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,I' emenda, .dl·Y·o' rc' lasta reJ·ela,tada
J

ta'à 1a��i�ad:a�:I�}�ed�:;.��o,c:::�:1:�;!� 1::�
8 que relembra haver sido consagrado Bispo, em

.1914, fl<.{lOSS(I hoje Arcebispo, D. Joaquim Domín-
Joto do dep. Plátfldt Oll·m':tdó, -

gues 'ide pl1veira. O júbilo, fod;i'>jfi. não decorre
Pl .apenas de reglsro dessa data. ,cujo valor seria

RIO, 30 (V. A.) - A Co- de da emenda, sustentou o mais cronolôgíco. Decorre, sim, do quantrífn de
missão de Justiça da Câ!lla-} relator sua procedência, ação e zelo benfazejos medeia entre aquele fés.
]:a dos Deputados lançou, tendo sido vitorioso o seu tívo dia e o de hoje, por parte do eminente e ve-
ontem, a última pá de cal ponto de vista contra 8];}8- nerando Chefe da Igreja, no Estado. Nesses tr in- ,

sôbre o projeto que criava nas os vot.os dos srs. Daniel ta e oito anos de labor constante, de indormida vi-
mais um motivo de anula- de Carvalho e Augusto Mei- .

g:ilância, D. Domingues de Oliveira provou" à sa-
ção de casamento : a in- ra. Relafívemente ao mêíi- .cíedade, quão feliz e acertada fôra 'a sua escolha
.compatibflidade invencivel to, outra foi, porém, a opí- para a alta dignidade e para as graves respon- "1-""entre Os cônjuges desde que ão do relator. A emenda se sabilídades de gui& esp,iritual da gente catari-
desquitados há mais de cin- lhe afigurava inconvenien- n A' d h' d' d' S E R RIO, 30 (V. A.) -:- As úl-

, ne se. In a a OIS las, . �xa. evma. re-
-co anos.. te, dado que, dentro da sis- gl'essaya de .BnIS(Jue, o�de fôra assistir às fes- timllis noticias dos' corres-

Quan�o a matéria se en- temática do nosso dir.eito, \

tas do jubileu de prata do Seminário Al'quidio- pondentes do' vespertino
contrava em fase de traml'- não poderia ser compreendi- d • "Ultima Hora" na localida-

cesano e �""zambllja -- uma das muitas obras a
tac,ão inicial, o alitor ,da da senão como conden"vel t

. . de de Tutóia, no Mal'anhão,/"" que em o seu respeItaveJ nome ligado para a
PI'oposição incorporou-lhe a amplitude pre,tendida pelo t ·d d informam que está sendo

- pos en a e.
no texto, com o intuito de autor do pro,ieto.

'

/ esperado ali, a qualquer
.(;ontol'n,ar a' manife�ta in- Opinando, como val'lOS Congratulando·nos com o mundo católico do momentlil o capitão dos POl'-
f!onstitucionalidade dos seus outros deputados, pel::t. re- Estado� levamos ao eminente prelado as -nossas tos de Pal'liaíba, comandan-
principais dispositivos, nina' f jeição da emenda, o sr. Da- homenag'ens pelo transcurso da auspiciosa data. te Luiz Filgueiras, que vai
emenda que dispunha por niel de ·Carvalho afirmou -...;..••- -�.__..- _..__w _�WY'O àquela cidade com a finali-
€1'ro essenCial, pa�a 'efeito I que sua, aprovação facilita- dade de pôr termo à questão
de anulação de �asamellto,' ria' tantas e tão numerosas

I
que tem como figura princi-

"o que diz l'e�peito às qua- anulações de casallle�to, que A n'lI\rt'e, ,da Soare's' f·,Jho palo capitão L�lOi'�LBcolldgeO�'lidades' pessoais 'do outro' ãcabal'ia poi' implicar, fatal- IIIU � que ocupa o navIO' -

,

,
conjuge, sendo esse el'l'O que mente, no divórcio generali-,

'

,de propriedad.e de firma
() seu conhecimento ulterior zado. RIO, 30 (A. A.) O Diário lima hora da tarde o lider sul-riograndense. Informa;-
d�tel'mine incm'npatibilidade Finalmente, pusta em voo Carioca. comentou, a pl'ósi- 'não falou mais. O� amigos I

se ainda qne, o, consul dos
invensível para a vida em tação, foi a emenda rejeita- to: I acompanhavam, do escritó-l

Estados UnIdos no Mara
comum". Em relação a se- da. Por sua apt'ovação manÍ- O sr. Nel'en Ramos foi

I rio, a agonia. Eram quatro nh�o, �r., �homas Mose�,melhante emenda: "A se- fetaram-se os s1's. Lúcio exemplar na morte de

soa-I
ou cinco - Nereu Ramos, "

esta conclumdo os e�tendl
tença que decretar ou homo- Bitencourt, Alberto Botino e res Filho. O sr. Prado KUy José Monteiro de Castro. mentos para a soluç�o. do
logar o destaque será prova Plácido OVmpio. pronunciou, comovido, um Llcurgo 'Leite, Odilo Costa,! caso e ;�trega do :la;l� a

da ineompatibilidade, SaI- discurso exemplar.' Raul I Luis Ja�'dim. Quinze minu- seus legltn�lOS propl'l�tano�.
'\'0 prova em contrário do _ .,. w -.. Fernandes, mestre e amigo tos antes do deselllac,e no-

' Agora dIzem de Sao LUlz
fato de, decorridos c-inca a- de Soares Filho, soluçava' va crise, enquanto as fÔrças que um telegrama do. sr.

nos da homologação oú de- O S D de I! IIAti no entêl'l"o. Na Câmara, o se desvanecem e um olhar Narciso Rocha e destmado
�,l'etação �o ftesquite, não s�

.

8' a r ui tu 'deputado Ernani Sátiro pro- .aflito percorreu o quarto e ao presidente do 'Tribunal
nave!' J'Astabelecidd a vida lal, a 8aI8".a" nu,nciou um discurso exem- o rosto dos amigos, que ali de Justiça do Estado reve-

conjugal". U UI- pIar. O sr. Capanem;:l, ain- penetraram atendendo a lou que o navio ancorado
Foi precisamente, em tôr- ,d!l no entêl'l'o, foi rápido I;) um apêlo deses];}erado. A vi- sossobrou antes do meio dia

,no dessa emenda que gira- R�O, 30 (V. A.) - O sr. exemplar., Entretanto, no da foge,- apenas nos olhos �e hoje em virtude do esta-
rani�os debates de onté.m na 'Getú.lio Vargas, em decreto mais, ,:que oratória, detestá- uma chispa, a última' chis- do 'precário de coser�açã?·1
/

-Cor' _'ssão de Justiç,a, uma hoje assil'/.ado, designou" os vel para a m{)rte de um ho- pa, O médico, s'olene tenta Como,se sabe, o nav1O, Vl-
vez que, o projeto primiti- S1'S" SenadoJ.'es 'Franeisco mem ameno e compreensivo recuperar a' circulação ági- nha sendo motivo de diver
VO, a ,que ele' se havia im- Gallotti e João Vilas Boas como Soares Filho! tando inutilmente os braços gêncía;; entre as aut<4l'idades
.torporado, fÔl'a, na passada para integrarem a'Com:tssão I' Resta-nos, pOl'ém, Hm 'de-, do morto, numa ginástica judiciál"ias e o capitã.o Lou
JiesSão legislativa, fulmina- que repl'ssental;á o Brasil, poimento, que t.ransmitimos macabra. Dona Maria Isoli. is Boldei1, que insistia em

do de inconstitucional por e� Gen:bra,. na conferên-j com pudor e medo. O depcii- na rompe num soluço: permanecer na embal'ca
aquêle órgão. Cla InternaclOnal :do Tl'aba,. menta comovente d,e quem - E êle que não queria ção, contrariando dispositi-
Discutlndo, . ,preliiniilar- lho,' como ConseUieiros 'Es- f lhe assistiu com dedicação Imprrer! Que chorava tanto vos 1egais, pois o barco per-

111cnté, a constituci0!lulida-,. peciais., 'os últimos. dias. A-·,pl'rtir de l para não 'morrer! 'tence à firma Costá Gama

MoviIllenlo CODlU
'oista na 5a. Z. -A.

Mais um oficial com
p'risão preventiva

) P. ALEGRE, EO (v. A.) - movimente subversio que se

Segu;ndo informações co- articulava nas unidades da
Ihidas, por nossa reporta- 5a Zona Aérea.
gem, o tenente coronel He- Acontece porém que o au-

, lio Brugrnann dá Luz, e11- ditor Lauro Schuch, devido
carregado do inquer�to poli- a relações de parentesco in
cial militar instaurado neste timo e amizade com o major
Estado para desmascarar a Fortunato, jurou. suspeição
rêde comunista .descoberta conhecer do ref'er'ído pedi
na 5° Zona Aérea, dirigiu- do de prisão preventiva, de
se ante-ontem ao Juíz Au- cisão esta que comunicou
ditor da la Auditor-ia de ,ao Superior Tribunal Milí
Guerra, dr. Lauro' Schuch tal', ao mesmo tempo que
pedindo a

I
prisão preventi- solicitava a convocacão do

Vã de mais um oficial supe- seu substituto, I dr. 'Rube-rt
1'101' da Aéronautica irnp'li- Medeiros, a quem caberá
cado no "referido complô decidir sobre a medida re

comunista. Trata-se do ma- querida. Em data de ontem
,

jor Fortunato Camarà de a solicitação do, auditor
Oliveire, do Q. G. da 5a Zona LaU1'0 Schuch foi atendida
Aérea, que segundo as: pro- nelo: Superior 'I'ribunal. Mi
vas testemunhais apresen- Iítar qüe baixou o ato de
tadas em Juizo parai justi- convocação do dr. Ruben
ficar o pedido de sua pri- Medeiros, o qual, ontem
são preventiva, é apontado mesmo teve os autos con

juntamente com o major Se- clusos para se manífestar a

bastião Dantas Loureiro respeito o que deverá ser

cuja prisão já' foi decreta-" feita, segundo se espera
da, como um dos cabecas do ainda hoje.
'I

'

"
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o,. Joaquim D. de ,Oliveira Recolhimento de cédulàs
«mil rêts»

Prorrogado pur seis mêses
sem désconto

RIO, 30 (V. A.) - A ,JUll- 1 vembro tri.nta por cento; em

ta Administrativa da Caixa dezembro trdnta- e cinco por

de Amo rtisação, atendendo a cento; em janeiro de 1954 -

diversos pedidos, oriundos cinquenta, por cento ; março

principalmente do interior sessenta por cento; em abril

do país, resolveu prorrogar setenta por cento ; em maio

por mais+seis meses o prazo \)itenta'por cento; em junho
de recolhimento sem descon- .J:\oventa por cento; em ju
to das notas do extinto pa- lho 100 por cento, perda to

drão "mil réis"; Segundo os tal, das notas em+recolhi-
dados que colhemos, na Cai- menta.

