decidiú ap'oio à 'recondução �o atq(ll�!

"

<) da; coroas e:'lvia-t
. A • ,,' "

,

'

, expOSlca,' '"", (
,seu 'es a essa CerImOnIa. edição de ontem, p'Ó,blica 'O não foma): em consideraçãó_ pr'�side�te, � Câ�::tra; caso, das 'de' todo o g�bo para os LON.uRES, 19 p.P,), ,--

O conde de Clal'ence, Lord seguinte: / "t,
'

a àtitude dos·c?ta'J:i�ense$"•. fOsse ",lev�ittado 'o' bloqueio Ifunerais de :;J,orge 'VI: MaL; No compartimento df)s valo-

Chambelan, irá chamando. "�stão� co:n;cl.uido�, nas, I �stá" .-aSS,i,; f; decidido Q politico qJÍe,�e .vem e!�ercen- de :aOO.OOO pessoas, viram a re� su1-americalios do meY
uma por uma as cin'quenta duas �"8as I�eglslat�vas, OIS espmh.oso problema, a. Qlle' ,do 'contra/f) �ov�:rna�?r. tfa- expos-ição no, sábado e no cado de títulos, hoje, notoü
pessoas qtie seriio p�;oélama- ,�nten�lF�ntos relaclOn�dos o �esmo OJ;,gão. �� imprensa -tariI_lcnse, ,sa�o das hl�lt'as' doming'o� O local foi esp?- se progressão das ações de
das cavaleiros ou condecora- 11 elelç�o ,da� respectIvas, canoca se 'r,eferm na se� da: UDN,·sr� I1'meu Bor�Ílau� cialmente iluminad,o, pOIS La Guaira 98 e de United
d�s de acol'do �'b� )�dfsta de 'Mesas, ficando assentado o :.guinte nota do dia 8 do cor- sen.' Como se sabe, com mi. milhares de pessoas ainda Hava:na a 18 %". As da Leo
novos títulos n�biltarquicos crité�io da recondução d�s Irente:, .' ,', rwi� ��.\ss�mbléia, o che· esperava,m em fila, ao anol-, r�ldina, do BraSIl, perderam
e condecorações, 'dada, a c�- atual� membros. No que dIZ I _

A re�le�ção. do �r. Ner�ll fe do ExecutIvo' daqnele Es- tecer.
;....._........�...........................!..�..:.��-��'Io!!�...................�.,..,.,.

nhecer pelo governo do pl'!-: I respeIto ao Senado" � lea.der IRamos a presldenCla�da, Ca- tado vem sofrendo severas --_.......... , ,
,

_
meiro ministro Winsto!1 IdO governo, sr. Ivo d AqUIJ,.10, I,mara dos. Deputa'dOl:l 'com o restrições 'de ordem politi. A-'mI Veto ..Lo "Ve"thl'nho"'ChUl'chill, em principio� �á concedeu dedaraçõe� .à .spO'io, da'UDN nàc.ional foi ca, saUentando-se nesse par- I a O" _. " U.,

-

.',deste ano., Os novQs cavalei- Imprensa., Quanto ao PalaC:1o ! assunto discutido e eqllac!o- ticlJlar, a votação de uma ,

V'
,

�O's- a3ia'rlta\l�:"se"ão e ajoe-' :!radentes; é �erta a réel�i. na:dfl �elos: �denistas' de, lei conStitucio�ál' q'ue' pl'oi: LO: ',' s't" Getuli�o' a�rgaJ recu'.lhar-se-ão diante da rainha. ç�o do sr. �ereu Rardos, que Santa Catan�a.,,!que compa� be sua ausenCIa do Es'tado ,to.
,

.

I
'

""" ,"
,

Um auxiliar 'entregará' uma nao contara

',ent,retanto, co- re.cer��àúl�i�areuniãod() por mais de.24 h?ras, sem ��,U_bn a
:' romuld'ar" ,a'".Ieiespada à l\a5nha. _,,'

mo da vez ��s�ada-, com o DIr�orIO NaCIonal, em �a-. que transl!uta o car.go ao ,. t:"flt"",,,, 1) .. '. SI,',�'. '\,: '

Quanto 11queles que te- �I,)to �o,s udem�tas de Sant� 'S�S da politica estaguaI. Os, pl'esidente da A5sem.,.bJéia, �o, ,\,'.
'9' (V" K)' O s�'.,' pre�idente 'dà �epúbl:ica ,,'

nham sidO' 'pr<\Clamados ca- .cata...t:ma. Estes tentaran'l deputados 'Wand�tl�y J1'., qual constitucionalmente é Ge���� �al'�a� l:ecus'ou-se a submeter-se à vontade, do ,. ('

valeiros de aíguma ordem mesmo levar o partido a não Plácido OlímpiO' e Walde- 'o seu sucessor imediato. O promulgar a lei mantida pe- Legislativo e promulgar a,
,

e�peçifiea a. r�inha' ,p:r.?nd�- (votar no p,l'ocer pefi1sedista. �ar Rupp" e�,ig��a� ,dos d�- �overnador teu.do reç0t:rido lo Congresso com a rejeição lei., O �r. Getúlio Vargas .nãora em seu peIto a mSlgl11a (tendo em ,:!sta p�oblema� de rIgentes naClonal8 (iO partI; a Corte de Justiça local con- do "veto do velhinho". E de- ,qUIS, entretanto" cumprl1' <lo

correspondente., ordem regIOnal. Mas a dne- do que somente fosse dado tra a validade da lei, man- volveu o prO'jeto, ontem,' ao determinação do Congref3so
Imediatamente depois d�

Item-se
no seu P03to, tendo presidenté do Cong).'es�o. O e devolveu o prôjeto para

t 'd f't ..- ...••...........J-.·............."....�.,.I1t..,...",..�'-'y.·,.!"..·.Wr·�'....t';..· .."".........• ..
• , .• � • " "f 't' que o pl'esl'dente do Senad �er s� o eI ,a � co:tp.Ulllcaçao .

'
' -,

por menage, as l'on eIras caso, recente, deve estar [1,-',
• ,"surgIram conJeturas sobre.> do Estado, unla \'ez que o inda na memória de todos. o transforme e mIeI, E (�

.,() traje que a rainha deveI'!), rec:tlrso nijo tem efeito sus· Tl;atava-se. de proposiçf\O, que fará hoje o sr. Café Fi-
usar para a cerimonia. AJ- "pensivo. No ambito da poli- aprovada pela Câmara e pe- lho,

'

d·
. , � -

)t' .

I 1-· -- � .,.�••••••....,._ ,,/"'.IV...gun,s IZHl,m. ser pos�lVel . _lea nacJ?na, a !'!o J�ltaçaQ 110 Senado, beneficiando os
usasse o bl'llhante umfOl'- dos udentstas catarmenses "antigos encarregados e 'es-
me vermelho de coronel da

,
vem colocar em cheque à di- crivães dos postds 'fiscais O riso da cidad� ...

G,ual'da de Granadeiros, pos-
, reção nacional do partido, extintos, no· Território di)

to que tinha anteriormen�e ..........- .....��.....'V_v......-... ....._JO.......,:.;..._...;..._.,..,.,_._� Icuja- répresentação parla- Acre", Esses "antigos en ..
l·

c?mo herdeira do tl'on o, po- , ,
, . imentar já tinha aceito iad- carregados e escrivães" l'e-

rem ,ontros afirmavam qUe No Cea' 'ra' O Governador tO'ma
tamente a reeleição da Mesa duziam-se, na verdade, a,umveiltitia um sing:eI� tJ�aje de, , ,.' ,.'

",' '
"

" .da Câmara" dos Depu�adQs,
..

� o "velhinh?" Pe?l'? Tácio
tarde. "

'. '".,' da qual fazem parte dOls,dos de Souza e SIlva, UlllCO que

.� l'ain,ha'Él�zabeth, e�ml- "lQeé:Uda � contra a care�tia seus'1l1ais cate'gorizados ele: não f�ra,benef:iciado por leisPl:?do os deseJOS do ex�mb ' , (' ,

.

'.'
'

, mentos, os deputados Jose' anterl,ores, de 191� e 1921.
reI Jorge VI, "de não entris·- ,RIO, 19 (\T. A,) - Informações de FOl'taleza dizem Allgusto e Rui Santos, na Ficando à.margem dO's be-
tecer o reino", estav� fazeU'- : que' éstá ulcança}?do completo exito o plano do govern:í- primeira vice-presidencia e 'neficios, o "yelhinho" apelOlído �odo ? pos�ivel �al'a que �or ,in:tit�i��o'PostGS de abastecim�nto e yend� de gene·'llna. �.eg1,lnda secretaria, re�-Ipa};a o.Congresso, ��e fez a
a VIda, do paIS voltasse ao r os ahmeutIclOS a preço de CUi:lto, de preferell';Ia nas zo" pecbvamente. Poderr,os, adl- leI,' mas o sr. Getuho V:ar-
se� curs? normal. A ,jovem

i
nas :>uburbanas.' '...

'
,

-

,antar q_ue- nenhuma resposta ligas
recusou-lhe I?anção.:r�:mha__dIspOS, qu� Q p�riod(l , Informam que a 'Vl�dída é de grande. akance c'o:otl'a 1 fo.i dada,'aos deputados da.. O Con,gresso, re-unido U':I,'

de luto na cort� fos,se de:1.. o aumento do custo da vida, visando não somente a carne, UDN cata.ti�tmse que cria-' semana passada, rejeitou Q

pe?as 16 sen:anas" isto, é, ' �erde m�s tOd?;s os. artigos que eonc.�:'r�m para e�càre1 ram para o partido tão espi-I veto, por 179 VQ�os cont_ra 70
ate 31 de rumo, o que CO'll'tJ>-., cer a e:7H$,tencla atual, .. tornp"'do�a, dnlC�1 e' precal'la; ,nhoso'pJ:oblema". "

'

, I e poucos, cabendo entao ao
, . ,

, ,

.-

'Edição de h�je ....;.. g págs. Florianõpolís, Q_uarta-feira, 2(} de ]<"'evereiro de 1952 50 CENTAVOS
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'fiOTEMPO
, Previsão do tempo até 14

:- horas do dia 20 .
.

''tempo' -.-- Instável, com

chuvas e' trovoadas. �
Temperatura ,- Em decli-

Corre' ouro "OIS
tornp.iras
COMO, 19 (U.P.) - A

f'éhre do ouro apoderou-se
dos habitantes da região de
Corno, por terem sido desce-

.

bertas palhetas inf ínítesí
mais de ouro na água que
cor-re .nas torneiras das ca-

sa� ..

·

> ,
,'O

Urna perícia realizada rio"
funcionários locais estabele-
ceu a existencia dessas pa
lhetas, que foram encontra
das em maiores' quantidades
na areia e nas -águas 'da ba
cia qüe alimenta o aqueduto.'

,

A população aguarda com

') maior interesse os resulta
dos dos' exames .. efetuados
pelos técnicos' do laborató->
rio geológico-da Uníversida-:
de de Milão,

. ,

t

"

PESSEDINO - Eu l1\if,o
te disse, Governildo, Que

'':''á· f!ois� não
I

é sop�n r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Roldão ,..... .

�OnSOnl
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Môléstias de Senhoras, c;:,

_:_ Cirurgia doS- Tumores -
Da Faculdade -de Medicina' da Universidade de São-

,Paulo.
.

\I

Ex-Assistente oe Cil'urgia dos Professores Alipio
Correia Neto e Sylla Matos.

. Cirurgia do estomago, vesicuYi, e vias biliares, intestip.oS' .

d.elgado
.

e grosso,. ti'roide, rins, prósta'ta, b1'!xiga, útero,.
'ovários e trompas. Varicocele, hidrocele, varizes e .hérnia.

.

Consultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Schmidt, 21
,

(sobrado) - Telefone: 1.598.

I Residêlleia: - Avenida Trompowsky,' 7 ;_. Telefone::
M764.

"
.

-

l;-.--.....-------------'---
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.

F
.

iro de 1952
>

•

Excla., que fOl éleíta a se-
;
.,' .,.,;..

"

,

:, O' ;'b'oa'. "O' Ás 1.1) e '�F'hÓl'as j

,

Al)IIVERSARiOS:", <e�i��:o Oil'Cular' nQ 1(52, guínte 'Dlretoria pera.�e.�r Atê" ',ilo'<,,8rDava ,,:. ',; , ,. I'M!'EIUA;L , • :

'DR. JUpO �OIN. V.IEIR� . I<::x�o'. Sr. Diretor de '10 os destínos ,desta Asgo�Iaçao ';' c
" : . aD';'d'a' ..a'" ',' :.solt.. ,'.

_..•.•.
,.