_

xa de Amortização, havia ...........-.11

em circulacão em todo o

país a trinta de ábril ulti
mo cedulas do .padrão "mil
réis" 'no montante de quase
novecentos e cinquenta mil RIO, 30 (V. Ao) - O sr,

contos, que ainda serão t1'O- Raimundo Padilha, suplente'
cadas pelo equivalente em do sr. Soares Filho na Câ
cruzeiros até o dia trinta mara dos Deputados, deverá
e um de dezembro deste' ano. ser -convocado para assu-

São .às seguintes as celu- mil' a vaga aberta com .a

las que vã� ser recolhidas: moíte do Iider udenísta. O
cinco mil réis - estampa sr. Padilha participou de

. dezenove; dez mil réis - es- uma chapa de coligação no

r tampa dezessete; vinte mil Estado do Rio, como repre
réis -- estampa dezesseis; sentante do 'PRP, ag remia-
duzentos mil réis -estam- ção integralista. Informam
pa dezesseis; e quinhentos fontes integralistas, con tu
mil réis -,- estampa quinze; do, que o sr. Pad ilha há al-

Os descontos serão aplica- gum .tempo Y�m divergindo
dos da seguinte maneira: de do sr. Plinio Salgado. Apre
janeiro a março - cinco por veitaria êle, agol'a,'a opor
cento; de abril a maio, - dez tunidade de sua convocação
por cento; de junho a julho I para a Câmara para deitar
�

qU,
inze por cento; ,de a-I mani,festo

de rompj�ent:
gosto a setembro - vinte e com o PRP e de adesão a

�inc(/ por cento ; em ,no- YON., '

'

:.;.-...: ,..;. w;; ...::�"':'.;"""'f'-"'o� "_'"
- .. :t��.

Vai aderir·

Te'ria afundado,
barco biasileiro

o

Melo, Limitada,
Grande do Sul.

Telegramas recentemente
chegados de São Luiz adian� ,

tam que o maritimo ianqlte,
numa atitude isólita, cl'imi-,
nosa, selvagem e primana.
contra a dignidade nado:..
nal o que está exigindo tô
das as providências do nos

so govêrno, acaba de afim
dar d navio brasileiro, Fal
tam maiores detalhes a res

peito.

do Ria

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

o riso ela, ci•••••

- Na rua, para, os ll'ut1'os•.
,

os s1's, Gizem: "Comprei
este trenzinho para meU'

filho!" "Vou levar es

tas balas para as crian.,

ças, que estão fazendo
,album". Em casa" a

gente apanha' se quiser
brincal' com o trenzinho
ou mexer no albumHt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DRA. WLADYSLAVA 'V. MUSSI D��er�i�����:Np�rto��gre���Yo�..��� si
DR. ANTÔNfo· D�B MUSSI (�O���!��S-=-J���l:�nto, �:RG��':�dar "'1\1Médicos Diàriamente das 15. às 18- horas

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especializado das DdENÇAS DE SENHO-

!
. i

i
1
r

e, An ún ci o s mediantes c(�ntJ'áto ...
I Os orígi nais. mesmo não publicados, não ae'l'·ã�,;

de I devol v ídoa.

.,1 A direção não se responsab ilixa pelos cOllcej�_."

1_' e_ID_it_ic_l.o_S_nos �=o-s-�s_'s_il_1a_rl_O_-s�. .... .__ ._

I,

RAS, i;.>m modernos "méto,dos de d'iagnôs ticos e tratamento.

S'OLPOSCOP1A - HISl'ERO -- SALPIN'GOGRAFIA - 'METABO-

L
\

LISMO BASAL

, ",R.!.:liote'rapi! 'por ondas curtae-Eletaocoaaulacê o Raios, Ult.ra

Vióietn e Infra Vermelho,

,Coní'uitói-io: Rua Trajano; n, 1, 10., andar � Edifício do Mon-:

tepio.
Horário: Das 9 às 12 horas - Dr. Mussi.

Das 15 às 18 horas - Dra. Mussi.,

ReSidência: Rua Santos Dumont; 8, Apto. 2.

DR. A. SANTAELA
,

(Formado' pela Faculdade Nacional de Mediciria da Universt-

.f.Iade do Brasil). I

Médico por concurso da Assistência a Psicopatas do Distrito'
Federal.

'

Ex-interno do Hospital Psiqu iátr icp é Manicômio ,Judiciário da

Capit.al Federal.
Ex-interno da Santa Casa' de Misericórdia do Rio de Janeiro.

1
1

Clínica Médica - Doenças Nervosas.'

Consultório: Edifício Amélia Neto - Sala 9.

Residência: Rua Bocaiuva, 134.

Consultas: Das �5 às .18 horas.
Telefone:"'- -l

f�Qnsultório: L26S.
itesidência: 1.385.

DR. JOSÉ, BAHIA S. BITTENCOURT
, MÉDICO

Clínica Gera] - PEDIATRIA

Rua 13 de Maio, 16 - ltajaí
.
PUERICULTURA' - PEDIATRIA - C�INICA �ERAL

Consultório e Residência - Rua Bulcã o Viana n. 7 (Largo 13

de Maio) - Florianópolis.
Ho�ário: 8 às 12 horas
,

I
Diàr iamente,

---._._-----------�-----

OLHOS - OUVIDOS -r-- NARIZ E GARGANTA

,DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital

Modern·a Aparelhagem.
-Lâmpada de Fenda - Refrator - Vertometro etc. Raio X; (ra

dlografi'8s da' Cabeça) "7' l!-etirada de Corpos; Extranhos do Pulmão

e Esofago.
'Receita para uso de Oculos.

C�sultório -

>

Visconde de Ouro Preto n. 2 - (Altos da Casa
Bélo Horizonte).

Residência � Felipe Schmidt, 161. -- Tel.' 1560.

DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAOAO'
CIRURGIA TREU,MATOLOGIA

Ortop�dia
Consultório: João Pinto, 18.

Das 15 às '17 diàriamente.

Menos, aos Sábados.

Res.,: Bocaiuva' 13�.
Fone M. 714.

D�. ROLDÃO . CONSONI
Cirurgia Geral - Alta' Cirurgia - Moléstias de Senhoras

- Gi,rurgia, dos 1'urn0.res -

Da }i'acu1l1ad� de Medicína da Univ�rsidade de São' Paulo.

Ex-Assistente de, Girurg�a dõs Professores Alipjo Correia

INeto e Sylla Matos.
,

Ciruig;ia <lo estomago, vesicula e' ·vi.as bi,liare�, intestinos del

gado e g�OSSO, tirp,ide, ri,ns, pr�'sta�a, b�xi�a, útero, ovários e trom- i
paa. Vancocele, hldrocele, val'lzes

-

e herma.'

I",Conl<UI�s: D�s 2 às 5 poras, ,rua Felipe Schmidt, 21 (sobrado) ..
- J.elefo�e. 1.598. .

,

, Residência: Avenida Trompows�y, " - Te1efone 1.764.
"

DR. I. LOBATO FILHO

O ESTAD,o
'ADi\UNISTRAÇÃO

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra, )1. 1�"

'fel. 1022 - Cx, Postal, ,139.
Diretúl': RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMING,OS F. DE AQUINO,

Representantes:
Repre�entaçôes A, �, Lara, Ltt1�.
Rua �e!1adol: Dantas, 40 --- 5° andaz..

TeL: ��2-5}!24 --. Rio. de ;1 anei ro,

Reprejor Ltda.

r Doenças do aparelho respiratório
.. 'I'1JBERCUf'OSE

RADlOG\RAFIA 1: RADIOSCOPIA DOS PULMõES

'Cirurgia do Torax

F'ormado pela Faculdade' Nacional de Medicina, Tisiologista
, ''l'isioci'rurgião do' Ho'spital Narêu Ramos,

Curso de especialização pela S, N, T: Ex-interno e Ex-asststcute

Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guimarães (:t<io),
Consu ltdri o : Rua Felipe Schmidt �. 38.

Diàr iamente, das J5, às,18 horas.

Residêncía r Rua Felipé" Schmidt,' n. 103.

DR. ALVARO DE CARVALHO
Doenças de Crianças,

Consultório: Rua Trajano s/n. Edif. São Jorg" ,_ lO andar.

Salas 14 e ,15,

Residência: Rua Brigadeiro silvá Paes, s/no � 3° andar, (chá
cara. do Espanha}.

A-tenue diàriamente dais 14 hs , em diante.

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

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 19....,...: Telefone (M.) 736.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
, Clíntca Médica - Boenças de crianças

(Tratamento de Bronquites em adultos e crianças).
'('..Qnsultório:' Vitor Meireles, 18 -. 1", andar,
H',rário: Das 10,30 às U,30 e dás 2,30 às 3,30 horas.

Restdêncla : Avenida Rio, ,Brancor_1.52 _:_ Fone 1.640.'

Rua Fe li pe de Oliveira, n. 21 -- (>'" andar.»,
Tel.: 32-9873 - - São Paulo,

ASSINATURAS
'��
"-,ii'

DR:, NEWTON D'AVIltA
Cirurgia geral, - Doenças de Senhoras -' Proctqlogte

, Eletrfeídade :Médica
..

Consultórlo: Rua Vital' Meireles n. 18 � Telefone 1.507.

'Consultas: A� 11,30 horas e à tarde das 15 horas em diante:'
Residência: Rua Vidal Ramos, - Telefone 1.422.

DR. MARIO WENDHAUSEN
.Clfniea médicll d� adultos e crianças

.; Consultório - Rua João Pinto, 10 - Tel. M, 769.

Consultas: Das 4 às 6 horas. I
Residência: Rua Esteves Júnior, 45. ,'I,'el. 812.1.

,
'

'DR. ARMA,NDO VALERIO DE ASSIS
MÉDICO

Dos 8.erviços de Clínica Infantfl da Assistência Municipal eRos
pi�al de Caridade

CLINICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
- Alergia,-

Consultório: Rua Nunes Mac�ado, 7 -rt- Consultas das 10 às 12

ê. das 1,5 às. 17 horas.

ReSidência: Rua Marechal Guilherme,' 5 - Fone: 783.

DR. ,ALFREDO CHEREM,
Curso Nacional de doenças mentais

EXcdiretor d<;Í· Hospital Colõnia Sant'Ana.
. �

Doenças nervosas e mentais.

Imp{)tência Sexual.

Rua Tiradentes n. jl.
Consultas das 15 às 19 horas.

F'ONE: M. 798.

Na Capital-
c-s nO,DO
c-s 96.00

Ano' "0,""" ,." .Ó, ,.

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

I -

No Interi!!.r
Cr$ 200",00
Cr$ 110,00

Ano ",.", ," ,.

Semestre

ADVOGADOS,;;

. .

Res.: Rua Santos Saraiva, 54 - Estreito.

t' '

DR. CLARNO G. GALLETTI
- A])VOGADO -

Rua Vitor Méil'ejles; 60. - Fone 1.168. - Florianópo!í�.
\

DR. RENATO Ri\MOS DA SILVA'
- ADVOGADO-

Rua Santos Dumont, '12. - Apt, 4,

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADYOGADO -

Caixa Postal 150 - ltajaí - Santa Catarina

..... L"r' ,

DR. THEODOCIO 'MIGUEL ATHERINO
- ADVOGADO-

Rua Trajano n. 12, 1° andar, sala n, r

(Escr. Dr. Waldir Busch) .

Teiefone - 1.340.

Edifício São Jorg!!l>�

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

DR. DALMO BASrrOS SILVA
- ADVOGADO-

RUÀ HERCILIO LUZ, 36 HAJAl "

"'�difício D. Dora, - sala, 4.. Santa Catarrna ,
'

DENTISTA
DR•. OCTACILIO DE ARAUJO

CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Felipe Schmidt - Edif. Amélia Neto - Sala, 1

Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar,
'I'ratamento cirúrgico e (cura de Abcessos, Granulmas, QUístOOL" •

radlcu lares, etc.

ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DENTADURAS,..:

para as pessoas que vivem de orà�naao.,
Laboratório Pro tétjco sob . .., direção de 'I'écnico .contratado es---

�ecjalme'nte no Uruguai, formado sob a' orientação de: um dos maiss.

'credenciados especialrstas da América.
"

Dentaduras sem o .. Céo 'da Boca (Ahobada, Platina)
Pontes Moveis. e Fixas,.

Todos os demais 'I'rabalhos Protéticos pela Técnica mais re--.;.
cente.

------------------1---------_ ...
-

ft,V.ISO /

, .

Ú Di', Djalma M:.oellmann avisa .à sua distinta cliellt�la' qUBc!-

estará ausente até o mês de· setembro eni viagem de est\ldos ,à,."
\' América do Norte.

COIhuniea ainda que o seu, Instituto de, diagnóstico clín,co con-
,

J ,
.

1

,
tinúa j'ullcionan�o ,.de maneira_ regular, ficando c,?mo ,seu .�uhstitutG,"'
o competente clImco Dr. Orlan(lo' Schroedl!.r que ha .malS .'{je um_·".

ano, vem acompanhando: passo a passo, os serviços c1inicos d_,
I Casa de Saúde são Sebastião,'e de sel!! consultM·ip.

'

Os serviços de ·rádio diagnóstico; radioterapi_a e os de Jabor�.'C
tório clínico fiçal'iio a cargo do Dr._ Pau'lo' Tavar>€s, ,nome ,sobeja-.,
mente conhecid<> em nosso meio, pela sua profieiência e dedicaçãlll'�':
n!.ls ditas ,'especialidades.

BANGU EM ·FLORIA'NOPOlIS
., .'"

".

Dia 7 de junho, DO Clube 12 de �gosto, marávilhosa festa dançà�te rintiluiada' 'Bangu:
�lor.ianópoIis.. Desfile de modas Bangu, por, senhoritas de:, nossa socie-;,,'
em' beneficio da" Soe. de, Amparo ao·s T,ube,rculosos. As �esas" es·tarão< ài v<en-.�·

. da, brevem�nte, ao p�eço de �/r$; 1.00.00.

\ em.'

dade,
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Social lntransltavel.i. INá Polícia
Os lances dê tainha têm si-: coamento da :produção para RAPTARAM A MENOR DE

do, ali, abundantes. E o pel- barateamento da vida. 15 ANOS

_ANIVERSÁRIOS de Santo Antônio, nesta Ca- xe, porque não veio para (l Já é tempo de se fazer al- Os. tempos que vivemos

Dr. Mário de Carvalho pita I, servindo de testemu- Mercado Puhlico'? 'I'arnbem go em beneficio· do ; povo são de tanta confusão, que

Rocha nhas, pelo noivo, o SI'. Dep. I..orque a estrada está in- trabalhador, ordeiro e pací- já não' há paradeiro para os

Tra:oscOJ're, nesta data, o Wilmar Orlando Dias e Iransitâvel e os caminhões 'ü-co da Ilha de Santa Cata- malfeitores praticarem as

:.lmiversário natalício do dr. exma. sra. e sr. Dep. Manoel não podem arriscar a via- tina.: mais' arriscádas e impossi-.
,ll"iário dé Carvalho Rocha, Siqueira Bello e exma. sra. gem." E, ..,.el(quanto isso, o Ou não '! - sr, Prefeito, veis ações.
','lJitegro Ju iz de Direito Pri- e. pela noiva, .0 sr. Teu. Car- pescado,vai escasseando, na Municipal? Aqui, nestas colunas, por

-vativo de Menores da
I
Co- los da Costa Dantas e exma. Capital, transformando a diversas vezes-iizemos refe-

·marca desta Capital e figu- esposa e o sr: Dep, Walter vida mais cara do que se po-
------- ...-.-- renda a rapto, de crianças R

. ·

t'l'a respeitável da magistra- Tenôrio Cavalcanti e exma. der-ia admitir. E' a culpa, en- e de menores, levados a e- egl5 o
'tara catar inense, sra .. No civil, que terá i u- tão, de quem? Da estrada? feito por pessoas sem excru-.

,

�

.0 illlst.r: nata,liciante vem i gar 1
às 17 horas, àquele 10- Não. Da administração mu- pulos e, -rnuitas ,vezes. com ,0,.1' "discoe voadores" ou

.se conduzll1do com elevado I cal, serão padrinhos, pelo nicipal, que, assim, concor- as mais criminosas das in- "pratos voadores", são o

"espírito público no exercício I noivo, o sr. Enedino Ceza- re para a maior miseria dos tendões. assunto obrigatório, nêates

-de uma das ma is delicadas r rino da Rosa. e exma. espo- nossos pescadores; que não ·Hoje mais um desses rap- últimos dias,· em tôdas as

'Varas da Capital, qual seja sa e o sr. Herculano Farias podem vender o peixe na Ca-
. tos temos que noticiar. .

ocasiões em que há a falta

'11. d!:\ assistencia a menores. ! e exma. sra, e, pela noiva, pital, sendo obrigados a en- Destavez foi el-e pratica- de motivos para palestras,

:Xaqllela judicatura, o dr. i o sr. Eudes Monteiro e tregar toda a produção a 31 DE MAIO do no município de 'I'ijucas. Os jornais, as estações de

M!írio de Carvalho,' Rocha I exma. esposa e o ST. Or ival- tubarões que infestam os A data de hoje recorda- 'Foram autores Aristides I rádio, são a fonte do noti-

'Vem procurando 'honrar a I do Goulart e a senhorinha nossos mares, por preço que nos:
, I Mariano, ex-empregado do ] cíário sôbre êsses mistér-io-

magistratura barriga-verde, i Dulcernar Pereira. bem entenderem eles. - em 1.1239, os sel.vi:olas I Parqu.e Tamoio, e a mul�er I sos aparêlhos metálicos que

,1Ul execução de uma das � Ao jovem· par e a seus .Está aí o resultado desse rechasaaram a expedição de, que diz ser sua: esposa, mas cortam, em velocidades in

-mais 'nobres missões, . qual
.

dignos pais os clÍmprimentos estado-ele-coisas, cuja res- Fer.p.ando Souto; que parece não ser. . criveis, o espaço, já tão vi-

,,seja a da. assistencia à ju-
.

de O ESTADO, ponsab il idade está na: admi- - em 1.576, chegou a Ba- Usando de, arfirnanhas ·e sitado pelos aviões, quanto

vsntude desamparada, cujo i . .

--_ I: istracão que não move pa- hia o terceiro bispo do Bra- promessas, conseg-uiram im- o dia dá.

''Problema., social tem preo- PFEILSTICKER pIAZZA lha siquer a favor da popu- sil; '. " pressionar, a menor Malvi- Em vários pontos do país

.cupado, desde 1935, o Go- la ção que se vê a braços com - em 1.'606, com a retira- I na da Silveira, de 15 anos há quem afirme, jure ate,

vemo do Estado,
. I Realiza-se hoje o enlace grave crise. da dos colonos, termina o! de idade e convence-la de que já viu o tal "disco". Os

Na data do seu an íversá- matrimcu ial. do dr. Fran- O :::'1'. Pi'efeito Municipal pequeno" astabelecimento I acompanha-los até onde os reporteres, que andam a ca-

.t'io natalício. nos as�ocia-· cisco José Pfeilsticker, �i- poderia tentar, em seu auto- fundado por Charleã Leigh mesmos se dirigissem. ta de sensacionalismo, cada,

mo;" às homenagens que s.; rurgião-den tista, na cidade móvel, ir a Pantano do Sul, n e1:nboca�ura do Oiap�ck; I
Obt.ido o. c�nsentimento I qual procurando levar às

>8xC'Ía. há-de, por .certo, re-: de Itajai, filho de Carlos para verificar a razão\ deste - em 1. /67, o Coronel Ma- I da menor, Ar-istides Mariano! redações a mais espetaeu

,ee.Oer do" seus amigos e 'ad- P.atilo Pfeilsticker. e .�ran- \·oment�rio. T_"lvez não che: I' nueI Jorge,Gome� de S�pul- i �aiu de Ti.iuc�s; �om�I1do o! lar notícia e o mais cubiç�-
'111ll'adores. : Clsca Fontes PfellstlCker, 1,;asse la, a nao ser que an- veda, que nesta epoca tmha I rumo de Flonanopohs. j do dos furos. , .

D, Nenê Pel'ÍeÍto da. Silv;! com a srta. Marilia Tal'anto' classe a pé alguns qUilome-! Ó nome-de José Marcelino dE' Sobre o caso apresentou I E o noticiál'io se vae en-

DecoÍ're, hô.ie, o aniversá- Piazza, filha do- sr. Luiz tTOS. Porque não reali?a al- Figueired,o, avançou sobre queixa o sr. Manoel Fran-I riquecendp, as opiniões con

Tio natalicÍo da, exma. sra. Boiteux Piazza e Carolina guma .coisa de pl'oveitoso n� I São JQsé do Norte, tOl:n�n- cü�eo da Silveira. : fundindo, os "felizardos"

-do ·Nenê Perfeito da Silva; i Taranto Piaz?a.. Prefeitura, que venha a be- do-se senhor das poslçoes I NAO PAGOU OITO MESES espantando-se com o espetá

genito.ra dos :::1'5. Zedal' Per- ! No ato civil. que se ·l'eali- l'eficiar ° povo? Porque não que os h�spanhóis ocupa- \ DE ALUGUEL I cuIa dos discos riscando o

;feit(l da snva. e Ac�rí Silva,
.

zará na residencia dos' paü; resolve, ao menos, o pl'óble- vam no RIO Grande do Sul

;·1'
Segundo declarou A1tino· espaço.