. ;
.' Ás8,30. horas

"d

'

OCO"", bale, q amye":,,, ESTADO" durante o cerrente ano, ten-
_

J" história di; ,um os
'rio na�alíc�o. do sr:. �r. Jú-

i

NESTA: . \
,.,

do a mesma sidd empossada O boato, êsse' conhecido,' Valdir dando as primeiras mais 'cruelS crrmmosos da
.
.fío D��ll: VH�,l:a" .�,=:,dlCO. re- Prezado 'Senhor em. data de ontem:

não respeita ninguem � ne�,' impress&e,s ,so,,?re o concu�r- nossa. epoea. '.
_

,,:'Sid:nte"em JOI�VI S' a quem
Tenho a súbida hon ra. de Ptesjdent� - Paulo Ge· mesmo o "tJroprió"�obéYaft�, S?, disse que o mesm� na.� . Filma4o',nos'�propr\os 10- .

. -:

'ser��rft�tad�6,:�om��a,�ens �,.-c)""">"",,,, lvaerd Ferreira.' S. M. o Re1_Momo l0 eUní- so t�:ve o s?cesso pro�ostI- cais.
-pelos seus l}mlgo�.e adn::Ira-:- "'" '" .'. Vice-Presidente - Nestor

co. 'Napolltíca, ahida vá lá;' cado em. virtude do peque- DEMONIO DA NOIT�
.dores. �

,

.,

* * O: Diretório:_da UDN: Prazeres de' Oliveira. 'que ainda diverte, tornando .no número de conc?rre!lt:�. com:,

O Ji':;STADOcl1mpnmenta- ,'* de Campos .Novos! em
. 10 Secretârío - Osníldo

os "caldós" gostosos; api- achandôvrneamo; fraco ;o.,nJ�.· Stephén, .'J��AC NELLY e

(o.
,

. '. telegrama endereçado a9 de, 'de Oliveira. .

me.ntados eom; o ..
hom

'

4u-·'vel�;er:?J, JDh.tre�á.;nto;a��:U't S2ott'BR,AB-D1;�, '
,.f'A.ZE.: \l\.�J. �Nq�, H.OJ.E: .' Ct\.�>\t�Qa.��.S.. '. . alegoa .. UM.Á.�., 2.0. '�ecl'et�n�i!� .

- ��polito: ',��Ú)�.f/;:'t;,MÍi${'ito 'C'�tn�
.

.v�a�í; ''0, iflic�'s:P�'\ln_;iádas', �erec,eram "' .J 'No programa:, "H

'''E!'iprQ!l�, "',.' COlfW�S Es'rRADM,! lIféde!'.',' "
"

" ild'" não 'tem o seu '�II.r, a colocação dado pela Oo- O Esporte na Tela, Nac,
· �.����l\�o Cavallaaai,

l'�-I,e� 1���� .,dO"�;lfei.p.��e. � ;;es�,. 10 Tesoúr.eiro
-

walm.or.
.:

'V.·'eJ.·amos, o

......
A'ViSO que 'a

mi.&��O Julgado:a, pois fo- Galmon, B1'1sth. JornaL
·\(!Jutelegl'íl.ústa.

. te ultlmo representa-lo nu- Rocha. diretoria do,Clube Doze de ram todas caprIChosamen:.� Preços: "

.' -- Abelardo B.e�Teta: ma solenidade." -

.' .

' ,

'. 20 'I'esouréiro - Cados A�o.sto. distrfbuiu à, impren- .feítas, e seus aütore� S8.0 Cr$. 5,00 e 3,20
--;: Ma�oel A�'l da Silva, .Agora � a palavrada p.ro. ,Le0Pold:Q ''V,ochie�icz. ....

'sal-lo�al:
.

-

competidores de qualidades Imp. até.1S.anos .

. - José de Lima
.... , pria; UPN protestante im-

Comissão FIscal
ja anteriormente comprova. "ODEON,'.

,_ ,.
-- Lniz- CarlosBrasíl,

. plícítamente contra o desca-
Presidente _ Bruno A,tI-', " das nos concursos passados. Ás 8 horas

.

,:.._:. Reinaldo Wendhausen,. SO do governo pejas noasas .

to Bonn.· '. ..;, ,: Continuando' nossa pales-
... E o sucesso continua.

'funéiônáHo do Banco' Na· estradas. gU�embro -·lIIan�e' Anto-
Iro, Valdir referindo-se 'a ,TAMBEM SOIllOS IR�OS

. -cional do .Comél:cio: . Ou será que o .protest� ) é "nio Linhares. parte c�m�ensa���'a,/ disse
com: ,�>;,'.I .

0_ Euchde, Sdva, alf.,a· conlra o engenhe"o - sol?
lIIembro - Pe,'dli,no F 4ue o prêm,., .p�'ar da pou" G,.n'de OTELO -;-,y�

,

-te,
, Presumimos que o Direto-

Afonso Emerenciano. : i
.. �a'divul'gàção das :músicas, NUN�S e'Sergio DORIA,.> ',.

-- Edú Alo&r Lemos. rio' CampQnovense tenha re- .

c Suplentes'·"" foi r�lativam.e:hte bom. < _',' No programa: ;
·

.- ·glisio 'Damasceno da cebido dos seus similares
10 Suplente -. ReJ?a�o ,'o ,

No áno passad'o 1l RádiÓ'�' .Noticias da S.em!lna.'Na(>7'

.

'Silva.
, contracprotestos deste teor. Demaria Cavallazzi. '

CUal.ujá se encal'regava de' .Atualidades Wamer. Pa-'

-- Waldir Schmidt. "Vocês estão bancando o·. 20 Suplel�te - João Au- "A Diretoria do Clube divulgar as músic-as que es-< thé: "_', !

•

- Dr . .Toào Carlos Ramos. ,amigo da onç�" "Estl'a?as gusto 'de l\iello. . .' Doze de Agosto av�sa. aOS tavam concorrendo, m.otivo Preços:
SENHORAS:

em aprêço e�tao. "per�elta: 30 SUplehte -: Jone Celef.-
seus. Associados _e s.uas ex-: pelo qual, o concurso .. obte.. '. ér$ tij20 e 3,20

- Cora' Costa, mente earroçavel�.
. Sel'il tino VieÍlia.

, mas. familias que Cll'c::ulan- ve ,melhor sucesso que. o 1Rl'p-.. áté 14 anos.

' .- MárCIa Oliveira, digna possivel que voces tambem
Api'eveitamos o engeJo do um boato, de que nao se- presente, no que se ref.ere .

R'ÜXY .

\

.

�sposa do. sr, AlUno blivei,- não acreditattl na e�trad::, �- que se nos oferece, par� l'f\l- rifi permitido o US,O de !,l�ck a? número de m�sic�� que. M Á13'8 horas
,.

1:U.

fal���a . Xareco-ItaJ�:; te'rar a Vºss� E��elencla �.f:, para ,o elemento femI�mo: dIsputaram 08 pnmeu?s lu,- 'Em ultima exibição.
- Cecy Ferreira Cardoso, "Qu�etmhos pr a ganhaI. ,"

nossos respeltosos emnpll-.ó- de 'qJ.le este boato, nao..e gares. Este detalhe fOI b�s� HORIZÓN'Í'ES I

EM' eRA ...

"<iigna esposa' do sr. João Ba� bombons! m:e�t()s a par do desejo que verdadeiro, se�do perrmtl- tante' óbservádo pela Im-.
' ,

MAS
-tista Cardoso.

.

' /
* * *

nutrim�s, de contar uom a da toda fantasia aos �eus prensa' ilhôa., que em diver- com partes em TechnÍ':"
--" Mada Gonçalves Sil-' Porque será que nem o

VOSS3. esclárecida cohd:'or<t- assóciadol'!' e�perando al?da sas OCas,Íões criticou acerca' colo!', .

_

-ei,", digna "posa do ,r, governo nem a imp�e",a que
ção, ue que di, éespe,," a

o maior nOme!o de fanta- do pouca p,'opaganda das'
com"

"
,

'"

',Frandsco Silveira.
vê suas reahzaçoes com

todo assunto que VIsa o,:"o�r- siaifl, ·p�.PlaJOr realee .d?S mUSIcas.
.;" Gaty' 'COQPER -;-"Jane

SENHORITAS , leules 4e ,aumenlo falam no, guimenlo dos, ex-ed.,balen· "",,;,de, h�i:es' que ,''''00 Concluind. d�ixa�os, ..ar )VYATT e B;uce BENNETT
-- Idalete Cuíl'ha, filha palacete. que esta \s�ndo teso '

.

.

realiiados sabado, d01JJ.mgo as nossas' fehcltaçOes. a t�: No programa;
,do Sl', I�ucIides CuÍlha. construido para S. Excla. o Nestá oportunidade, a-

e terça-f�ira gor?-a,. dos os vencedores do con- Cine Jo.l'naL Nac.

. .:..._ Diomar Silva, filha do Governador apesar_das pro-
presento-vos em nome. desta

.

Par,a matinée �nfantll de. curso dliste ,ano,. espel'and� Preços:
·sr. Antônio Felisberto, da clamadas faltas de verba?

Associacão, as nO,ssas'. . 2!! feira, -:-esp�l'a-se tambem
que voltem em 53 para am- Cr$ 5;00 e �3,20

Silva. .li- * *

. Saudacõ'es Expe,diç}onal'ias q�iéj"{10d,óB ,com;pareçam fan- marmelhor áinda os 3 gran- Imp. ate 14 anos .

. - Auroa Maria do, San- Sabemos qu� em P�lm..- pauÍo Geva""'" :r�treiT....",!iàdós,t, ',.. ' "

" des dias reservadO', a 1II0mo,
, llIlPERIO ""

'tos.
ras o ::;1', Atahba XaVIer de

- Presidente.: ' ,

."" ��� • 'A.;�Dl��TORIA.' OS "BORORoS'" "

. Ás 8.horas ,,; .\,.:
lIIENINO,

Alhayde foi �elido fora. de
',,' ,,f,, '; ':":''cc1\T- I

;, '. O bl�oO "2',:B�,�,?�f;",���,��!�",7C� JÚlio-Ce.sar, ,filhinho sua.cas� .e. fICOU g�ardado.
" ,-,':,.'.

"�'
�...,....:',';'i_"';'�>..:���-rP��" i;em::c�lê'á'I:í-ç;���S;§'Of,ft� tA�Y:'" '.i .' ;t.:�,;>:.,

-do ::51'.. OtavIano �ot�!!_1..o, por..l.-pOli;eIals. _enl,{uanto :_Ou;- _'«""'Ii'Õ,�OA�' '

., .. t
••, ••

, ;�q�'4��,", _ anos antJén(ll'es7�',anll�\a�do �m-: .

\. ";,',
',"nclQn'h'fO' dá;C"on.ultorra t,'os i.v>diam rola residen,

, "", ',U', ,c ,

: '1)0' noss'" ":!,o'abo,a�",.. 'o Camaval"c"", �s sn.. 'ha. ," AREIA .ÔVÊPi\;<r'<� ,

Fí�ca1. '

cia a pretexto de procurar Recebem'os e agradece�. pãssoni Juniot,... a segumte tucaqas e os 'seus llitmo�'q:ue No programa.;' ". i:'

MENINAS:
armas outr.as visto corno o mog: ", crônic&:

. ,',. ,l'elembl'am os nativos, .virão ,. CinelamÍíà. jornM:'Nae: ,�

-- Miriám, filhinha do sr.
seu revol"er de. uso pessoal "Itajaí, Fevereil'o de 1952.

"O Lira Tenis. Clube pro� à Praça 15 !la' pr6ximo do� ",Pre,ços:' i ,_.j'.;"
Erasto Macêdo.

e pepfeitamente Iegálizadõ, 'De �rdem do Sr. Presiden-
m-óveu, inais,u,ma Nez, o co�� 'mingo, ,às 20, horas, :,

Cr$ '"5,(}()' e 3,20 1':: L

- Sônia-Mftria, filhinha já os policiais haviam reti; te, tenho o prazei'. çe con�,!'-; c�f.s�':de";,"M:úslcas por' €:ar- " Pos;;iveiniente,
.

)outros , lI;np. 'até.�14 anos;,�\".: ,<'
'·do Sr. Adelino Cunha. rado do I).utomovel do pro" nicar a V�,�. que, e:rn 'reu-

. :na.�ã:l�. M�lhoi·"; cujas Iri�r� bloces e. l'ànchos.�, tatfi�em> ;" .

; ...