'{:aJ?italista.
.

I da noiva, servirão de' padl'i- ;r�a da,s e�tradas? Será que
-

:m. 1.7�?, ainda ,.com o Maximiano Cascais, ínora�or I O� astrólogos procuram

As -homenagens de que se- I nhos por parte do noivo o nao ha yerba para atacar a nome de J.ose Marcelmo de
I
em Itaguaçu, Waldemlro I explIcar o fenômeno, base

Tá "Ivo a yel1eranda aniver-! dr. Os'mar Nunes e ·sra., dr. questão? Será que, nesse ca- Figueiredo, o GeneralSeplll- l\fat.es, da Estiva maritima, I ando as suas argumenta

:pari,ante. junt�mos as d� O Co_nstantino D'S.van_enho e f-O, a C�!l1ara M�initipal não v:d� en!regou � Governo da 111ã�. é n�m inqui�ino, pois' ções. '�m teorias que lh� são

E,S'l ADO, mUIto respeit.osa- sra., Adolfo Pfellstlcker e lhe. dana �'ecul'sos para so-1 C,tplt�l1la do RIO Grande do
;
mOLOU 01:0 meses em casa fam1h.a_res. Outros, porem, e

.'mente.. ,8ra. I 111C10nar, tao _magno p�'obl\e� S.u� ao �eu sucess,ol' Generall,de proprredade daquele e e:n n:Ultos casos os próprios

'Menino .Edison Flávio GOD- Por parte da noiva o fÚ·. ma? Que entao, dos dISCtll'- \r elga Cab�'al; fluando a desocupou, nem cIentIstas,'apenas ocupandó-

din Macedo '\. Ot[ivio I.ebarbenchol1 e sra., S0S proferidos,
.

alardeando - em 1.83'1, as :primt�iras sombra de alugueis.· se em obs·ervações sôore o

O galante menino Edison, Walte!'. Piazza e sra. Lydia t·.olução para 'tais proble- horas deste dia. ao.s ,gritol::i O prejudicado deu quei- estranho corpo. Aviadores

'filhinho do .81'. Gecy Dorval . Wanderley, -dr. losé do Pa- t:las? Não poderá o sr. Pre- de "Mata bicudo", foram as-
!
xa á policia.,

.

êsses mais cautelosos, Pl'es�
�l\IIàcedo, e de sua exma. es-; trocínio Gallotti e viúva ,J Ll- feito entra1' em' entendin1el1- 6a�siJ.lUdos em Cuiabá os Fe- MARIPOSAS .... V�- crutando . o 'e·spaço, quando

posa, d. Liége Gondin Ma_jlieta Gallotti, dr. João De- ,tos com o- Estado .para con- sidentes portugueses e bra- V�IHAS... cruzando-p em seus aparê-

�edo, fest�ia, hoje, mais um! til,aria Cavallazzi e srta. Jll- "eguü' auxilio para dar me- si1eiros adotivos; Por andarem vadiando lhos, para .que não venham

�,ni\'el'sário, natalicio. .
l;ema Cavallazzi. !110res estradas na. Ilha, se' -- em 1.879, em Pemam- nas ruas da cidade, em ho- a receber o choq'ue com 08

Comemorando a grata efe- . No ato que se realizará, é que a Prefeitura não pode, t"Jco. faleceu o poeta ala- ras altas' da noite, certa- tais discos ...

-mérieje, os seus amiguinhos ,na capela do Asilo dilS 01'-1
mesmo com sacrificio, arcar goano Inácio ele }jarros A-

.

,meJlte com' saudades do lu- E, assim, po,r deante..

•.que o são em grande núme�lfãs, às 17 horas, servirão de (om tais despesas? eioli de Vasclonce16s; ) ar ·depois,ele tantas noites Mas, ainda assim, .com

TO s� reunirão em sua·resi-I p�rinhq's, por part.e do 1:oi- I
� �icamos, ,hoje,,,p�n' aqui. --: ·em 1.882, foi �ntl'egue �� c.h�va, foram ?etidas e tantas o_P�I:i�e�, .�om tão �a�-

.,denclH para u'a festinha em' vo: o sr. Carlos Paulo Pfells-I {rrItaremos. sempre que nos a V lseondessa do RIO B4'an- ! 1 ecol1udas ao xadres as mu- to notIcl�rlo JornalístiCO,

-que o alliversariante ofere-I· ticker e sra., desembargador

I
pedirem, para demonstrar a ':0. Romente para �il1s de Ilheres Ald!l Ramos, Veroni- fica no'ar a indagação -

, oeeri u'a mesa de_finos doces! Henrique da Silva Fontes e u�cúr�a �e ur.na ad:uinistra- ll;;ufn�ir os ;'es�ectivos jU-1 ca. S,au�a, Maria Joa<l:uina, q?'e será, mesmo, ê�se ta!

.13 guaranás. I sra., dr. Emanuel Fontes e I �ao tao mfelIz, maIS ÍJ�feli.� :'��' a 1�_nportanc1a de .

; ..... "AlIce SIlv� e Ana Mana. dISCO? Terá êle procedência

_ Passa, hoje, o aniversá- luta. Erotides Fontes. Ana ao que pensassemos. N�o SI- "0 .036�600, em,40 apohces I
COM MUITA ROUPA... de algum Ólltl'O planeta? Se-

rio natalicio' do sr. Pérv, Maria Pfeilsticker Zimel'_lltnciaremos enquanto per- rtla
divida pública, a entregà Amigos do alheio entra- rá alguma arma de guerra!

1}esterreuse da Silveira m;-j mann e Osvaldo José Fontes!
l
manecer a população dó in- foi feita pela Redação do r�m silensiosamente. na 1'e-

�

Terá,

e,m
seu interior, al-·

tc�.jsta do Hospital "Nerêu Pfeilsticker. t�riol' da Ilha sem estra'das Jornai do Comércio. do-Rio. slClência do sr. José Valen- guem?..
(

Ramos".

., I' Por parte da noiva: sr. I que permitam trânsito .e eH-I André NilQ l'adasco ,
te, no �streito, e 1h€ leva- \ De qualqu.er fúnna, o qué

:FAZEM ANOS. HOJE:. Luiz Boiteux Piazza e sra.,l
••_.._ '.r """ -

,., ""''''"'''''· ·�w-.· _·.w__ l'um naaa menos de 3 ternos �e não pôde 'negar é a sua

-. S_ra. Iolanda D'Aláscio ! dr. �fonso V_eiga e flra., srt�·'.1 t'a"" ., ..
Ir I (�� �a;em�ra, 1 calça ,de brim existé�lcia. Já foi visto a at.é

·Ctlm,]sa�, _8,sposn. do' sr., Pe-I
Mana C;lrolma !acques BO�-I u·radeCID'·e010 e· mlSS'a

Clt' ",eu,a,.... bolsas, � oculo d.e ,f?toglafado, cO:lforme vel'l-

l'y Camlsao, cirHrgião-den�.! teux e sr. Henrique .Lourel-l
.

. .

senhoIa ; �� cofIe da Cal-I fIcamos na reVIsta O CRU-

tistu' em Tubal<ão. .
. ! 1'0 Filho, Soda. Gertrudes Lu? i ... .

xa Economlca Federal. .

I
ZEIRO. ,

.

.

_ Sr. Amaro Cóelho, fun� I' e sr .. Armalido Polli. I' JORGE HAV IARAs � �r. Valente ,de� parte á
I Resta-nos, à alturá dêsses

. .cionário do DCT. .

.

.

.'
Vva. Hilda Haviaras e filhos, (�i'. �icolau Havial:as. polICIa e esta. esta P'l'�cu- I acoll�tecimentos, apenas, um

_ Sra. Hilda Carneiro da VIAJANTES· I sra. e fiHlOB, Osmar Meira, sra. e filhos, vva. Irene Mos- rando descobrIr os .mehan-; �amm�lO - aguardar o tem�

Cunha Ferro, espo·sa do sr. ! eovis (au�"ellte): ven;t tornar público seus agradecimentos
teso ! po, que tudo exp.lica ...

}?,!w1i:no Horn Ferro, farma- . ,Dr. A,ltamfr de Azevedo ! 1)€13s numifestações de pesar recebidas por ocasião do

c.eutico. Procedente da Capital da; údeCímentr de seu inesquecível espôso, pai, sogro, avô

- Sm. Angela Duàrte República chegou, ontem, e il'mão,
Faria, esposa do sr. Júve- via aérea, o sr. dr. Altamir I

.

i

. JORGE HAVIARAS· .

-nal Faria. Azevedo, alto funcionário do 1 e convidam os parentes e pessôas amigas, para assistirem

.
Menino Alcides

.

E. Ministério da Agricult.ura, I a Mif.:"a de 9° cUa, a ser realizada no prÓximo dia 5; quin-

Pre�s; filhiJ�,ho do SI:- Paulo :ru� aquj _vem
.

aSl'istÍl� .à t�-feira, às 9 !lora;s, na Igreja Gl'ego-Qrtodoxa desta 'C.a-.
PreIs, Prefeito de Crlmiuma. lllauguraçao do Laboratol'lo I prtal. .

.

,

.

.
de P:oduto� de Veterinária,

I J?e�de já se con�ess.an: gratos à todos que comparece-

em Sao Jose. . rem a e8te ato de fe Crista.
I

'

!--------�------------.----------------�------------ -----------------------------�----�-------
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Vida
•

CRISMA
Amanhã, às 16 horas, ná

Catedral Metropolitana, S.
Exa. Rsvma., D. Joaquim
Domingos de Oliveira, mi..
nistrará o sacramento ',da
Crisma. Os bilhetes pode
rão ser procurados pelos
interessados, na Sacristia.

i

"'CASAMENTOS

�------�--------------�---------------------

18AHCO-deCRfIlITO
POPULAR

I'
:

.

.

_ z AGRíCOLA ;

_

.. I �
. .. RM.o, �rwJ� 16 .. ".,

FLORlANÓP_OllS - 5tó.. e�r�rlno..

'CAYALCANTI - BOTELHO IIÃ rua Bocaiuva, 16, _resi- .

·(1€:,cÍa d9 sr. Dep. Walter I)T{"'.lJório C:walcallti,' realiza-
.

.

se, hoje, civil e' religiosa
-;me-:>'Ge, às 17 horas, o enláce'
ni;tl'i�onial dó seu -filho
Jr;<é Wcllington Machado

Cavalcanti, com a pl;endada
-se;:horinha Helenita dos

.

Sailtos Botelho, dileta filha
UO sr. Otaviano dos Santos

..

Botelho, funcionário d2. Con
·iadoria Fiscal do Estado.

O ato religioso se reali
":za�'ú, ��,_;, ] G hor�),sJ na Igr�}a·�.