, .' \
J

',.U"
FA.LECIME�TO: prio sr. 'Ataliba,

. nião réaHza?a em �2 de :f3:-:', chhs é samb.:1s ',vencedol'e:<; 'sairão :Rara aniúlar,.. tp�is.
h

'Ai I>'" ';" ;,.,.: d:�� _'
LI�ANIA .uE ,CAMPOS , Nou�ros;_t�ll1?OS �ai.13 a· bi� nei;,o do- cOl''l�ente �n0, /�� fol''am''�ap.r�senta�as na S?l-l ainda, o Carxià-va� de,52 qÚ�; ..

�' .ugv ..�C"MELLO, , Irarre,lades I�",� • ,e,pon· �le�ta e empo,,�do a, � ,r , "e"!",,� a ef.,� _na no,1:." até o momento, estit me,. AIpga_,*, �.,a c... na Ru'
Com a avanç�da lda�e ,dr; sabilid�d,e do Çhef� 4a po� tona que devera gern Os de don:ungo na sede do' gre.. frio...

". .. .

,

�. :Tiraclellfes
,.

nO '64. :.:.

'R5 anos, faleceu; ante-ontem, litica dominánte. ", destinoE deste clube,�)lo pe-; Ínio"da.:Colina. ,N:.os-sa,r.epo,l'-, Cóm à e:JCibiçã� '.,desses 'Tratar à Rua Almir�te.
-em 'SUa 're�sigencia, Ii� Pe- E ag<>ra'!

..' ,
rindo sQcial--de '1�5�;' a qual· i�gem teve oportunidade de blocos, pod;e aind� ,salvar. a "alvim' 36.

.

. '.
'

.

dra G;an(le,:'4����"l.4ib�nia.ds, Ag'üàrde'm'ós'a atitude do ,está as.sim �on�tItulda: entrevistar rápidamente o.
onça, "e8qu�nf�Ji40�:.:. :'/ ... :, ;'. \;, ,.;�,. .,,: ...,..,.;_,

"Campos":MelIo, villva do sau· Partido do Sr. Adema'r nes-
.' ,.preSIdente .d..e.

Honra -

a.utor. de "8.ereia < do B0t,r:l;; ,.".:: ;:-c"":
.

'·dr''':$�"r:!I!''·'t�·'II.; .' AIAJO.,A'-'SE: " .

',doso c.ontel'ran�(). Quirino ta cidade ·com referencia a�, �hd,�Il.��.�s.... .

.

"

' A�rilt�;'; ViWlir ��àsi1. qu.� �1r�'�1 �iifAlrr:' , :' '. A-luga::se uma ca�à" b�m'
Alexandre de,Mello, um dos

casoo. '..
"

l·te,�Htlente·-.Wald�r Ben- .. êste'·ano' conseguIU o prl-' '6: ." C:
..
I'·U.. '.

.. ··.f rtJ'. I ';'. Alam', _;..3..
•

. ., •.•• , """'"
,".

, .

• •

,
i>

"'j' t>" con o ·uve, ,... . �..

'm��t?s.�q.lJ,e' .t.9,má'ram·\'P��?; ,;,'s..g)niós ta:n})_ém 4�e, o sr.' ·yefI�ttJ.
.

>' ". méiro !�l�ar".com mérItos m-
.:,.... :., _

,

'IAdOlfo,.Kon�elf' 1\06." ,
....

;. :
-atf�!-l� iUJ,·Gqel·r.� do 'Para-: Delêgâdo.ReglOnal nel!0u ter Ylce-Pr eSldente. - tAl.rto8

d. iscubvels, : 3;presen;tando a' ."�" '. ,�, :'DURAN'l'E Ô ; Tratar '.a6 'la(1o nO '2,;' no

gu!j.�.
.,. dado ordens no s�ntldo d.e AlOUSO �é�ra.

, <' ma,rcha, de parc�l'la �O!? ,��SEN �.' .

. armazem.,...
'

'.' ,_, ."

'

..... 0,.,

A' l}-OtiCI8 eaQ'sou .ge�al desarmar e invadIl" a re81- SecretárIO - Aldo Marlo
Nabor, "Por uma cnr� fela •.Mts i)E J{EVEREmO. __

.. '.
>consternação q_�q!1�le bl!<ll'. dencia ao' 81': AtaIiba' Xa- C·.�nha..

.1'0, onde ,"v�vó" . Libâl.)iil go- vier.
'

Tesoureiro _ Wllson<Pe--savã qe grande estitn� a Par De quem teria. então ema- re�ra.
· das, sqas belas' virtudes· de nado o arbitrario mandado? Orador - Francisco As-
· eOl'açã:o� �. /. Dó' sub·delegado

.

daqu'ele 81s Zjmnterm�ijn.Na hora dfrr�deirà ti seu Distrito? Este, segundo. dis- Diretol� ·Social ,_' Rafaellado se encóntrllvaw' seus positivo de Lei, e, em virtu- Salltângel.o.
.filhos Sebastião,' Braulina e de do 'r�cente assassinato Mi Apresento .3. V; S. o� �roTsofiria 'e divhílQ8' netos 'e verifÚ:ado, deve estar afas.,. teGtos. da maIS alta con�ld(>.'bisnetos. tado do ca,l·go. togo. �.

"

'1raçãO ,e ��r�ço. r,Seu se'pult�qlellto f;!:fet1,!oq- , (Do Jornal da Serr� de ; AJ,d� �arlo Cunha -;-- be-:se ontem, 'com g�ande �com-· Lages).. . tCletUl'lO.
-pan���:!��ia enlut�àa ·as ·..:.:..._A

..

.....;;'V-,.�E._.N.,,-T-U-r--R,-A-·"5-'-"0=-:-:'0,':-.'>"--:"%E�MUTRE,"T.,p'·

Il ossas co�dolenc��s.
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F"qU.�a,
.

e","·�f!,.1
�liDtio 'C,eo_d,tad\ft:

" (Sitveí'''�) '.

,

r[,ofeS à· vend'ü
'N'a:.p.raia da Sau�ade, em

·-Coqu.eil'Qs., ao lado do grtl_:-
· 130 escolar "Presidente, Roo-

· sevelt", "'com A5 metros de
frente e ár'ea de 400 m2.
Todos os lotes servidos.

'�e ágúa enc'anada" e lu'z.
,

Informações no loc;al com
"�"sr. Gilberto Gheur.

I •
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Como é sabido, após ,
�)S 'drão do Avàí uma vez mais -. J__ '�

.

-.
'

j _'" ,

..

", ,"� • '" ," plantel de craqúes.na, rr��ior,' 5hJ.'ul ,qar Q',,�áxj�no, pa�� -.i� :�
seus

S-.Ú�.".'
P·:-f...".m.. ).b."�

..

6.,.3 ..

nu �ál.a_.s.e (1pre.,sen.t�. c.
0

..

mo e�l1

...

d

.•
,. I.'�r.;

..

'J 'alvi-��leste.· assentou

l��na,�:ré�OS
o maior Intermuni-" espreasão da p.a:p.vra:. elitt�e vi'tória.

"

, '
..

'

peonato" BraSileIro .de 1< utc- to real ao título muximo do ,partlcta amistosa com I) Clu- cipat do' ano, " eles o renomado' T'eJ:lrelrl-
boi :i 'Fedei'áçij,p"'6àt�rir;en- pebol barriga"ver.:leitde':ior� oé: AUético 'C'ilriG"l Renaux-]. :, AJilésar' de superado Jlt�Jo nha.

.
O pelotão "azurra" deve-

se de J;'pt�bç] .<l!lr;� inicio ao ma que o alvi-ceie"t,e�'irelp'�e de-Brusque, detentor 'da tãc Chac�r-!ta Jl}nioJ8- por 3 x (}, r o -A_vaí vai joga,,' 11(I_S seus t�: atuar assim' coÍlstituuJQ.,
Campéonato Es'tadua' que submetendo a ,ens_aim;,::rfgo- d1esejada corôa de .camnaão o prestigio do poueros » COl1-! domínios e o trlurrfo será, Sa}.v9 modificações, de ll)ii
este ano':'proinet�!'as

�i.tta;5"lrosos
pára atinglr.« suame- d;o.'Esfadó.

.

junto brusquense permane- [de grande valia p.1,1:1 ai sua' ma hora: Adolfinho, Bens-

mais re.nhid.a.á. é ?l:.;;':iz.'�nt�s. Ih.01' forma e.,'brHh�i� no.
m

... ·�.lf" ,.T.�1dO' saiu c�rrio 'e.,�.i eSti.er�� ce�intacto. AiP..•�.a: :3.0 q.
ue, ido 1 r�c�pera.Ç

..

ão

..

:
..TU.�O. bem

n.as
val e Dànda; /Mineh:, R1tJS'

Ve��edor, dQ�.J';.'·V'li.p.ecn�to �,o ,certame�,' ",: :
.' ;r.'�,(J e amanhã, Pllf3. gaudío clube das v1tona::; enIqclO-l!Il��r�s ,aJ:V:,l�3;z,)-ilS, :. preme- e Jair; Múrací,"�TiZ(;[fl, no':'

da Cidade, o ppte�1'�e esqua- Para amanhã, i'. no'ite,'- o laós, amantes do espérre-rei'' nantes, -possuidor .de 'um tendo todos, de Adolf'ínho a lão;(�ntin:hb e i3�tti� ..
'

......' ,: r- t
_ '.�: . .:, ';. � ..

l
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·iúieftS.!MI�SI'.Jídâ :E:·b':"·A7i.:�-SANtftfi1:ioL
': .

. •
.

;JUIZO DE nIREITO DA COMARCA DE BIGUA;Çl1 cotuetn. exceientes eJerneTut08 to-
SI1-rge esta nota aj

proP,ó-lr.ia
especial, mandou cons-' Edital de citação com .() prazo de trinta (30) dias. , ,.'.,:.". ríicà�:':'F6Sif:oq:o, .ça�c�o, il;t'an4d�Mt

'sito de uma fotografia que .truír uma .casa para sub-de- Q Doutor José 13. Salgado de Oliveira, Juiz de Dl- e ��4. rse7ti'ato de Sodjo.' et,c, i
foi ;fú�cida por' um"·.c21j?� legacia: e :fQ.r.l)eçeU'�JP.atexi.al leito d..adGo,IRjl;.r.e.a,,ge�Bjg.U�!,\�: �s:tcadó'lP,e<'��éul....,�I"QatJI.�i��-,* ' " .

.'

de Gendarmeria argentnia a inclusive BANDEIRAS sem-. bã' 'fcirm� da"lei: etc.
"

' '., " . " .. � ;''Oi';pJ:lÚi��,;''ilePauperarlo;, 'e8;io- .

'um cídadãonossc amigo que pre muito significativas na
. 'FAZ saber aos que o present€ edital virem ou dele rodos, an��tgs, mães flue cri.Q;m,

'"!TI'Oi'l' em. Chapecó.: Aquele fronteira.
'.

.

.,

'

.<;onl,1;�.phI\'ento; tiy�r,em qqe,,_por .parte t,ie, M�-RIA RUF:I15A I :magros,' críanças raquiticas
modesto" "instantâneo" re-., : �ói,�m' consequência 'o.a, 'P��ÉSi{p<.ir ·:;leu. advogadon ��..�çá�i?.;ô'Z�Jn�.o 'd,a.<,;�}l�a,;. .

'trata de modo flagrante a VIsita do segundo Governa- lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: .Exmo. Sr. Dr.' receberãxi a�:tóniffx5'áção' ge�al eo :

'notável, e para nós desvan- dor que aportou naquelas Juiz de Direito da Comarca de Bíguaçu. Diz MARIA RU- organismo, com o
'

-tai?s.�, 'diferenç� entre a.s e��na,s r:gióes, 'que foram FINA-�ERES, brasileira" �o�teira e ,m:U0l;, residente em " "

po'í'lclas . do Brasil e Argen-: criados a contagem de tem- Três RIachos, neste MUnIClPlO, domêstíca, por seu advo-
-tina naquela fronteira, Olha- po e' vencimentos I dobrados gado (doc. anexo)- que:com fundamento no artigo 550.40
-mos e sentimo-Boa mal; é para os. que servissem nos' Código Civil, quer promover. uma ação de. usocapiâo, res-

'-:-que'ele 'fotõgr(ifou um gi't1.-' dístrítôs d,e''''Campoerê, São peítosamente expondo e afinal requerendo a N. Excia., o
.

7PO de pessoas' onde se viam Domingos e Dionísio' Cer- seguinte: 1 .:...._ Q)le é possuidora, 'há quarenta anos, de

V·
'.', '

.

d'
-

"

'civis, gerid:i:l'mes e soldados queira; foi também escolhi- um terreno sito no-lugar Três Riachos, com a área de

,'. ".
'

. e/. n .