I
I!

•

1
.,I ...
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Luta de' Gigantes, ,Amanhã Nesta ea,pital
Avoi e'· Hercilio Luz em novo peleja pela hegemonia do. \

[utebol sul calarinense
Está o esquadrão avaiano I

Um empate basta para o

numa das piores fases da dual do Clube Atlético Car- disciplinar em mãos, mar- tal' as finais com o vence- melhores. qualidades. I
Avaí eliminar novamente o

sua longa .exitência. los Renaux, de Brusque.
.

cou o sr, presidente da Fe- dor do cotejo América x O público dece compare-' seu leal e decidido adversá-

Seu 'insucesso no prélio Classificado .para as fi- deração Catarínense de Fu- Olimpico, o qual terá lugar .cer ao local do embate � in- rio que desta vez virá com

decisivo com o Hercilio Luz, riais, teve o Avai' afastado tebol a tarde de amanhã, na amanhã em Blumenau. centivar os companheiros uma ."torcida" numerosa e

embora vencedor graças ao : tal privilégio com a decisão praça, de esportes da rua Desta vez o conjunto cam- de Saul até o triunfo fi- entusiâstica para conduzi

tento de Morací ao ,apagar
I

do Tribunal de Justiça Des- . Bocaiuva, para çí realizacão' peão ilhéu não irá como fa- nal. Agora, mais do' que lo à prorrogação e à. vitória..
/ das luzes. �a. prorrogação, I portiva que ��ulou a peleja I de nova partida. entre

o

os vorito. Melhor, dito, a pele- nunca, precisa o Avai da Aguardemos o sensacional
mareou' o lIlICIO da hecatom-' com.o Hercflio Luz e ao i coniuntos rubros e azul pa- ja de amanhã n ão apresen- àfini de que não lhe falte embate de' amanhã

.

entra

be que iria termínar com a I qual já demos noticia

.;
ra decissão do titulo de càrn- tará favorito. Será uma lu- o estimulo tão necessário a Hercil ic Luz e Avaí, certos

esmagadora denota frente' lhada. peão da zona sul do Estado ta de igual. para igual, de- uma grande "performance" de que vibraremos a valer

ao conju�to .campeão esta- f Com o relatório do orgão :>.om credencial para dispu- � vendo vencer o que reunir do alví-azul. 'com.as emoções da partida,
'••••••�•••••••'�..04..�..����..04..�..����..�..�..IM��

Espo�rtivo
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12,TREZE
DE MAIO X ASPI- OS ·1·OgOS entre São Paulo'RANTES DO AVAL A PRE- I.

i
. LIMINAR

.

R G' d d S'IA partida preliminar da e o rdn e o U
tarde, intermuniéipal de' a- Publicamos abaivo a relação das partidas' entre as

manhã no estádio da F .. C. seleções jaul ista e gaucha, em disputa do Campeona
F. será disputada pelos con- to Brasileiro de Futebol:

juntos do Treze de Maio 1922 - Paulistas, 4 x Gauchos, 2 - São PPaulo
(amador) e A"aí (àspiran- 1923 -' Pau listas, 4 x Gauchos, 1 -7' São 'Paulo
tes), com inicio marcado pa- 1925 - Paulistas, 4 x Gauchos, O - São Paulo'

ra as 13,30 horas. Ü)26 - Paulistas, 5 x Gauchos, 3 - São Paulo
Um bom confronto, não 1926' -. PPaulistas, 5 x Ganchos, 3 - São Paulo

resta dúvida. 1929 - Pau listas, 9 - Cauchos, O _:_ São Paulo

A presidência da Federa- . Advertir severamente à Li- Portanto, esportistas com- 1931 - Paul istas; 1 x Gauchos, O São Paulo

ção Catartnense de 'Futebol I ga Atléticá da Região Minei- A. A. Bu rriga Verde

li-I
narecarri bera cedo ao está- 1935 - Paulistas, 3 x Ganchos, 1 - São Paulo

baixou as, seguintes resolu- ra, por não' ter a mesma so- der do certame feminino, dio da Praia de Fóra. para 1\)3(:) - Gaúchos, 2 x xPaul istas, 1 - Porto Alegre
ções: licitado licença para a rea- devendo po.ris,so �tl'air uma oresenciar srma tarde com- H)36 _:_ PauEstas, 3 - Cauchcs, 1 - São Paulo
Resolução n. 15 _.2._ O sr. lizacão do jôgo intermun i- grande asaistência. pleta.' 1936 ___c Paulistas, 2 x Gauchos, 1 Rio de Janeiro

Osni Mello, presidente d-a paI amistoso, .rbalizado' dia 19::19 --Paulistas, 6 x Ganchos, 1 - São Paulo
F. C. F., no uso de suas a- Z5 do corrente, em Araran- ....................�..-.·.-..........._....;,..-.,......-�....• ...........• ......·�........·wN Hl49 - Paulistas,. 2 x Gauchos, 1, - São Paulo

tríbuições e considerand� gu â, enfre o G. E. Ara ran- 1941 - Paulistas, 7 x Ganchos, 2 - São Paulo

que o Tribunal de Justiça guaense x Hel'cílio Luz, de N.ot.aClaas· ,de J.Olanvl·I·le·
1941 - Paulistas, 3 x Cauchos, '1 - São Paulo'

'Desportiva, em sessão rea- Tubarão. In Multar de a- 1943 - P'Pau lístas, 5 x Ganchos, 3 - São Paulo

lizada em 23 do
.

corrente, cordo COm o item 40 da Re- 1943, - Ganchos, 2 x Paulistas, 1 - Rio de J'aneiro

anulou o Joso realizado em' solução 11/50, à LARM, em (Correspondente) 19'14 � PPaulistas, 5 (3) x Gauchos, O (O), - São Paulo
18 do corrente nesta cidade C,''' 75 F Ii 2'" d

AMÉRICA X OLIMPICO ]"'.46 - Paul istas, 1 (4) x Oauchos, O (õ) - RI'O da.
, . I., J ,;ii • ,00. po IS,

.

I e ;] L v. u

entre o Avaí, desta Capital Maio de 1952.'
' Está sendo vivamente aguardado o desfecho dos Janeiro

x Hercil ío Luz F. C., de Tu- (as.) Osni Mello, Presí-
dois jogos; que travarão América, campeão local, e 0- 1950 - Paulistas, 6 x'.Gauchos, 1 --São Pa�110 .,....e,.

barão, pelo Campeonato Ca- dente. Iimpico, do Vale do Itajaí, cujo vencedor deverá de- 1952 - Pau'listas, 3 x Gauchos, 2 -. Porto Alegre
"'"

tarinense de Futebol, e con- RESOLUÇÃO. N. '17 _ O
f'rontar-se nas finais com o Avaí, de Florianópolis, pe- 1952 =: Paulistas, 5 x Gauchos, 1 - São Paulo .

. siderando que deverá ser s r. Osni 1\1:eI10,' Presidente
lo certame estadual de futehol. América e Ol impíco efe- --•••- ...,,_._-��--..,........

mareada nova data. para a da' Federflção Catal'Ínense
tlmrão a primeira peleja 110 próxiÍno domin�, sendo es- -., PROVA_BOA VISTA

suá realização.' de Futebol, no uso de shas
te o ,u\Iico prelio desse dia, em andamento ao capeom\- A LANC fez disputú na il1al1hã de domingo, co��

RESíOLVE 1\[
. to da F'ede.rul'..,ão Catarine/lse de Fu.tebol.· forme estava previsto no seu calendario, a prova 'C!·_.

� .: arcar a da- atribuições, Resolve: I) ,- \

ta de pl'imeiro (10) de Ju- adverrir séveramente à Li- ESPORTE E POLITICA clistíca dÉ.mominada "II Circuito da Boa Vista". Sagrou-

nho próximo; nesta Capitãl, ga Itajaiense .de Desportos,
Está tomando rumos sensacionais o c�so do preten-

se vencedor da competição que foi disputada em cinco

para a realização do jogo por- não ter solicitado licen-.
dido a·uxilio do América F. C: e Gloria F. C., de Cr$ ..

voltas, num total de '70 quilometros, o padalista Domin-

, entre o Avaí F. C. x HercÍ- ça para a. i'ealização do 100.000,00 e .50.000,00 respectivamente, solicitado á pre-
gos Corrêa, do Clube Atlético Operário. Causou es

lio Luz F.- C. Florianópolis, !jÔgO Infermun. icipal entre o
feitura para as praças de esporte das duas prestigio- tranhesa não ter o Palmeiras inscrito a sua equipe de

27 ,de Maiq de 1952.
.

Tiradentes F .. , C. x Paysan-
sas agremiações. E' que varios clQbes, sem 'aguardarem p�dalistas, principalmente porque a a!.]remiação presi

(as.) Osni Meno, presi-, dú, de. Bl'usque. lI) Multar,
o· resultado do proje,to de lei apresentado pe'lo vereador dlda, pelo sr. Norberto, Campos, até então mantinha a.

dente. de aeôrdo com o item 40 da
Oswaldo Doria, jttlgando-se como omcsmo direito, en- tradição de participar ·em todas as competições e osten-·

RESOLUÇÃO n. '16.., o Resolução 11/50, à LID, em
caminharam " á . edilidade identico pedido, A Câmara de taro a hegemoniá do. esporte do pedal no' norte-catari-

sr, Osni' Mello, Presiden.te I, Cr$ 75,00. Fpolis, 27 de
Vereadores que até entãQ vinha desénvolvendo as' suàs nellse.

da Federação Catarinense, Maio d€ 1952. sessões na mais santa paz, passou a. ter concorridos e
REMO

de Desportos, no uso de suas t (as.) Osni Mello, Presi- agitadas reuniões. O assunto, mais agifado nas cama-
Foi das mais sensacionais a rec�11te r.eguta dispu-

atribuições, Resolve': 1)
.