'. :,8.' .......,Ss�:·:··e·'·,

'

·da polícia catarinense; 0S do um destacamento de eli- 108,500 braças 'quadradas, tendo de frente 155 braças-e .._,. '

:gendarmes . UNIFORMISA- te, muito bem fardado, que que a faz com o Rio Três Riachos, de fundos 700 'braças
-DOS nos seus uniformes substituiu o que lá e'stava; e que as faz com O Travessão Geral da Fazenda, confron- ;. 2 casas à rua Conselheiro Mafra n. 72 e 16.8.
porque, e���� iguais ,todos �s dizia-s,e, na época, que. de tando a direito com quem' de direito e a esquerda c?m' j 1 casa à rua Ál�ard de Carvalho n. 45.
-faràam<entos: enquanto' que tem(los em tempos .os.solda- terras da familia Bom 'C.uja. posse vem. sendo mantida

1
'

T t Sl'1' 77 ('esqu',l'.n·:a .'>'a r...."

. .- .

.

,," "
. .' " , ',. . c�sa a rua enen e vel1'a n. u �_

.

'os nossos; �m chocant� con- d?s serIam substltu!�OS, �- mansa e paci�i�amente, �em' cO,��es.t�çãO-'·,de te.rceI·ros.;2 'Áivaro de Carvalhn). , .'
,"

.'

·trast�, ,alem da '�amf(ls1-a fIm de que, naquela fro�teI- _. Não possuindo a suplicante tltulo de .'proprleda�e fo:. "
'

1 casa à rua Tenente Sílveira, 50; ,

4,'

"inferior idade no ,tIpo e pe- ra, os ,sol4ados se ma�tI�e�- bre o aludido t��reno, pretende regular�z�r- se� ?�r,�lto, 1 terreno nó Estreito � Rua 24 d-e,Maió n, 70'1 dando
-ças da fa:'da, .mostravam'Os� sem hm�os" �em. un�folmI- =. forIl'/-a permitida pelo atrt:., 5?Oo do,�,O?lgO. C�VI.l -e de frente também pai'�.-;.rua Ga�p�}>1;}titta:' a/n.'todos deSIguaIS: desabotoa- sado� e, sempre e:n dia com acordo com o art. 454 e se�Ul�tes.��o. Cod,��o �e ,?roç,esso ' "Tratiu'!"cu1n N.� Moura/à A�eIiiãa�'Rib Branco n, 14',dos, i'{)�Os � ate r.emenrl�. os últimos ensI�alllentos. Civil. 3 - Estabele�e o primeiro a:r:tIgo a(m�a CItado que na parte da manhã até 11�, ou por carta.dos. FOI daI que veio a hal- 'Como da vez antenor, foram "aquele que por trmta anos, sem mterrupçao, nem opo-

.
,

'la o caso �e descaso das �oçlt�madas prov�dencias itn�- siçã? P?ssuil' como seu u min:óvel, adquiri,r-Ihe-a o do-

'1P ,- i
-

'sas autorIdades qUl}nto a a- dlutas, . supndo o fornecI- mimo, mdependentem�nte de tIt'illo'·e."'b� .fe, que em tal
.

, ar te .na@o
'presentação, ,éf.idêncía e menta de bande'iras, .insta- caso se' preso.u'rnem·, 'podendo req'uerer' ao'; Jui,z .'·q·"u'e: :as,;S<iÍI( 1 ' , �r'.,.' '�,. ',��:r:" �� : ,

'
.

, , .,
, Dagmar' Ol.lvell'a . Silva

'controle' policial' naqt1'e\as lada uma estação radiotele- o declare por senten'ça, a qual lhe servi.tã.. de titulo para e
'fronteiras, Enq�lanto os àl'� gráfica e durante algum a transcrição 110 Registro de Imóveis'�. Ao requerente, C8,- ( Senhora'
'gentinos .no outro lado tem tempo falou-se muito naqui- he, apresenta'r.prova da posse e,'do·tempo da rne'sWà.:p�l'�v�: ; ,�,:partic.i-:pAlm�aos ITn;rentes
'sempre um ,}llferes �o:m,an-, ,10, ,ju.lgotl,se a situação re- 'que lhe seja concedida a sentença deClarátória·',do ddmi-

e pessoas a:migas 0,088-.
'-dante. uma éamionete dota .. solvid� e depois, gl'adativa- nio pelo usocapiendó, Assim, com o devido respeito, re- cimento de sua fí11ha
'<la de rádio. fiscalização ,meiIte, fof tudo caindo, 'no quer a suplicante, se digne V. Excia., e'c,om ciencia dos .

Eli�te.Maria, na', Ma:..
:c?nstante de, oficiais ;supe- i esquecimento. ,Os-' s?l��,dos in�eí'essadós; ouvir os depoimentos das test.em�nhas a-

'

te1'n-i'dade ],)'1';' Ca:des
"1'1Ol'eS e um campo com' a- .

por PQUCO tempo" la
. f}c_a: b!lIXO arroladas; e.que comparec.eram em JUIZO mdepen- C

.. �

viõesHd'à' po-1íé'ia n'a cidade ,I i"am, �effora!ll�stit1t'Í�' �eUtemenfe-.àe·:int��çã�, 'e'ifr hdi!a?é .�l�"il'ue"Í'Ora-m�desig-,· . ;;··"-,,,�;�1is-:, :.11f2�5'.3:""��:: '

·-de Missiones, os,nm;�os, {V-
. ou f.oraz:t PQr outros\para o.s nados, proce-dend.o-s.e c<?m o �on��:ciniE�nt� �? ·�r:. Pro- ..

.'
.

lnandados em geral por 'Hm quais nao se observou o crl- motor Pú_blico da Comarca, a Justlflcaçao ImtlO htIs, pa-

l'
, ·

'L ,,'.tI,. cabo, ou 'pelo 'sal'�ento PI:- térlo_.inicial d� conduta, i�s.,; 1'a de acordo com o art. 454 e �eguinte_s ,do C. P. C., .ser , 'BCOIIVelS ,« alI)) r'({. ,:....)"'Carregado da estaçao ãe 1'a- truçao" capaCIdade profls-:, julgada por V. ,Excia., llland!;mdÇl a seguli:, fazer a clta-, '
."

'

. �. ,,'.'.
'

, .:.
dio. não dispõem,de nenhum sional e apresentação 'p�s- çã.o pessoal dos confr<,mtantes do' imóvel, bem conio o :ç>r. Eni ótimas condIçoe� dq, fun'Clona;m��tQ: V'ell-

meiq de tr;mspol'te, 11em· .soaI. Os fardamentos
.

não Promotor Público, o Sel'viçq/do Patrimonio. da União em
' demos para pront� entrega, ele �5-20.34.,;t1-50-6Q.6?-:

'mes:t:Ilo (�a:\(àlo, e ali se:ry.em wais. chegaram ,até ,aqu.e�as: Florianópolis; po.r preçatóri!a, e 'os' intel:ess'ados: incertos, 75-�O-WO;.!20-�70�21:0-250 'e. 30?�, �ava.ws .......... if�i't
-sem assistencia nem co��ro- .altl)ras, e\tud'o acabou como. 'pór 'ê<ÍHíais �ubljcados uma vez ,n'o' Diftrio Ofici�l do �Sw Wel,l &: ela. Lt�a. - y�l. da 1f;at,r13:, }5S3 -:- .P.ortq

.'

le) separ.ados dQ resto do dllntes..·
. tado e três vezes em outro jornal dentro de 30 lhas, a·flm . A,legre - Tele�àmas. WEIL - Porto Alegr�,

.

mundo e dele quasi abalido-, E tudo f,oi assim até que, de contestarem querendo, d�l,ltr� do '!Ír,azo legal, ,onde se '.'

_"'8'"'Ea'ME·
!

�

1110'nado pois rara,mente c�e-gam,

Ihá pou�o, quando lá chegou pede seja declar�do o dominio d� su�licante 'sobre Ó iltl:ó�

.t. j"
.i ,'", ,'. ,;

"

,-
� � � ",

,'. f
'

lá os farqamento� q�Je de- p �ercelro governado!', os:. vel acima descrito, prosseguindo-se 'observando"sé ,l�.� f�r� ..,', ,7,,;/ \
;

;
�

". "''c,'; .

"
'

. :,
: ,� ;:,"

,

::ren:. re�eb.e,,1: ,e ntUI�O.meil,OS Ir.meu B,o�h�n�en, as. co�:, 'll1f,l).J�'1:ldes/,�e�p.is.,:D�:ndQ:(a.",esta' o ;v�lor:'de ,'Cl',:,.2-�nOWpo.; I:

<�.' '��';
..

': ;.�::llI'

".__
,
.... '

..

"

,ov"'.' •...... �,"'.
.
"." r<.,.

-.'

'.'-".'.
"�':,,,

....
,., ,"! <"

lllSp:,q�!h ;,o,r��k-�o',.qu· t>.s-."saS'.a'pe:sar.de meth(),l'�das a� p'ede deferImento, BIguaçu, 25 de JaneIro de 1952. (As.. � \ ,....
.

.. , 'MIe!C! a' ..

'sj�tênc'ia. A ness_a situ.aÇ.ão inda estavam muito �qué�' sinado) Acácia Zéhlio da Silva. ,Rela�ã� de t�stemunhas: . .:." " '\' ;_ ..'";'_,,.,' '��; �, .

';'
.

'"

'a:l, em ('�rtos �spedo3, !�:-. do tol�l"ável, e, pel� ter�el- ,1 �. J.oão Manoel de·Can�al�?I,. bra�lI�lro,. ?aJ?a�?� l�vra-,
'\, '·Faro.Üi�s ,Tri'll::�a:�e, )!�.�r.;���.;e;,!��'eé," ài�4.â pl'ofU:�- .

-na-se a.te·, h_uml-�hante. p)�� ..

ra ��z, .. �storou.. por aq�l _ a, ,d,�r,- �o�.: 5'2; anos� � -,-. Ant?�'J9 ,Fa�!.�i ���m!.,:com.�,�.5., flnos.� �Enltef, c4lt'8t'QrDa��'8; cb-m o ,:€iQfôr.oií'o fale'cm!le1\t"Ó d�
.-se-n.!)s �l�u��'..·��e.;�IJ!<lu..���t?; nohcl� de :me�'l!lfls,�.que '1"*0 ,3 :.:......., Ap_tol1lo "��noet'de ..Carva,lh!J, ,Idem,' com ?O .a�\OS deI sua jÍles4\ue�%y�,;(i��I1i.. ��. !1'ilbri:nh-á e prinm o

.'{)S; iU:��n.t},t108' li��tela�;'ic�:nll: !;ler, toma�as, mcluslve. a, de .

ida;�e, todos resldent�s em ;Tres· Riachos. Em ,�"plta pe-- ,"
.

.A.G1S:.�§�' TRiN:pADE .F:A1t)\OO" c

� gu,ardl} f�)l�n.da, num mas- cOlistru�.a? de .uma' casa pa- tição foi d.adoo se�nm�e d�spa('.ho: A, C�mo',r;�u:r. 1i)e-, "

..��::;-....
;(' c'(zIZfTA) ,', '

j'
,

�ro de. verdade, .uma vasta ra o Comandante d,o ,Desta- sigpe--se dlà, e hora deslIItpldldos p��a ,a JustIÍlcaçao, ex-, 3'gnt>decem sensibilizailo� aos'. ReV'trlo$..Sacerd6tes· 16:
nandelra ltrgeíltma, no nos- camento.' Açhámos de. bom p.edíndo-se mandado, cient�s 8,S testemunhas, a parte e' cals aos'Dns. Bmse A.' Fataco e'R()ldio Consoni àOS d�
so lado é haste�da,· ilu�a. alvitre alert�l' o governan- 'o. Dr. PromotOl: ��blico'l Big�açtl, 2�-1-f!2: (A�s.) .J�sé B. dor�s' de' sangue, as Re�daB. Irmãs ,e el:tferm�i)ja,� do R�á
�al�a:.-u�a bandeIra que 1)11.0, te, �pontando-Ihe � p�s.sado, �algado de Ohvelra. ,Proce�lda a ;.ustIflca�ao, fOI esta pital de Carid.ac;le, as demonstraçies de. ca'rinho de. pes'-

.

.
"e maloI, do que um guarda- e d�zer-l�e que,a,b:stofl� re-. Jul,gada' pele: se?�enç� segumte: .\ ISto,S, etc. Julgo por soas attligas hem como aos que envial'um cor&as, flores,
·y,apo.· petll'-se-a se la, uao fOI em �en�e�<:a a Jtlst�f-lcaç�? de fls., para que p-l"oduza seu.s cartões e tl(\�a'l'ims.

"

.