_ dente: das politicas que propl'iaIl]ente esportivas .tem mantid� tada na raia de Jarivatuba entre as tradicionais agre-
. . acêsos. os comentarios, Ha ainda os que ,'esposam a �iações rivais Atlantico e Cachoeira. Como atração .ma-

_·-··J'·.....·�.·_.......·.-.....-_-_.........·_,...�.......w.·J"...-• ....,.••__ iaeia d.e que a 'Prefeitura não deve benificiar, n� mo-
Xlma da competi.çã� estfl.va a disputa da "Taça Joinvi-

Em' a'fl·v·l·da·de a" d'·reforl·a menta, o seporte e sim destinar aquelas importancias a
le" no parco pl?n:_Ipal, ,dado as condições particulares

solução de problemas mais urgentes. O 'A:méricà, por, q�� cada ag�'e:n:açao con.ta no computo de vitórias. Com
,I'

d PI' R
'. seu turno, con;j:ia plenamente e seus diretores estão se

maIS uma VItorIa, conqUl�tada pela agremiação presidi-
O

-

au a amos empenhando na consecução do auxilio para que as vul-
da pe!o �r." H,erb:l't. Collm,. nessa orortunidade, a "Ta-

Conforme,demos noticia, ção entre todos, afim de fa- tosos despesas, da cOl1stnrção de seu magnific.o estádio
ça JomvIle , mstItmda em 1938, acha-se empatada pela.

realizou-se, na última quár- zer face as im·passe. Todos possam ser ajudadas pelos cofres públicos. A l'espei. qua�'ta vez, contan?o '�gora tanto um como' outro clu

ta-feira, no Clube 15 de Ou� darão o máximo. das suas to, não se conhece ainda a palavra oficial do sr. Prefei.
be com q�a�q.rze trmnfos dos qumze necessarios para a

rubro, gentilmente cedido, a energias e possibiJidades a- to, correndo a versão, no entanto, de que o edil sancio- posse defll:�t�va que se da:'á 11.a, regata de setembro�

reunião em conjunto da Di- fim de cobrir o débito, ao
nará o projeto de lei em 'transito na Câmal�a de Vere-

Para a proxmla regata l'ema mteresse desde já.
retoria e Conselho Delibera- mesmo tempo que prOCUl'a- adores, logo que lhe seja passado ás mãos. '.

TORNEIO EXTRA, .

ti�,o do Paula Ramos Espor- rão formal' um esquadrão NOVAMENTE 'DERROTADO
Pela p�·Imell:a. vez a Liga Joinvílense d6 Desportos

te' Clube, sob a presidência á altura de disputar o cer-
. O Caxias F. C. em menos de um menos, foi derro-

poz em açao ofICIal Os elubes filiados em carater ex-

dos srs. Jorge Daux ·e 01'- tame citadino.' tado por duas vezes, pelo mesmo .escore de 3 x 2, pelo
traordinario,. organisando um certame de 3a divisão�

lando Carioni.
'

Ficou decidido que os. Clube Atlétic'o de São Francisco. Nas duas pelejas a
Santos F. C", �demal' Garcia, Cometa F. C., Ju·-

Vários assuntos referen-' treinos terão inicio lia pró- equipe alví-negra' estava avantajada no placal'd 'por 2 �entus F
..C., Boa VIsta F.- C:, Fluminense F. C., x Uni

tes a próxima disputa
\

do xitpa semana, sob as 01'- x O. Este novo revez diante do conjunto da Batitonga
ao B?a VIsta F. G. e Estrela F. C�, inscreveram-se no

C t d C'd d f" d d
.'

, , .

d t
torneIO, tendo sido l'ea:lisado do.ml·n!!O o "IllI'tI'um" n .

ampeona o a I a e 0- ens o, tecnico José Ribei- provocou escon amentos nas hostes alvi-negras quanto � ()I

ram'longamente :d.ebatiQ.os, 1'0 (Bagé).· á atuação de seus players. es.tádio do Amé):i:a F. C., s�ígral1do-se vencedor o 'B03.
E d 'b ,.

E'
VIsta F. C .. Dommgo próximoo será disp'·lta.da a prl·meI·-xpon o so Te a precal'la stIveram pi'esentes à FINDOU O TURNO

L

situação financeira do clu- reunião como convidados os C'
ra rodada com a efetivaçã.o de tres partidas.

om o classico, encontro entre o Guarany e Pal-, MAIS UM CLUBE DE S. FRANCISCObe· que tem na Federação jornalistas Acy Cabral Tei- meiras, sábado á noite, no. Palacio dos Esportes, de O
.

Catarinense de Futebol um ve e o nOSSI' ,

h . .tradlcional e prestigioso Ipiranga F. C. voltou
.

. / compan eiro Estado, pelo escore· de 39 x 25, foi encerrado o turno a eXIst I
débito. d_e mais de dez mil Pedro. Paulo Machado. .do certame �e hola ao cesto promovido pela Liga Atl:é'

.lI', graças a ouvavel iniciativa de um grupo de

cl'llzel'I'OS fI' e 'am
.

F '" espo.rtlstas, da' ve1ha gual:da de S. FI'ancI'sco do Sul.
, z 1< �se OUVlr:.. 01 marca.ua nova reuni- tica Norte-Cat.al'inense.· A colocação ficou sendo a se-vário� diretores, tendo 'to- a t f

_ .. AnunCIOu-se nesta cidade que é pesamento dos.
.

o para qUI a- eira,. próxi- guinte: l0 Palmeiras; 2° Guarany; 3ó Gloria F. C.,' 40 'e t·
dos eles lembl'ado a llec ma I .' tiS novos :men ores mscrever' o clube d'a Lig«L JOI'nvI'-

.

.,
eSSI- ,no mesmo ocal com I Ci'uzeiro' 5° Sociedade dos Subtenent S t· d D

dade de uma maior coopera- início ás 20 horas .

'

ao Soc·;.od'ad.e ·G;'u.aQt'c'a e 70 'Asso 'l'aca- eBs. e
, �rgen os, o.nse e espo'rt.os, fazendo a equipe titular disputar ()

.

..
. .. , •.....

•
v... ....

I
". �,. . c ) o an-ca'l'l3. . . certame de -1-9-52. ' ,

Hoje, Barriqa Verde e Clube
em volei feminino e masculino

Os juizes esca'lados' são os

senhores. O. Meira e Naza
reno Simas.

,

Deverá real izar-se hoje t encontro entre, a A. A. Bar
no Estádio S. Catarina o riga Verde e o Clube Doze.

, Resolucões da· FCF

Á rodada terá InICIO às
19,30hs. com o encontro en

tre as equipes femininas das
duas agremiações."�"':J"�"-"-'-'�_••_-*l-.-..- ...... ·-.-.R_.....�

,
/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 21 DE' J�NHO - SÁBADq - TRADIC,IONAL FESTA JUNINÃ, � 21 HORAS - CASAMENTO NA ��ÇA :_ QUÃDRf...

.

<� � LH;'".1\ -. �ANÇA DA,RATOEIRA - CONJUNTO DE ACORDEON EXÉ�TANDO MUSICAS CARACTERISTICAS - ORNA-.
_MENTAÇAO A CA��TER - DISrRIBUlçÃO.I�E PINHÃO, AlVIENDOIM·E'.QUEIMADA - OUTRAS SURPRESAS. RESERVA DE

'�'1'��,�� i:',*,.:;J� :MESAS NA JOALHERIA MORITZ NO DIA 16 DE JUNHO.

, .
-

.PATRONO:
.

DR. JOAO' BA.YER FILHO - D. D. SE
TARIO DA FAZENDA

-,�nir�:::!.�?}l��lljJti!l�f�(v�:'::�:::et;�i� �:�iTS�:;: :0::'::::0::1,.111 111": kJJII
VÜH;.i'.O Obras Públicas e Agricultura.

C. E. Dia� Vclho x Esc�n d� C�nércio
1 caminhonete Fbrd, moo) �-.�'�������������������������-�������

C_ Coração de Jesús x Vencedor do 10 jogo
deI o 1942. No, bastidores do mundo I!Parjicipa,ção

VOLEIBOL MASCULINO
Os interessados poderão

. Lexarninar as viaturas no

.

I RUBENS SILVA E SRA
Em ho-menagem ao Tte. CeL Paulo Vieira da Ro- ,.

I
. .•

'" d t d 14° B C proprro quarte e/apresen- / Dl-vi sa'�O' . de Terras JURACY SILVA
·.sa, l..oman au e . o . r , •

Eco la Industrial x Esocla ,do Comércio
tal' proposta, devidamente . participam aos parentes e

C
�

t
.

C selada, datada e assinada,' pessoas de suas relações, o
._ OCa arrnense x . E. Dias Velho erl! envelopa lacrado, ate' às Por ,AI Neto . t tando o ritmo da colefiviza-
Vencedor do 10 x Vencedor do 20

'
.

.

I nascimento, a 26 do -corren-

BASQUETEBOL
16 horas do dia 3 de junho. As reformas agrarias na

I ção das terras.
.

te, na Maternidade :':01'.
Pela comissão: Jack Lo- Europa Oriental estão fra-l' O jornal The New York

C I C A". t C
.

Em homenagem ao Ilmo. S1'. Ernesto Riggembach '
ar os orrea, nes a apr-

C. Cata rinenss x Escola Industrial
pes, 1° ten. casssando.

.

I Times, em despacho datado tal, do seu.filho GERALDO.
, Além disso, a divisão a-. de Londres, comenta a si- 1 29

-

r.:2
C. E. Dias Velho x Escola do Comércio grária das terras está" pro- tuação nas seguintes pala-

. Fpo is., -0-;).'

Vencedor do 1° x Vencedor do 2°
I vando descontentamento cu- vras :

Amanhã às :9 horas, no Estádio- "Dr. Adolfo Kon- da vez maior entre os cam- \",0 aumento da pressão e

-.,.de}·'" pon eses. I
das dificuldades pode ser

O problema' apresenta, em notado no descontentamento

resumo, os seguintes aspec-I evidente dos chefes -comu

tos: '
.

\ nistas
com o atual estado

1. Os comunistas, ao co- da agricultura na Europa
maçarem com as reformas Orientai.
agranas, .af irmaram :

que "Isto vem sendo dito, nos ul
elas contribuíram para -au- timos tempos, em comunica-

"JOGARA NESTA CAPITAL INTERESSADo" EM: ARI O . mental' a produção. dos oficiais, na imprensa
O ANITA GARIBALDI C. A. OPERÁRIO '

. Segundo um relatório das comun\ista e nas censuras
Apurou a nossa reporta- Noticias chegadas de Jo-

a'
:I

.
.

'Nações Unidas, a produção contra autoriades agr-ícolas,

:gem que o Imprensa ori- invil le dão ciência do 'in te-

.

VI'SO de cereais, nos países comu- que em alguns casos foram

-cial Esporte 'Clube Toi bem rêsse .QO, Clube Atlético 0- niiSÜ11S, não só aumentou até demitidas".

-sucedído nas rregociacões perário daquela cid d' mas,' em alguns casos até Um- exemplo tipico desta
- ,

. a e, pe- Dr. Wilson Paulo Men-
. uue manteve cO"m o Anita lo conCUI·S·O d -c 1 t --.. diminuiu. situação é o da Bulgaria.

-1 ..','. 0A ex e en: donça comunica aos seus
··C.tribald, da segunda di- gUa.rdl�o ?onterraneo An,' distintos clientes que mu-

2. Ao serem privados da Num comunicado oficial,
'visão do .futebol Joinvilen- ::t;l�!gO defen�ol' do Paula

dou seu consultório para a
propriedade das terras, os o Comité Central do partí-' I

.se, para um encontro amís- Ramos, Bócaiuva Caravana o J
-

P' t '16 (alt
camponeses começaram uma do comunista bulgario diz

...( t d
-

d J A
. I ,.-nua oao m o .n. ,U os resistência surda á coletivi- textualmente :

, ..080 eu re os esqua roes os lIO r. -.

da Cia.. Souza 'Cruz l, onde'
' -'

,

,-rloís clubes, possivelmente Ao que soubemos, Ari es- -zação. Esta resistencia está "Existem alguns pontos
atenderá, provisoriamente, . .

"

l"H3 estádio da Vila Operária, tá propenso mesmo a in- d -10' 12 b
degenerando agora em luta fracos na nossa politica com Em segundo lugar vem a.

: nesta Capital, em meados. do gressar no futebol norfis-
as as oras.

.,
quasi aberta. . relação' aos capon eses". 'B'ulgal'ia. .

:J)l'óximo mês de junho. ta, agora que. se encontra

AI
"A luta - escreve o cor- Pouco depois, o: se'creta-I Na Bulgaria, a reforma

Conforme os entendimen- em fase de progresso. 'uga-se
respondente .Gilbel:t -Bailey rio geral do partido comu- agrária atingiu cerca de.

'tos. em julho do corrtne O Clube Atlético Operá- . 1- varra de intensidade em nista na Bulgaiia admitiu, 20 por cento das "terras.

ano retribuirá o campeão rio, se ignoram, atua ria . Aluga-se um apartamento direfentes regiões, mas po- em um discurso radiofon i- A Polonia e a Hungria es-

.clasaista catarinense a visí- primeira divisão 'da Liga recem-construido à Rua Pa- de ser notada desde a Kare- co, que alguns camponeses tão mais ou menos na mes

·ta do clube joinvilense, exi- Joinvilerise de Desportos, dre Roma, n. 52. lia soviética, atê a Bulgaria, tinham razão em 'Suas quei- ma posição. Nestes dois pai-
�bindo-se no norte,

.

nele militando 'atualmente o Tratar com o sr. Antônio ao sul". xas. ses a coletívização abarca

.:E' esperado com interês- player gaucho Bentiví, ex- Apostolo. 3. A fim de acabar com a A fim de remediar um cerca de 10 por cento das

'Se desuvado o prélio entre o defensor do Aval. Rua Conselheiro Mafra, l'esistenci� dos .ca2nponeses, I
pouco a situação, o governo terras.

clube joinvilense e o Crê- .---- ---_.- -_' n. 23. os comunistas estão aumen- ordenou o aumento no pre- Os dois países onde a re-
.

11110 rubro-negro, á frente SALVADOR LE,M08 SAN- . ,

cO dos coreais.· forma agrária tem sido ,mais
do qual se encontra o espor� .TOS, O 'ÁRBITR_O' PARA

I
.

.

d d d O·· I=S···' Eis aqui um panoramo do moderada são a Ru'mania e

tista Osnildo Sonsa. I AMANHA, rman a ·e .
o IVlno L PI- que � co�unismo tem fe'it?, a,Tcheco - Eslovaquia.

----........------1 ,Segun�o .nos informau. o '. - em matena de reforma agra- Gilberto. Bailey afirma

A C. B. D. E -OS JOGOS' sr ... Moac.lr I�u�temy da SI1- ·'t Sa t C S Tr "Indade ria na Europa Oriental. 'que a revolução agrária na

�INTERESTADUAIS 'E ÍN- ve�r�> s.ecretano da F. C. F. rt O n . O ·e ,""..' ,

O país onde a terra tem Tcheco - Eslovaquia ain-

TERNACIONAIS
.

I
fOI mdIcado o nome do sr.

.

.

.' ) sido mais intensamente co- da não passou do papél.
-R F"" d

-

b
Salvador Lemos dos· Santos, .'

N
letivizada é a Iugoslavia. De. qualquer forma,' tan-

'", e eracao rece eu o ..' FESTIVIDADES 'DO 'DIVINO ESPIRITO'SAt TO '

• t'
.

f'
>. d' C f d

do quadro de JUIzes da LI- :::legundo estatisticas ofiei· to· tchecos como rumenos'
'�segN.U1 ce o 'ICIO -a on e e- 'D PROGRAlVIA-.CONVITE

-

B 'I' d D ga Blumenauense de espor- .

. 'lis, ce'rca de 30 por cev.to ainda não têm nem 5 ,por
'raçao l�Sl eIra.e espor- .. . d···. .' Tenho a honra de convidar as. autoridades eclesiás- I

.,

_ .

94/52 "P 1 P ,porcos, paI a lngu o PI e- , I da agricultura iugos' ava Ja cento de suas respectivas a-
-1-0-8: n. v

.

e a resen-

i'
lio do Campeonato Estadual ticas. Civís e Militares. Associacõcs de classe bem como

está nas mãos dQ estudo. griculturas coletivizadas.
·te., comunICO a V. E., para tA' H 'I' L o po�o em ge�'al, pat'a' assistire;;'1 as festividades do Di- '_

•
•

• A"
' en re vaI, e ercllO UZ, .

------------. '_r -_-

_::8.S deVIdas provldenclas que, ,
. d ." h- ._ vino E

.. spil'ito Santo a� realizar-se neste Súb-Pistrito no

( "',.' P
:

(I l)"•
..:lI ,A.ll' I

.

t d
malca o pala aman a, l1es

d
-

l0 d
.

,,.�,e -adC?lutÚ eom .a
...�el, o o o

ta Capital. . pr�xjmo sábãdo, e �omi:lgo, dias 31 e maIO e e JU-. oquelros U •
.•expe leu e su]elt..a. a paga-· Trta-se de um bom juiz, 'oho, constando do segumte programa: •.
mento de taxa regulamentar, criterioso e hon�sto em suas

DIAS 28, 2� e 30 ---'- Às 19,30 horas, triduo de nove- . -.. ASSEMBLÉIA GERAL

só de-ie�'ã ser encaminhado
dedsões, como soube' de- nas em preparação.

.

Convoco os associados dêste Clube para, no dia 31

a esta Confederação, acom- DIA 31 - Ás 20 horas, Novena, continuando bar- do corrente, às 15 hOi'as, em Assembléia Geral, elegerem
mons,trar nQ último domin�

panhado da respectiva im-
m Joinville . dirigindo raquinhas, leilões, jogos, kermesses etc. os membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes

"pm.i:ànci�, sem o que se:á o �o�n�ontro América x Olim- DIA 10 - Ás 7,30,horas, missa com �omunhão geral paFa Q biênio 1952-1954. ;

·-que as �ld�des on?e as lIgas
I pico, vancido pelo rubro Jo- para a Irmandade.

_

\
Não .havendo número para o funcionamento da ses-

I .e,a�soclaçoes estiverem em
i invi'lense pelo escore de 4 a

Às 10 horas, Miss� cantada, em que será coroado os são será convocada outra para meiit hora .após, quando
,,?ebJto_ com percen�age�s de

1.' "Espadins", continuando barl'aquinhas, lelIões, kermes- deliberará com qualquer número de associados presentes.

: Jog�s m�erest�duals e mter- Salvador Lemos dos Sán.. 5es, jOgos etc. Às 21 horas, queima de lindos fogos de ,Na forma dos Estatut.os somente poderão' votar e ser

naCl(,maIS, cUJos. prazQs .pa- tos 'é esperado hoje, viajan- artificio. votados os associados proprietários que estejam, no ple-
._._.> ra p�gtamentos.la esteJ�m do em condução especial.

É festeiro o sr. AZUIR MEIRA. no gozo dos seus direitos.

vencldos, esta Confederaçao, Abrilha.ntará
.

as festividades, a band� musical Serão admitidos votos por procuração, outorgada a

'·-em face ainda da lei, não' ,.,.4,:),& ll.i.elv•.à..4l'I....... ....... "AMOR A AR'tE", e um beM instalado sel'viço çle alto óutro assoC"iado proprietário, mencionando especialmente
-r:D::::�rá conceder licença pa- bai(fora doe lU.,,,. .:tl,.) falantes.

.

o poder outorgado.

,
Ta l'ealizarão de jogos da Victor. V'lnJ•••m.... , ( CONSISTóRIO, aos 26 de maio de 1952.

'

Florianópolis, 26 de Maio de 1952.

:.mesma natureza':. \ 211a eo...llleb Mm.. ' Osmar Laurindo da Silva - Provedor Manoel Gonçalves - F'residente

Os. Primeiros -Jogos
,-OlímpiCos Secunoátios �

EDITAL eDllft! CasPI. f
O�EDI 80S CA· ,

BELOS f DEr".'S
�

AfECCOU DO
,

COURO CABELUDO. I
TOI-olICO CAPtlÁR

POR EXCELÊNCIA

Em homenagem ao Dr. Aderbal Ramos
C. Catarin ense x Escola do 'Comércio
:Escola Industrial x C. E. Dias Ve1110
Vencedor dó ].0 x Vencedor do 20 .

da. Silva.

-------_._-

FUTEBOL

•
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6 Florianópolis, Sábado, 31 de maió de 1952
.li·

0, JlSTAl)O
-

...

N�!!�o,�d�,.�!!çe�I�iQleDto �.º!I��!�MEP:�, I���!PN a. 1, i ç a
.EDITAL N. 1, DE 23 :J?E 4BR.IL DE, 1952,. � . .

TO
.

� I il? _pedido que ,.lhe fôraxli- . �oã� Frainer I ind�, da confiança dos pro-

Recolhimento das notas da extmta 'Caixa .de Bstabtlização A novidade mais nova e I rigido, no sentido da colO-I Grave, graviseuno o

que.,
gemtores. por Isto Que estes,

,

De ordem do Diretor Interino da Caixa de Amortiza- mais agradável no momento,

I
cação, um junto' ao outro. se estaria verificando nos não podem, de forma algu

�ão. faço público ;i.lUé, de acôr�o com p Decreto n. 31:>.057, nesta ft:turosa cid��e, é que n? ponto dos. onibu�í ou C�: t e�lIa�el,efimentos �.e �nsi�o m�, torerar qu� seu" fl1nOS,

o e 11 de outubro de �.951, estao chamadas a troco -as no- a PrefeituraMunicipal de pital, os carros do Canto público, em. Flonanopohs. sejam contaminados pel&,
tas da extinta "Caixa de Estabilização", durante o 'prazo Florianópolis está acumu- e "Matadouro", providência. Tão grave que medidas ur- corrupção mental e polítíca
de seis (6) meses, a partir ele novembro de 1951; que, lando material, perto do Jo- em beneficio de todos, pois, gentes e drásticas s€ im- de falsos educadores.' ,

findo O prazo acima referido, serão as notas em apreço cal, afim de operai' a cons- astavamos antevendo o ins- põem como imperativo 'de Cabe ao governo, com ur-

trocadas com os descontos estabelecidos no artigo 20 do t'rucão de um boeiro· que tante em que sucedia la- defeza social e nacional. gencia e segura energia, .3.-
Decreto n. 13.05H, de 30 de Julho de 1943, cõmo segue: .daiâ escoamento ás águas mentavel desastre, devido a Segundo se propala, mes- brír rigoroso inquérito em

5% - 'De maio a julho de 1952 que formam oceano" á bei- colocação dos dois carros, tres de mentalidade cornu- torno dos fatos, e, verifica-·

10(;'� agôsto a setembro de 1952 ra rua, defronte o edif'icío um distante do outro, pois', nista ousam prevalecer-se da a culpa, expulsar da cá-

Iri% "outubro a novembro. de 19&2 da "Soberana", bem no

I
em chegando o on ibus do do cargo para infiltrar na tedra 'os que, infamemente,

2.0rj{, "dezembro de 1952 a janeiro de i953 local onde o povo' toma OR Matadouro; muitos que e�- alma dos alunos, através de preferem. o serviço de .uma
.25-;;t, "fevere>iro de 1953 1 oníbus para a Capital, mas tão na fila do "Canto" aban- repetidas preleções, a irn- nação. extrarigeira à gÍoria-
30% "març.o de i953 'que, se não .chega a criai' 'donam seus lugares, em car- piedade materialista do mar- imperecivel . de formar bra-:

.35% "abril de 1953 I peixes. não deixa de ser pa- reira, af im de tomar aquele xismo, envenenando-as', as- sileiros honrados e sinceros.