'

"_
"

"

Ta.is contrastes não têm fez de .uma c��a, apenas, JUr:dlcos e. legals �f�I�OS. Façam-se �o: mandado a� c�� '. Ap-mveit-am a oportu�iâade' :Pa:t:a.� éonvid'a'l" 8l,!':"1)'($:""'si?-o obse�vados somente por constrUl�o tambéIl1 um�quar- ta.ço:s pedldas na '!DIClal; po� pr,eca�orla a? D::.,JUlZ de soas ami�.as para a miss� �é S'étim�dik q\ie'ser-á eêl�Dtã"
'-'-;nes

. ou
,�lo� moradores ,de t�l Para que n_ele SeJ� se- D�Telto da la. �8;r�" em Fl?r:��.��oh�, a cltaçao d.o Dr: da na .ptoilIna' q�.inta\féira... dia.2,.!'à:s 7;3'9 :hora1!: nÔi'altar

�,hapeco, tres �<?�e�lladores dlado um pe�otao des.tacad_o, Dl'retOl'_ do .Patnmomo',d� U:aI.a,o� 8Jl,�nteressad�� 1I,lCe�,� df:l Nossa Senho,ra, na Catedr!ll Metropolitana. .

.

• J. � .chegaram
ate aqu�Ja 1011- da C�mpal1hla de, Chape�o,

I
t�s serao �ltados P?r edltal" com' o p.razo de t.rll1ta. (30) Desd� já, agl"lldec-em a todos os que -�6mparecetém

,,-glqU�S paragens do oeste, e ,pelotao esse que podera dlS- dlas, publicados tres (3) ve-zes �m Jorn�l da C�plta1 e
a este 'ato de fé cristã:

.
.

�.

.'

'todos sentiram-se e.scanda1i- tl'ibuir os destacamentos de uma (1) v.ez no Diário Oficial do Estado (art, 455 § 10 • ,..". '.

-:sados e humilhados;" tanto Vila Oeste, Itapiranga, São do Cód. Proc. Civil) juntando-se ·aos autos uma via de �d'� de O1iveir�:,.E pa:ta'chégar ao conhecimento dos in:.
'isso é verdade que toma... Domingos e Campoerê, a- cada publicação, Biguaçu, 9-2-1952. (Ass.) José B. Sal- ,teressados. passa o pi..esente com o prazo de 30 dias, pu

.

l'at_n imediatas providencias crescentando-se ainda que ',".
..

blicado e àÍiX'ado na forma da. lei. Dado. e passado nesta
,afim de sanar situação tão será de gl'and'e conveniência mais um ato do governo que

tdestacadOS
n.a :floonteira e, ciliade de Biguaçu, àos onzé dl:as 'do mês de fevereiro do

'desconfortadora. O' primei- e utilidade que -esse pelotão a'ssegurando os meios de então, talvez não mais esta- ano. de mil, novecentos e cin.quel,ta. e. dois. Eu, Or.Ian-do
1'0- ,à,eJes, o dr. Ado1fo Kon- s.eja, mesmo e;x:�epcionàl- m,anu-tenção da tropa, '

por remos nessa dolorosa situa- Romão de Faria, 'Escri�ão, .�' fiz d-aétHóláa{ar e suDs.cre�i.
(lDl",(;p,ego1;l a: deixar lá o seu mente 4e':càvalariá' 'ou 'ap outro l�do l'esponsapilise o' ção de inferioridade que fé- Bigqiú;u, i1 qê ;fevereiro de ,l�52. (Ass.),JoséB. SAlgado
·ajudante de pessoa' o então menos de infantaria monta-. Comando da Comparthia

pe-t,re
o justo e nobre orgulho ,de .Oliveira; .J.uiz d.e, Direito; Comere 'com o origin�l afi

ten. Bon9rio; segundo OU-! da. Substituição semest�al' la' ãpresentação pessoal e que o, patriotismo' inspira. xado no lugar de .cÓstume, O Escriv�o: Orlando Romão
"vimos contar. criou. uma diá- dos of.iciais comandantes .: é ,efici€llCia dos elementos

.

S. SU�I I de Faria.'· ...y"
'

.

\ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

·.aiS�lJM;:�·�--�I"O��-I���!.�� .!;a:::6���:��=��,tla---�
b

.

I '

'.'

'a' .-c -Ida'd 'e'
" d'e CaX'Ia$ ! lftrâ "pi" do al!abç,t�,gJ;e�o ,

doreR "pra 1$ cidades
.

'�"'I"
a' a ,I ", .; ,..

'

,

, '.
"

e usada e� ,ge()1l1et,:1�; ,!�- RIO, 19 (AltGUS) _:. C�r- d: trabalhadores que" dl�: ,,'
.

.

" .

.
" .'

. Ipresentando a, relação entre
ca de 30 caminhões de C:u-!dla, se apresenta com maIOr

O 19 (V A) 1I."'oÍs ENTERRO E AMEA4"lAS dor exaltado. .. nronúneiado ] '
.. f'

.'

dl'a'me-',' -,.,
., .' .

id d S do enta-:
RI ,

., J.U,..
"

.'

• ".>',,� •• >" "',"'" Ia
circun �t,eneIa-� o

. 'gá humana passam diárla- ,gra'vI a e. en o aprese '

um crtme de morte abalou Jose Dantas fOI enterrado enérgícas palavras, �Qn,tra o.
tro, Seu emprego e relatíva-: .,

t I $1?rada Río-Ba- do um planejamento sten-
a cidade"de Caxias. F<?i V!�, .ontem, às 8 horas, da manhã, parlamentar: fluminense.

Imente recente em Matemáti-
..��� ,��e�l�Ud� de ;al fa- dendo não apenas os ínteres- _

tima J�sé Dantas, c.abo e-le,- Numerosas peSS?í'IS a;omp�- I Houve também ameaç�s 4� ca. Em 1647 en�ontramo-la to, o Ministro da Agricu!tu� ses imediàtos do"s trabalha- r

toral daquela 'Iocsdídade, �- nharam ? cortejo f�ne�l�. ,p�rte de, pa.rentes �e JO�� numa obrl} de GUllher:ne Ou:, ra apresentou a"q Presidente dores que -sbandonam 08 ,

pontado' como. u� dos l,ll��s �ouve �lS?UrSOs no !:<eml:e-1�antas a vld� d� S1. Teno
ghtred e' no mesmo secu.lo .� j'

, ','.:'" -, campos à procur� de outras
:'"temiyeis inimIgOS,' . pessQ��<; ,rIO de Caxias, ten�o u�, OU-', rIO Cavalcanti. ,", . ,

" assinalad� n� "Recreatlons I·da República uma :erX:"posii}ão ,gle�as, com�:,. tambem '��,," '.do d�put�<!.�: Te�o'flo \����,-� ", ,Co "."

..

:;",,,,' • T.; -:;-:-.::- Mathemahqu�.s., et'i proble-, de.nwtivos propondo: a a:do-I reais �ece'3s�d�des ?�, alp.�:c�n.t\.,,�;,�,a�s,l;I���P:� f,�I.,O I�- 01":Ã"R·':"'"�T'·A'�"" A··' '-'U" 'L:"�'A:"
'

i mas" de,I§aa�:, Ba!f_Ow,: .em '"çi(Q,:de Pl1OV':itlências:"des.tipá.-·',cu},tura 4�' pa�s . .q�€ r: �,�dl�I�UO l.'1:�?Q�:f,-9S�'?� J,��-,,' ;:<: _>. '".. "

.
' :y-

, '�',
,

1:<' -amboe com o seu :SI�t11flC�- dasa scluclçnaro .��:nm:n� �pr�v�,da dos braços n:�lS?en-ma, ,J1m ..t�p,az it�,,��e��� 2a,
\' ,,'t�ià sidç �elh9r, 1),1'. Julio� o senhor não ter qué- ;.rl? atual ,e� ge�net�la. �o� te problema das migrações savels·,ao.,trabalho marIO",

ano�cpega(io, ha �j��b� de
rido élplicai:.'ilma inocente noticía, que não visou exal- ,rI�Z, Cantor, allsmal�ra. �m- .

bAIa�ea�, ed, qUde'i�'��'��'�{,it):- ;là'l:; ��'in difuinuir ninguem; dizendo apenas as .cousas da el;Jl'Pre!.a?il .P?l' dWI�I,l�m Jus.fiI'8,'. do, -Ó; -, COlnn Ia ríearClál!a9?�Í3 ,o e':eg�'t", I�.; êom�;eran:/Q.ü,'dévi�m ser.

. -

",.. . ,l.' , JOl'l�S' no xr�nCIP:lO 0.," ecu-

T''''�''r'�b'","aY,'I"b'''''o''.<",�,
'

.;
.

'

""""', "', ".

no Jmpara�o, de ('JaxI�s",,�, '<, :'0" �<iile.' interessava "e interessa a Caçador, é haver lo- XVIII. Postel'�or�ente-'.o.. car "V',a�O :'V," 'eg"e"�'t''�'I'" elemento Iígado a? .81 •. 11;: corno o �senhOl- Irtesmo ·0 afirma 24� crianças a mati'i- grande BernoullI 1,l.1l1da uh- qlJ,.

'nório ��yalcaÍ1-ti.,. ,':. '

cular, para que se 'pensasse riã� no (,lesdobramento de, lizl!..va o "ç" p�ra signifi�ar Dia 20, às 13,30 hora�': Recebemos a nova: ediçãoCOMO, SE DEU O CRIME: classes mas na. creação e construção de um novo Grupo, 'a citada telaçao, No'papu'o Processos ns. JCJ-23/52 e
do Trabalho do 'Eng. Ray- CC! erim�, ocorreu nos P.�·I- ainda q'ue de segunda classe.,

'

"! Rhind é �ue s�o encontra- 31/52'
mundo Bandeira' V;;luchanm utos da madI n ! d proces Reclamante: Juraci Rosa.melros 'In.. .

'

.' , E neste sentido, houve quem andasse procurango I
os os maIS CUrIOSos.

.

-

"Como Fabricar Cál'vão Ve-��da de d��Ingo' qu.and? �c�- terreno para localizar, não .�s suas classes d.�s?,o.bradas, ,I' sos de}et.el�rninaçã� da C1:'- 'c",RT.e��:�a:�_:� �,a,,�a .Améri- getal" .edji:ado pela v.e.ter:a.-.l"Je Dantas· tomav.a reflesco
m;;ts por certo, o Grupo que Ingenuamente notICIamos. W, c��felencla, sen-do da�o (J c. ue

na Revista Agrícola Cha,-'

)10 restaurante do ,Hotel As- ,

-

. .:l d· ?
. dIametro. '

..
Objeto: Indenização, fé-

, .

d t" 'd" do ou nao Vel'-ua e.
,

.

" l'
. . .. caras e Q'uíntais, em sua eo-

"

1 on e es ava resIm' h' d
• rias, sa anos, aVlso"prevlO, ';o1'1a" ,,,'. '. Nenhunía' razão da nossa parte ouve, para espres:. lecão de monografias popu-

'

há algum,tempo."O cnmmo-, tigiá-lo' em face das iniciativas regionais, mesmo .porque , �IO� 19 (ARGUS) - Os diferença de salários, de in- la�'es intituladas "Vamos
.

.

:lO, tambem hospe,dado na-
não somos burro alugado de ninguem. '

. I
maIS renom�dos. especialis- deniz-ação e de aviso-prévio.

Para o Campal"<}uele hotel, deu, tres punha- ,

_, Dr. Júlio vamos matar aqui este assunto para tas de pedlatl'la apontam Dia 20, àS,14,00 horas:
Todos sabemos que o car,.1adas na vitim�, pelas co�- não vir, ° Arg�ei�'o a se transformar em"Cavaleiro?

I tima long� lís!a de medica- Processo ni) JCJ-28/52,
vão ficou objeto de luxo 'pe ..tas. Mesmo fendo, m(jr�a.-, _ Está de acordo? :mentos que nao devem ser RecÍamante.; Zefir Maria
lo seu alto custo e rarida-mente, José y�ntas alveJ,::>U' - Aperte a ínão"" ingeridos pelas mulheres Moreira.
de, mas nem todos sabem co ..

{l agre.ssol' á tIros "de;l'evol- (Da Imprensa, de Caçador). qn� estão amamentando em Reclamado: Tom T. Wil-
mo é faci! produzi-lo.ver, sem lograr atll1,gl-lp.'A --,,_;,_:_,__"�.

..

virtude de passarem os com- di.' " "

"'. É o, que ensina de modofuga, foi imediatá. Apesar

S d C' IM··' I
'

ponentes desses medicamen- Objeto: Indenização, aVl-

tU· r'a uSlca
'

qingelo e ao alcance de to-:das .d�ligen:ias ?oliciais, o oe. e
"

u .

..
, ,," "�" '., tos pa:';' � leite 'm�terno, in- so'prévio, ferias e salários.

dos, este interessante livri-'homIclda nao" fel encoH:tr�-
.

. -

,,'do aSSIn1 mfluenclar no me- 'Dia 21, às 13.30 horas:
_

' I • ",,,

nho. Suas lições pl·at.lCas.do. Apenas conseguiram ' A Soéiedade de Cultura Musical comunica aos seus
ItaMIísmo do lactante. Além' Processo nO JCJ-29/52 contribuirão certamente :(Ja-identifica-lo por urna cartei- associados de que é destituida de fundamento a notídã ,de outros sãos' assinalados Reclamante: David Ma�

''O �.,_'

t
-

ra ql,le aum�nte ° carvão no,s1'a profis.sional, que',dêixou ,(we circula em torno da dissolução da' rquestJ;a.r--�:n:�
..ó.s.lleguin-t,t)§;\ iodo" b]'ome, Ilue.l Machado.

mercados e baixe seu cus-'cai,,!." quando se evadia. fôIiica".
,

" '".' .

'

;'::'.', �cido salicHic-o, antípi1'ina Reclamado: João Roberto
,

,
q.

to. aliviando as despezas, daACUSAÇõES DO DELE- Esta noticia, .partindo de associados mal

il1fOrmadoS;,tál'SêniCO' mel'cúrio, quinina, Sanford. .'

.

, ,. ,

manute.nção dos nossos la-'GADO. . ou meslll-0 com ilituit,os maleficos, nào tem, pro.cedencia�) ;�l'gotamina, hidrastil1a; mor-, Objeto: Salário e descan-'
res.O delegadd ,'Albino '�mpa:- ,A'pó�, 'as ::f�s�iv�dades earnav�lescàs, � ::OrqU,e,s�r.a, Sil}:q;: rf�niil" 'bel:"dona, �tr?p�na, :s- SQ ,semanal remunerado,

Tato, acusa o. sr. Tenn<:> ,Ca� �lCa r!31n1clfl:l'a ow seus ,?n.salOs, tendo Ja escol_hldp"o_ pIO- eoPOlammà, antImonlO, '10� ',),D-iá 21, às 14,00 horas:
valcantl.,d,e, ,C\o�a'lltór dó' as- gram,a para o próximo cOlleerto d�f.:ib,,�l. ',;

.

.... ."
',," ,deto de potássio, cloral, 'P,rocesso nO JCJ-30/52

",assinatQ\.,';,\Af.h�ou.; ainqa " ,f1pl;iaI).ppolis;, 19 d� feve��J:i'9'� de 195:tJ
"

�. �te:r,,, clorofromio e os seda- Reelamante: Maria de
que a Grdetrl;em Caxias se1,'Í\

,

'

Armando Cun�,o,: �,J, �e�retárl()�
, � tives ,à base, de barbit'úri- Lourdes Silva.

mantida,,'e que. há um cím�' , ." - ",'- "

COSi, (veronal, luminal, vera- Reclamada: Padaria' 10 . Magnifica resi<ÍencÍa sit�junto de p170vas que eviden- -.....-;.�_.-��, mon, etc. de Der.embro. 'em Coqueiros. �lesta Ca-pt-:--ciam á "pa:tticipa:çãb inteJer- Do, 'Ri'o, <'Parii V,ó{;ê t
,. \,

J"

� ,.' _.. ',-""

"<.
Objeto: Aviso-prévio e di- tal, localiza da em espaçosotual daquélê'pal"lamentar no.' "

'

.. ' ; " �i ..,. '

__ --'-
" RIO, 19 (ARGUS). - O fel'ença de salários. '

terreno. Compõe-se das se':'homicidio.' ,

.

,,! ;: c�· -, , � {':.' <

• 'raminhar faz parte irnpor- Dia 22, 'às 13,30 horas: guilltes peças:':__� Varan-',DEFENDE-SE TENóRIO
;. (IDA'D'� D�' ANCH'lfIA'

'tante da beleza física. Quem Processo n(, JC.J-22j52

I dão,
2 salefas de entrada° d�pufado Tenório., Oa, ',A ',','

"..' '
anda, dando pulinhos ou Re�l�mante:. Ge"raldo A- com lareira, sala de jantar",valcanti defende-se das a-, ,', " ' .,' � ,

" bamboleando, não impres- flordlzlo, da SIlva.
. jardim de inverno, 6', quar-cusaçõ'eS' ·qu·e lhe são feitas. ,(ARGUS)�. São Pa,ulo é das ê ru�s,' çortadas em to� siona bem. É pr,eferível triq Reclamado: AvelInO dos � tos � sendo 2 para empre ..

Disse 'qúe a ,mórt,e de, José· bem a imagem da capacida-'dos OS s<;nti-dos, 'por um nú. tar dos pés'para que não te�' S�ntos. gados _, cópa; cozinha; ba-,Dantas Ii�o Ihé, inter�s�a. A. de realizadora do ln'asilei- mero infindável"de veiclile�l, nharo Càlosidades, adquh:.ir" ,Objeto: Indenização, avi- nh�iro iÍÍlbutido com aguaní?rtf., :a�ú�t�u; e 0." epilo.!h,) 1'9; O roilail'e dQ 'PlanaltQ, a motor. ',: •
-

;�.j '

... "
calçado jRE!to e cômo.do:" i' !t�-p�yi"Q; salários, 'férias e quente e fria, dependenciaac'eitáyel,p�ra quem . leva nascido do. ,ilnpulso crendoY.', São Paulo" é o Braii'l COIl- fazer masságcns com vaseJi- repousQ' semanal. sanitária para empregados,uma vida ·ê�rilo' a 'de J'o::;é de ,Anchieta, transfigura':s(.' fundindo-se com a' :poesl� na" boricada ou azeite, no D,ja 22, às 14,00 horas: e garage, Ag,ua ligada naDàntas. . t" :-

,�
. 'nos dias' atuais na mal'av'Í- dinamisadora do. mundo mo- caso de ter uma atividade Pr�so nO JCJ-21j52 nova rêde. Trat�r com AI-NO g'NC4,LÇO l>p
.

ll:l,�sa realidade da metrppo-,. demo, eniparellÍanJo.s�, e intensa e, portanto, ter de '< R��làpi�!1te: Jorge Perei� ,m�ida 110 :Bànco do Brâs-il;CRIMINOSO . ". 'le bandeirante - pulso, e supe.rand9 ,m,ía!gu_n!'l.".a,�.P'��"'� �aIll.jnhal' ,muitQ: ,J:a ,d�;;�ou�a. t até o dia 28-2- 52. .',As ;aüt,!r�<.IQ.�es .'('llo.ijçil}i� doiit�ã&; 'dd; i*_{!osil,; � 'vr.oje� tns� - ó formidave), avanço;. '

,',' ,

,Re�làmado: Drogari4 e

l'
Parte do custo q,o imoveJde Cax'ias, _com 'o ,�elegàdo tai'-s� 'para' o fuhil'o ria a:d� ,:c' ,q'liistaqp_ pelos Bt;t�dos' RJO; 19 (ARGUS)' I' J0- Fânrtátia;'Catarinense. está: financiada pelà CáixaAl�in'o ",Imparato. ,à fre�te, miravel siilfon'ia de

< s3��
.

:,q�'l co� sua"s�mett:��ele,$ .séfa, Felisbe� �e 'Oliveira. � :;O�j�et,o:;· I,nMnjJ;��ão.; �
:' E��il_ô�íc1�e ,\ç��r*e�P?ll�ã- ,

es� dando b�sca!i!.na cida- iniciativas e empreendlD"Lt::�iP; ���I3.cas. aço :�"Cl�i�ll�O. 'es��lt?�a,;.•��r,��.;�_�;r.a,,·p.M.��9,;., ,/.:'!Q:i.;23,:làs.:e.15!h(}t8s",.. ,bllldade pode'ser assumuln.

��X;::,l;�:Z;á�� to"" ,;"."'" !.
"'.. :', . :��;.; t�t�'\t��t;;;j.;.�•. �l1I.•:i:=��a '::li. ��:�:' ;.'.i==t�.':;: J��ó���5�a�.1 pelo, int�res">do .para. •

e,m ·�tre' z:esi�ia, �en�riiinadll .

Um povo c�pai pe e(l����; 'do futur.o, e si es�ol,�el,�:��� '�ic;i�,;de, Medicina �4e Nov;�., (�à'o'., 1"·:' " 'C : GraTa. '-PÍiÍt. "

Flppanó PeIxoto, fOI encon- cal' o ImpresslOnante peIN Planalto, foi para que:. �n:nS York,. em· 1880. pelxou, es.., :'."(�Clamfido.� Lídio' Tava- fu . da. tIl.lhoF....trada sua ,compan�eir.a, de da terra da� B�n�am\'l - - é, tiu'qE::, a posteridade pudes� ,cl'itQ' ",O- Dey?l":, • oPú8c�l�, itê'lt: "'�'
r .

.

peJ�.,JlIeaGr.. pnçOlJ ,16 .'"n?me ,Helena TeIxeIra �11 um yovo pre?estlUad�. .

se co�templar, orgul??!'!:> e �oral � do?tru_:arro e redl-'.· Oliljeto: Aviso-prévio e CASA JIl8C.�A _ w..1lSIlva, de,. 23 anos. Tena. Sao Paulo e p propuo BIR- conSCIente, o .lpagll1fre�1 e gm" a pubhcaç.ao "A Mu- férias.
. \ Co•••lh.n,,1Iafr..prestado declarações com- sil, manifestando-se na muI'": insuperável espetáculo 'do lher".

'

Florianópolis', 16 'de feve-" ..
'

.. _c.:':......__.._---
prome-te(loras para o sr. Te- tiplicidade de suas • 'indús- progresso de São Pauto. ., '-:- ; l'eiro de 1952. ". ':_ Telegr'a'masnóri!) Cavalcanti, Nada po': trias, no rítmo, eu'Volven>:e As cidádes;·como.oR ,lw.H:" "RIO.,i9"\ÁRGBS''''--U '�--"MánT-dêLólirdes'Pereiiá' .. . .....

.

...
, ,

rém ���ou'''pro-vado 'das suas de" seu� ,teares, no, �al'U!:ho viduos, COr;10 a,s �ia'(jf:e�" �d� das �àir8 •

afamadas pêro'las --...,_- rP.tt·dos, ,

"

aleg�çoes. 'permanente q.e suas avenx- mo Os contmentes, terrfJthna, dq_ hlstor'ia, ,pesando 30,0 ,UE'UO.R·'I.,L "

"
,

,.'
' e possuem pel'sonaUdalle, d�� quilates, enc.ontl'a-se na r'Jl � � DomiJl�os Amb.rosio de

. ,:" , firtindo.-se por cal'a�teristi- coroa imperia'l da Austria. &.R D" .S"p' Oliveira Ramos, Muller, �-

NOSSO·; POSTO·.. ·S.A•. �i�::�:::J:;����iX:: ''4,'6011"11 DA- j;;;';�e(;;���';t.,':� �e::��:���:�r.:'t!:;
>"".. A8se�bléia de Constituição futuro, �o.ltada'para o{ceus

'

.• DASP, um memorial sobr(' Grocksch Hotel I�eal, Mota
Convidam-se os subscritores ,do p.rojeto de estatutos na eterna e' profunda COl)- J('S'5:M',,()Yl..

. as' .reivindicações �ínjmas, Jr. RoteI Ideal, Nino ,Melo,
,oe capit".-l,.da ".NoS,a,.,n. '"a,,'.,'..GB.,;to ,S .. ''A.", n,ara a assembléia' ge-. t "I

-

d nh d� gràl'
. ,-

,. das �ategorias profisslol"ui<: João Cantso Lux.Hotelj;.Dr... '? "'" f.' -.... emp aÇao o so
'. o, J '1; I

'

,

",;,,'
.,'

' .., :,"
",

, '. ;
..

.- Jo'se' EIlio".o'r,' Ruy' 'Si,ldira1'a1 de CG)'lstrtUição da ád.ciedade por ações; que t�rá logar, dezn, despel-t.,}�da .,n;,1 n�an�a !'AliYi.....
L ,.';"-,'.,;,. ' ..'".tO.,.

dos Oficiais AdmmIstratl- ...

'd' 2'h' '.:I f "
. <.1'" t

"

d
"

t h d 'rn t 'd'" III ., � - vos, Escriturários e Datiló- rua ,Pagé ,506, Leonor F'el:-no
.

la .,:'.,."e everelro uo ano corren e, as ezesse e 0-' o �eu nasclr_en o:. ,quan .0,
l!;m :p<)uCos mlnuti;$ �.n�va:!"e�i-,!'as 110 eia\ri-tór'io'do Pf>stot;de 'ga;olina de José Corrêa Tei..;' o .taumaturgo Anclnetn, :l.s- ta Mucfaco ,_ �9\!J,�!.'a,,�fGlI·:, g:rafos do Serviço P�bJif) r.aJ;'i,,·Balneario, Dr.•Toa·.

. F·li. "E t 't' '�'d' t'''�t d tk. 'd d
J

b
'

,

t
'

.

'. .1 ,cular no sangue, aliwan{i.o os ,i!�!lS' F d 1 constltuem quim Ph1fo' 'Al'J,\uda; Dr. Mil-xell'a 1 '�10, ',no" ,s reIo, IS r,� o es 'f" C;l a �, "so ,a 3enW�t, na ;,,:er�p- ab.�nço::túa s(l,s e os ataques da 'àsrpa .ou br0n.. ,; e er,a, que' 1.. < "
"

.

t '.-l d'" d' . ,,;,,' --, 'd" p" •• t··'
.' .'," ' ; J' ,,,'., 'quite, Em P0l.1CO t�mpo, e pO�!1Jel q''u�se que um te,rço do tobl t'0lÍ' ,Simone :;Perel.ra -_ Co-"egum e ?r�em o

_

l�. '.
, • _ •.

e , -lI a :l1n;�ga, .ps IhI�, _,I � es domlir bem(,'n:spÍf'anct? '��ivre e fEl- " "
" .. ', '

'

1} ,- Aprovacao dos estatutos e COJlstItUlçao defIm- do ColégIO --semente gene· cUmente, Menaaco alr�la-o. mes; de servidor'6s ,de todá,,' "as queirQs,. Di:, ,:Enéas . Senão,
, ,(

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

.
." ,

mo que o mál s0ja antlgo, porque t' Õ f d
'

f GOl Bal'a-o ",'I'a·'I"l'a das Dor"'"JlVa da cúmpanhla; ,

.

' rosa donde se esprawu d, dissolve e.l'emov,e' o mUC,lS que uepa:r 1(,; 'es' e el'alS ({! 1 , m "'.�.-'

2)'El ... d 'do'.
';Jo

tO'; .. -,.' r4 Ih F" dI com " 1· d 1 d')
�

t '1· obstr(ie as vias respiratórias lninan- país., E,�Qta, decisão foi tOn'H!- Reis, Helio Dias, AuguítoI ,- elçao a, Ire OIla e ,.vonse o, ISC", CIC a e a e on em - �o,Je- a do a sua ,energi!i. an'uinanlio sua '1 , .

fixação de seus honorários"

gran.de,meh'oPol.e
do

í-'r,:�.ün-I
SlIúde, fazelldc"o seutil'·se:premaw" ,d::t ria "11eullião do CO()��(l;ho Prazeres, Maria J�sé, "Olim-',,' >

" • �. , .... , ramente velho. Me'ndacotem tiqo' ".
d' G

� . 'ã"
.

""J '.', E t'd A3) -Outros assuntos de mtel'esse SOCIal. te. .

, tanto êxito que se oÍelleoe com II [l"iiberahvo O' Tl'enl'.o ,os pIO "ClI va. para 1'Oles,.-
FI

. ,

l' l'5 d f
.

d 1952 S- p"
. garantia de dar ao paciente tesplra Oficiais Adni in istraHvo;;" demar Silva, Pedro .Boel.. onanopo IS, e evereu'o e . , .... ao auJo' e () l)l'C'pl'iO ção livre e fácil rapi:4mlente <! com-

'

">n
'

, ".� T:I
"

Rodolfo:,Renaux-- Bauer·· Bt'asi-l caminhalld(l SE'g"H1'O I pIelo alivio ?-o sotlilneliloda aslI,I" 'E;,crihirál'io e 'Uatllórh,d'ü�,- vruv-ã.� .dJ}urdo, Souzâ; ,l' fl-
• � '. • r • • ,', em poucos dlas. Peç� Mendaco,:lloje "

J. t f·' 'ji' i r t :B tE'd' MJose Correa TeIXeira FIlho de seus destmos lmpavldo c
I ",esmo.

em q'la!quer far.:nacla. i ',�Allzadu qJ.::Ur a'''.'eu'a u ,� ln O -as os e gl lO ,�r,.
Incorporadores confiante no porvir. ' " ,lIOSSa garantia e a sua p.oteção. roa.

. e.· for'ano.· .

, I

"_ '.'�' �..,..���-_._ ....-

VENDE·SE'···

"

,

. '
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'···

·C!";:�:!��,�,� ..••. ;�;l�:,��� •...
,.?',:,:, ',"L +", ,

�""<.. '. CARNAVAL _ A._, .JA;rO - ':;".,-, ,<;> -',_\;;;'�'�' "'�''''''L ".,�' (l" "V, ,< "

DIA 23 -:,. SÁBADO, 25'SEGUNJ)ÃE. �6 TERÇA1FEIRA, GRANDIOS,OS""';BAfLES CARNAV�LÉ�seGs�·::AS,2·2IJORAS. QfA'�4.�.';'-,,::-\'.
DOMINGO - "lV{ATINÉE 'INFANTIL" DAS16 ÀS'19,15 HORAS EJfjUVE�IL��,I)AS 19,30' AS' 22,30 ,--,-:,PARADA INFANTIL 'E -:

ELEIÇ1\Q DA RAINlIAcDO'CA�NAVAL DE 1952;-''VENDA DE MESAS DIA 13, QU:�RTA-�EIRAAS19;�OHORAS,fIAVEN1)O
DISTRII3UICÃÓ DE SENHAS AS 8 HORÁS" DA MANHA NA SÉDE DO.CLUBE. SERVIltA DE 'INGRESSO O TALAO '1)0 MÊS

,.'

•
J • ':._'. ,: " .

•
•

.

-

•
.

• ),_ .,

.
_

,:;

DE FEVEREIRO.".;
'; ... y

r
,

.

.

"

\

I
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)
,
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"

.
,

Projeto de Anistia ReieitadO'COoveoção d.o P. S. o. ICapital d.8S Vivos, dos �'ortBS�
RIO, 19 (ARGUS) ,.-;- o gratulou-se com o Senado

"
'

"

,

. dos Livres e dos Pre'sosS'ertado rejeitou por .unani- pelá decisão
,
unâníme . do ELEITO O DIRETóRIO-DO P. S. D. EM CAPINZAL -

'

.

..

"

'

midade o projeto de anistia . ,.', '. 'VOTOS DE LOUVOR E IRRESTRITA SOLIDARIEDA-
aos militares compr-uueri-: prenarro, declarando que, li

DE AOS S'RS. NERÊÚ RAMOS ADERBAL R. DA SII.- A "Folha da Manhã", de São- Paulo, publica Ó li-e-

aos U'3. intentona comunista, SlÚI aprovação impo rtaria VA E CELSO RAMOS. guinte:
.0 srcFrancisco Galotti, con- numa traição à patrra.

' ,

"Já lhes falei d� Florianópolis, leitores, que vi em

....._-_•••_._ _ _._ .....,......_..�.............. CAPINZAI.J, 18' (E,) - beiro - Presidente, .Silvio 'pressas de fim de semana e achei linda corn su::_\ baia.

Realizou-se, ontem, nesta Santos, Carmello Zoccolli e norte e baia sul, sua ponte, suas casas que tem por quino,
cidade, sob a-presídencia do Luiz Dutra, - Vices-Presi- talo Atlantíco, Imaginem 'a 'criatura ir ao quintal não pa-.

sr. Dep., Antonio ..
Gomes de dentes; Edgard Lonciní f ra' colher alface para salada, mas peixe para o almoço;

Almeida, a Convenção Mu- -Rolíndo Casagrande � ..S�- e não ter minhocas .entre os canteiros, mas estrelas do
,

nícípal .do Partido Social cretarios; dr. Arnaldo :favo� mar e caramujos e a]gaE\ e hipocampos (com licença dos

Democrático, tendo compa- rito e Arístoclídes Haràti�� poetas novíssimos) , , ,

'

recido-grande número de ri - TesoureIros; Luiz Tal'� Mas que me desculpem meus antigos flor ianópolen-.
correligionários. Fói 'reor- vezani, Helmuth Hacmann, ses (ou floríanópolitanos?), o que eu desejava 'ser na

Alexandre Tumazini, José' capital de Santa Catarina era morto ou sentenciado. Não

gatlizado o diretório local � Ricardo da Silva, Dorival que os vivos e os cidadãos livres 'não t�nha:m beleza d�,
aprovados 'votos de loü.yor li' Rosa, J\latloel Roldão Mat- paisagem, mas os detentos e os defuntos a têm sobrema.,

,

'

I
de irrestrita soli�aJ:�e,�ad'';, �ó�, �osé.�'amp,iet�,o:. João ,neira,. :Nos cemit.erios abertos, os. �Ol't,os bl,'���m, � f}Ol�

, aos srs. Drs. Nereu'Ramos'tCorxeJa SIlva" Galdíno: ,Ar- .da-terra, sem muros que lhes Impeçam a convrvencia ,,OU

I
e Aderbaf R. da Silva, bem

t
sego, Ricardo Borsarttt, comortencia 1) �ôm,os eitad�nos.; As c�mpas rasas pos,'

111m t,·;ro a A�mA f·
-

como ao sr, Celso Ramos, Carlos Mona,' João Trogol, suem uma alegna de sol batído em cheio, de sombras de,
(j ." .'U� ....", OI a razao Presidente em exercício do Reinaldo Flamea, Benjamin lamas dançantes, E as flores, fazem colchas para essa.

'd pre
.

'I O· BOi DI' B' P. s; D. ,.

Barísen, Benjamin Cola, Pe- concentração dos quietos. E' em face deles há mar e céu e
r

e d � IA S u�, II em, DO ar·· o diretório' ficou assírá dro Barreto é Domingos Fa� uma orgia de hibiscus, de petunías, de asf'odelós, de aza-,'

e Restaurante' 80'8" c��.�!�;_.!�!!!�!��....�!;..I���!".��.!':!?�!��.�............ !.��:ses�::�fo����.sg:��ie:iO�a:��;s��d:e�{����1(�l)��r1:_',

Carfa .vul'sa'· l zem s(�US habitantes prescindir de qualquer eéu� 'Para qu�. Às 18,30 horas de ontem,

I
mo autor do' disparo o sr, .• f&. musicá de harpa se 'o mar traz o seu ca�lto a domicilio 'r Jum fato reuniu .curiosos à Antônio Ferreira, investiga- --:::::' ..,_ " Pata que tatalar de asas de anjos se as grandes gaivo-

fr�nte do Bar e Restaurante dor da DOP.S, doRio de' Ja- t f' br! d tã ti h" 1

I
'1' as roçam a rm: rIa. as aguas, .ao per 111 o como p ana-

Rosa, à Praça 15 �e �oyem- neíro, ora, �esta Capital em D·f. "J O' II-O
-:

C,'Oe''I ho dores-mirins? Se não fosse dàr muito trabalho à farni-,
bro - um cIdad,�o, mespe-Igoso deife�'�as, .

. ,
lia eu pediria que me enterrassem em Florianópolis .num

-radamente, sacara de

sua., Das providencias que a
,', cemitério pequenino que tem no caminho da praia da, La-

arma,
. d,etonando_-a para o ,j!ut_o�idade policíal foram Afetuosas Saudações. . goa. Ali se pode acreditar nesse grande "slogan" dos de-

alto, feito o que sarra em solicitadas, sabe-se 'que um Causou espanto a toda a gente a sua, "desautoriea- funtos que, é o "repouse em paz" ,'"
.

companhia do dr. Ney de A- soldado da Policia Miiitar, ção" de' uma, branquiasima 110Hci& desta folha, noticia Mas ser setenciado naqjrela terra não é 1)el" p:rQOlel'i
ragão Paz, delegado- regi0- de serviço àquela delegaCia,. sem fínalídade 'outra, que divulgar a, creação entre. nós tó" A. penitenc íárla 'fica sobre um promontório ec, é. 1'0-'1'IP1 de Policia desta Capital, esteve no Iocal, paravverif'i- de níais um grupo escclar. deada dos mais lindos' jardins de que tenho memoria,
A ocori-ência, <;;omo' é ria- cal' \) .projetil sob uma táboa

,
'Não estamOs ,aqui,' .(11', Júlio, para fazer o· "Cai'tás", Pergo,luil. cob<\rtlts de trepade.iras fforidas faiem recal1-

tural,. provoco,t�. apteensões{ .lev,emeilte l�v8J!ltada ". do deputado Siq,uei.ra !3ello, nem, o de quem quer que se- tos de nainorad!)s, A casa ampla "e desqobl'a e não tem

�ma vez que, CIdade pacat,a, Este, o acontecimento do ja;"más a verda.(le, 'é que aquele, seu colega, antes que o -anteparás. de WP1"OS altos, Qs preso,'; vistos de fora mais.
.a sua ,populaçã'o não está a- diá de ontem, às 18,30 hOl;,as, senhor,. conseguio uma .lei - promuigada(ou sancionada;. parecem 'jardineiros n,uma faina poetica que criatnl'a�'costumada a esses quadrgs que levou curiosos a se re{l� não importa _ creall-do um Grupo (agrupado) como de" s.egregadas, Têin o mar à vista e todas as flores que pos
tão próprios do "far-west", nirem frente ao Bar e' ReB- terminam ai'-\ leis e, ensiria a pedagogia,

.

sam querer, Se eu fosse cumprir pena, em Florianópolis
O pl'ojetil, disparado qua- talHante Rosa, ' ,

O seu, e�se o'ú'tro qrupo (desagrupad�o), que (I senhor él'eio quê escreveria um romane,e cheio de "pilzz]es" ell-
8e a esmo para o alto, loça- J

conseg�içh,e,AlÍ!) �e:vai'jntá�ar)a um quilometro 'do atual, "caixados -- minuCias trabalhadas 'co,m mão de oUl'iv'es na
lizou-se no' assoalho do Res-

,
yo_ .,..-; _......

por certo "teiú que ser dútr@\'t)lesmo; por qt1e ilem ao me-' jóia do tndo rea)izado,: .

taurallte Rosa, que fica no·'
nos se ri�de beneficial' com �s' dotações orçamentárias

.

HELEN"
pavim�nto supex:ior' ao� ,B�r' Apêlo '80 Cbhfe do cl'eado p,or lei. r," " ,

e, por pouco, nao atll1glt�, ,.

Nunca oúvil'amos' antes, que Grupo fosse clas:Se aqui,' �.........,...........,.......h-.........;;................J".•."...............;....• ....,..;-_�;.........._.._
aqs que; àquela hora de re- do C da "�D'do c'l.asse'''ali, classe 'il-CI?Já�. ct�traria:ndo o que consagraram

'

feições, -ali se encontr.!J,vam, ' '. ,U \li: {j ,
. , ..

'N'a CaAm"araMu'DI-CI·PI''I'.

I os mesh;es e o qu,g,.até o P,róprio vocabulo expfi,me, .' ',' ,';

,

. ,',
,

'

' ..

"

.

entre os. quais os s1's. Prof,
' Moradores da tua ," rmão "

"lt' 'FI� S
"

d Joaqul'm, nesta Cap,:tal, "'pe- No. tempu dqs C01'i:>1feis, Doutor, reuniam-sé as 'esco-
�� lno. 01·es, ... e.Cl'etano o . '" ' ,'. ' ., , .

G' d'E d' V la,m,. po'r nosso interm,'édiCl, las em Grupo. num só êdificio e sób uma unica direcão Pelas dezeu9Vefhol'as e tr,inta minutos do dia fj'!Jill,ze
ov.,e1'no. o sta o, ' erea-

para maior eficíél1Cia .dbs
. metodos 'de eil'iHno,' apr�veita- de fevereiro d'e mil novecentos e Cincoenta e dois, no Pador_"Miguel Dame e diversos àü sr. ÇhefE:l do Centro à'e ..' -

.

.
' �au'de, p.aI·à qU"e'tom'e pr,ovl'- :Qlentó-âo m-atel'i��.,. didatico'.e rigbrósa disciplina e"colar, ço'Municipal; o sr, vereador Allvaro Mille.n. da Silveira,rI viajantes'''que' procuravam..._,· ASSl'rp. pen'.sava' o gran'de OI'estes "'u'l'maI'a-es,

1. .�
d 1 1

I I b' t'
,

dencias, obrigando a. pI'O-
li assumindo a presidellcia e verIfIca' o nume·ro ,ega de-·

aque e ca mo am len e parr. , Havia, em cad� Grupo'üm Diretor,' que pelo fato (las clarou àbertos os trabalhos sendo lida e 'apl'ova# a ata
o J'antar, prietários de algumas fóssas '

classes estarem agI'upadas exercI'a fI'sl'aII'zaca-o pe'rma 'd'a",'s'ess'a-o ante.l·ioI··. O, expediente constou" de dois ofic'io'g
À 19 h t't d a, não per.mitirem que per-

., "

, - � .

-
-

s oras, cons a a a a nente sobre os professores e,' alunos," dando esse/diretor ;I:a;' câmara Muni�ipal de são Jo�é e rim oficio da,:.Câm'á':-xI'stencI'a d' pr'oJ'etl'1 n' nianeça o, ma,'li c.heiro,'à· ial- . \-'-
e o ,o as- mensalmente" uma'. au.Ja

..
(pelo m,enos), em cada élasse, a· tá: Municfp'aI, de Laguna. Não havendo ordem d.6 dia.

Ih d I R t t ta de' água,
'

soa o aq,ue e es auran e, fim de que não falhasse'm os metodos em voga, I' nem óradores, os!" President-e encerrou a sessão.
os' sl's, Pedro Brina, seu pro� À 'situação em' que se' en-

, 'Por isso, é que, nós que somos dos tempos dos\ Co-'prietário e Antônio Argemi- contram aq�elas fóssas, po- roneis, nunca ilnaginárainos que" havendo entre nós um
1'0 Afonso Pereira, respon- de ser uma fóco de febre-ti- -

,sável pelo Bar Rosa', estive- fóid�.
" '.' �rlipo .fr�ado Jlor.lei :egular (abstra�das as, razóe,s poli-

ram na delegacia regional I Ao sr, Ch�f.e do Centro' de
tIcas por ventura ',havlpas), se fosse lnstalar .outro, COil-

, trar'iando',a organização escolar do Estado, apenas pordê pol!ci�, comunicando essa Saúde, o apêlo de· diversa,s
que o projeto de 'lei tivesse tido origem num dephtado da

ocorrenCla e apontando co- moradores daqüela z'Úna, 'Oposição; ,.,.Y;a.,....,.-_"!_"..-..-."r-.....- .....-.-.:r••_...-...-...- ...,...."",.;..",_,w........._-wr.......-;........,__-.,:
. ',- C�"tinúa na 6a pág!

•

'5'A'-O ""'O"'A'Q'U"I'M' E
,-.....�_..........�·....">.l>__• .........._·.................

.,.._\.·1,. ;' �' 'M : "",

rD''e:� 'L'u"',":r'''.','-I:�A. " ,
'

:;'\' f 1.' ,�,J ,'., .):_ ,'- , .... _:� " � ... 'l� :,.', ....�_." o', �.,.: ...:! �,.' '.1:1, '1 D�.:· �

OS"VI,GIL'ANTES", AI'
" �' ,

" "

,.,O!�.dfl. eter.na .,vigi1ânci�')os:--já"foi ao menos inicía- 'a:'\'�tr",� 5\e' '�'O) aJ''ftV" ,··m"··e'O" to. ·das:'i "d
" •

d
'"

"'[d" ," ',. ' � ,,'" " ,
,

. V . ,.
'

('epOIS e VInte anos' e'en-, o.� 'l'" ,,'
" ',� '. '. '.,"" ,',

'

c,. ';'.' ,.'." ;,,'., r .

!��:��d��IUà�v::�!a��m�:� na!!éd:s!:v!a,�a��'!�c:���� '.' donas d:,.' casa cootta tis
nicípiÓ. da aquisição de um jeep, que

' ." "".

I
.

d
",'

al1�n��:d�r���a���t��i ���� ����n�o �������ci���O:��: '�"es, ora ores
,

tos, para que toda a popula- cal. Ao que pare(.'� veio do CURITIBA,' 19· (V .. A,) - O movimento dos açougues
ção tivesse c'onhecimento, governo feder�l" e sel�ve ex� 'h�je, p.,�stljt ?apita}. foi q\lasi ,que',absoJu\tan:ente n\ll?,
1Q.- abertura da 'serra clusivamente �o, Prefeit�. ,0 Ha' mUlt�,s dIas que esse� 7�tab�lecl�en.t?s VIvem ,pratI: Igeral pa�a fa�er a. ,ligação que o. prefe.lto., adqt.nrm .1'

camente dS moscas, com,a gre"e branca desencadeada, K
'

40 planalto com a zona 'lito- mesmo por' iniciativa pró- pelas donas diFc,asas.
'l'ealÍa; pria, foi uma m�qu'in'a';para '. Os açougueiros estão alârmados com (essa situação,

20 - uma grande organi: 'selecionar trigo. :'cereal es-' tendo alguns deles cerrado aS portas,. e ó,utros - com o

-zação cbmercial, para con's- te que p'l"oduz. �uito pouco objetivo d,e sab'otar o 'movinlen,to de resistencia da po

trução de ,uma usina hidro-e- ou nada' nesta zona, pulação _. estão
..
entregando a Cílme a domicilio e por

létrica, com capa�i9ade pa- .0 qüé <) povo já está can- preços mais. baratõ�, .'
" .

!.

ra todo p município; sado. de ver, ê aumento de \.
"_

,_. 3° -."construção de . Uro' impostos num:j,. proporçãu

�.
"

·'Y·ISS de 7°' O·campo d: lwiação jle gran- I elevado iss,im,a.
sem

melhora.- ,a, Ia,.' de 'ca;paCldade; "" " I mento de estradas, sem apli- ,\ J.

4°, - copsh'uçào'de umJcação.rem coisa n�:ó.�ul)1a". ; ,�
. CONVITE

campo qe -pomjct'!;ltura nas I Ase e�tradás em São: Joa-, , nESEMBARG.WOR URBANO MUJ�LER SALI.JES
p:Q�i�,j?a��s;p.â'sti:fe d�'m�l, llluiIn, ;ituilca .e�t,ivéi·a:r�{. v� .. Os rÜhos, genro e n'eto ,do' Desembargador Urbano
lllClPlO, "c0!l13g;�ande caP::tci�',;tã,o ,má éondições come! &� Muller Salles, co;nstej."nados' com' o seu prematuro' fale-

dact; de 'P;'09U:Ç�o;
,

"

,. 'jra. Ni�.guen1 mais remtl'V;fl}\ cim:e:lltjo, agradecem a todos que os conf�l:taram �m tã.q:,'
""�':,.,''''

5," .o)gar\}z.?-çao de

�lmal uTa pa de' te;rra, .' " .,doloroso' transe, e, ao ,mesmo tempo conVIdam. para a

socled,a�e�IJa:l�a." 'ç..ónstrução ..
,' O '�r, Ismael ·NUnés, afi� .�is!3a de 70 dia que, em sufrágio da sua: alma, mandamde m�derllo �MWl!�,i;t:.', l:n�l: está, para São .Joaquim d�lebrar, 'sábado próximo, às 8 horas,_noaltar do. SagridoHOJe, qU�\i.!.pt'passpu um: assH�>' como o sr. Il'ineu Bór- CS)l:ação. de Jesüs da Catedral Metropolitana,

ano d� _ �OVêW�o,.. : "p�:rgul1�a- ) nhaus,en. e�tá, pai'a Santa,
,

Renovam os seus agrade.cimentos à todos aqueles. .tiue
mos SI alg�l,l:, desses' proJ��� Catarlpa! Hom�ns f�rtes! i comparecerem, a, ê�se ,ato !1e ,piedade cri�tã. :,' t

, '

---�.,----�---------------------

Flufianópolis, Quarta-feira, 20 de Fevereiro 'de 1952
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Ultimamente, e'0l11 a canícula, estão ,rebentando
os poetas. Influências telúricas, por certo, Entre va

rios sonetos recebidos, vai, hoje, o seguinte:
C,ABRAI"

.

O' Cabral, ó Cabral da Jullana
Que José Garibaldi resguardou,
Onde Anita gentil, linda praiana,
O valente' guerreiro 'c�)liqUistou;
I /

,

Con-neceste a �n&ção americana '; :\.
Que combate 'a doutrhla' de Moscou,
Nosso Estado te deu bas,tante grana,
Tua longa Viagem custeou,

'

"
,

r·:.y;c·

·'�II!'·r·.·7'
..

,. Na serena Assembléia Estadual
,

Ao. teu odio tãQ velho não dá pasto,
Deixa em paz teus colegas em geral.1 � ..�.,.. "�"

.

":q��' '-r;.,r.:'-'
�·.7:"··'.",,···
'1' Pois a turma es'tá' cheia e'reconhece .

Que o bom teIJ1Po em conv�'l'sa sempre gastp'
É roubado /ao 'trabalho,' que enobrece!

Epolis" 95.2,
.João da Ilha

'Se não

--

-"'X x x

gostarem, tem �ais, , ': .

GUILHERME' TAL

'/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