4'0% -

,,' maio de 1953

I
ra iso de batráquias..' veículo, e tinham. de o ta- 'sim, de 'odio contra a Famí-

.

As autoridades' civis, a e-

�\O(}';, junho de 19;)3 '8' digna de louvores a atitu- zer, ::ttl'av�ssando pelá fren-llia e contra t( Pátria, xemplo das autoridades mi-

-60% julho de 1953

!
de do Sr. 'Dr. Prefeito, aten- te do on ibus da linha Bar- Professora já crestada litares, não podem -ter con-

7()O{, "agôsto de 1953 den do, a uma providencia reiros, o que acontecia sem- de' teorias vermelhas, teria templações,
.

\

80% setembro de 1953 .

!
que tanto se fa�da. necessá- pre com algum 'perigo, quan- chegado à dolorosa' insensi- Toda a complacencia é.

90% "outubro de 1953
"

_ pOIS ainda ante-ontem, uma do 'este se achava em. mo- bilidade de .negar a religião crime contra a Pátria.

100% "novembro de 19�3: perda total do valor das I senhora teve seu rico vesti- vimento. e o amor, dizendo que se ha- .

Toda a negligencia é a-

notas.' '. . I do d8 seda branca salpica- Antes prevenir do' que re- via tornado nóíva apenas por poio imperdoável aos ta'aido-,
I, Secretaria da Caixa de Amortização, em 23 de abril do de lama. na ocasião em mediar ... o Sr. Dr. Secre- troça.... res do Bràs il.

-de 1952. I qu� ia. tomar .0 on ibus Ipa.ra tário andou acertadamente,
.

Não há m�stel' de se ins�s- Toda a demora é isentenea

(ass) Iná Ribeiro b�ntas i a Capital, pOIS, no mornen- atendendo o razoável apelo ttr na gravidade desses fa- de morte contra a Democra-
Secretária Interina. 'i to, passava-por ali, um au- dos moradores do Estreito, tos. cia.

'I tornovel em excessiva velo- que lhe são por isso muito Declarado fora, da lei, o

, .

-

cidade, espalhando ·agua. e gratos. I..
comunismo' não pode ser

,

.' Ii
lama por toda a parte: I NOVO HOTEL· professado sem se violarem

........._-."... __..'oJV'.�_�.."..,...,...,._�.............,......,,_.�-_'''' Ah! se o Sr. Prefeito to- Na próxima semana, dar- prepcupações de vital impor-
I)',�IS:\O nE VENTRE,

11
masse a mesma providência: se-á a colocação da pedra tância paraa nacionalidade.

FS'fO:'.1 ,.; FI 'I D
-

r ,_'" • "

'

com relação à rua 3 de maio, r fundamental do novo Hotel E muito menos' e deve ser

;'. "],'\. � --., _

(,.\ O) - IN1 ES1 [N�� , I onde lama' "é mato", e a I do Estreito, de propriedade por aqueles a quem .a socie-
, ii J} LAS f4' ARBAUE MOSS [ água encontra-Re estagua- i

dá �,1�. Sra. Da. Elides Neves dade, por meio, do _, poder

Agem directamente sôbre .. I da porque não lhe dão saí- Segui, ef o ter-reno de sua constituído, confiou a mis-

'o aparelho digestivo, evitan- !
i da pp.rà o mar, que fica aI � propriedade sito à rua CeI. sã9 enobrecedora de sllbsti-

ov a pi'isão· de. ventl'e, Pro- I tão peJ'to, há coisa de uns I'
Pedro Demoro, junto ao mo- tuirem os pais-na formaéão

porcionam bem e:"tar geral. i duzentós metros! dern.o Cine' Gloria. " moral.e cívica da juventu'de.
facilitam a dige!:'otão, de�con- I + I

LINHA po- MORRO DO Se o simples fato de ser

gestionam o FIGADO, J'egu- ! LOUVORES A PROPóSI- i GERALDO comunista importa em espe-

lal'izam as funções digesti-
. TO 'D}<� UMA JUSTA PRQ-l Está dependendo aperJaS zinhamento acintoso da lei

.... .

f da' ece" a� VIDÊN,rCTA ; do deSI)Ctcho do Sr. Dr. Pre- crime de lesa pátl'üi é a ten�
'\ vas, e azem,. es par •. " f .

<; enfermidades do ESTOiVIA-

I'
O Exmmo. Sr;: Dr. Secre- feito Municipal áo reaueri- tatíva e o esforço de se que-

�, CO, FIGADO 'e' INTESTI- :ário da, Segur�nça mere'ce mento. do.oporoso industrial rel' arrastar a e.rro tão igno-

� N.OS. ,
, .

.

Justos agradeCImentos dos e capltallshl Sr .. Landelino bil, a moçidáde brasileira .

• .-.-.......-.-_ ...... ""''''''''': _ ........._.-__ u • .1110radores do Estr.eito, por Campos, proprietario d::t Em- O professor que' s'e serve

preza· Yiacão Sa.nta Catari- da escola para expansões de
,

na, ,u' inál;'gUração da linhà sectari.sm.o bolchevista, tor
de onibus para o morro do na-se indigno da' investidu
Geraldo, e que grandes be- ra. Desmerece da confiança
neficios· proporcionará aos do poder público e, mais a

moradores daquela zona tão
, populosa.

.

Oxalá, 'possamos dentre
I breves dias, tomar um dos

I con:forta�eis ollibüs da San

I ta Catarma e n?� ti'anspol'
� turmas com. faCIlIdade por

laqueie apozlval ·lugar.
, E' mais um melhoramen.:.

! to proporciando ,pela Empre
l za Viação Santa 'Catarina

j! aos moradores do Estreito.
I MANIFESTO, A,Q POVO
I Sará distribuído a come

I çar de manhü o manifesto

I ao Povo do Estreito, pelo
qual a Socíedãde Amigos do

"
Estreito, justifica as ,l:azões
e a necessidade e o direito

l de o sub-distrito ser eleva-
1 ..

. .

I
do, em principios· do próxi-
ano, á eateg,oria de MunicÍ-
,pio. .

'

I O Manifesto' é fil'I�ado
pela Diretoria da patrioti- Pl'ocura alugar, sem 're
�a Associação, que isto já feições, um seilhor só. Ofer
.tem feito pelo engl'ahdeci- t8,5 na, gerencia �êste

jor71'mento 00 Estreito. nal, ou no Estrela Hotel.
. \

J
.

COl:'responde�te p.ara sr. amB.
\'

................e•••••8 �••••í

I. - OÜ:I.OS - OUVIDOS .:_ NARIZ E GARGANTA

� DR.· GUERREIRO DA FONSECA·

I Especialista do Hospital
" H.eceita de Ocnlos - Exame de Fundo de Olho para

I Classificação da_ Pressão Arterial.

� Moderna Apar:!lhagem. 1I Consultório, - Visconde de Ouro Preto, 2. .

,

, �'.J*o-...._..� �....... .•

Não pinte mais sua casa __._:�:ü��:.:.• ,._
I' Está se uSlmdo _n�fl grandes capitais'

.•�....S<....�.�,,�,,_., ............._

, "O PAPEL DE PAREDE" I'
'

I '. Para sala de jantar, copa,' quarto de crianças, etc. - I f
.

t
'Lindas Padronagens. " j vaqueZiJ9 em gerei

Repre,3entante e Distribuidor !leSre Estado,: I if,enlía (lraosotadaIVANDEL GODI�HO I uHu li {í UU':
Rua Pedro Ivo - Anexo Depósito Floridâ. .' (Silveira) .

, ..

,
,

'Vende-se
Snouker

"
.....

Alto Café Rio Branco:
TrataI: com o pl'oprietá'l'i�

no Estreito.
..

Rua CeI. Pedro J)emoro 11.

1.640.

.�:"
:;...

VENDE-SE
,Uma bicicleta mar

ca IVrONARCK.
'

rratar nesta redação Icom o sr. Lino Cunha.
'\ --- . __ >-- �,---

Quarto
mo.biliado

,- .\

Repres�ntante: Comércio & Tranl3portes G. Ramos S. A.

ALUGA.SE
4 salas de 4x7, em Palho

ça.

I
Tratar com O'S1'.' Jorge'

Namen naquela cidade.

tine-Diária
RITZ

'Às 4,30 - 7 :._ 8,4511s.
Van JOHNSON - Katl'ine
'I'RAYS.ON _:. Paula RAY":'
MOND - Barry SULLY-.
VAN

em:

AMOR VAI AMOR VEM
'Preços: 5,00 - 3,20
Censura Livre.

ROXY
Às 7,45hs.

Bingo BOÇARY Ft. C. FIEL
DS·

.

.

em:,

NO 'TENfPO DO PASTE-
LiiO
ODEON

Às 7,�5hs.
em:

LATEGO VINGADOR.
O REI DOS ESPIõES
Preços: 5,00 - 3,20

. Imp. a.té 10 anos.

IMPERIAL
Às 5 --;- 7,4.5hs.

PECADO DE UMA MÃE
Preços: 6,.20 - 320
Imp. até 18 anos_'

.

IMPÉRIO
Às 7,45hs.

"em:

o FAISCÀ,
Preços: 5,00 - 3,20
Imp. até 14 anos.
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Florianópolis, Sábado, �'1 de lUaio de 1952
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7 ..;.l<"

Melpomene
. DE PITIGRILLI

0.0 N V �l T·.E
o Tribunal de Justiça tem a honra. de con

vidar as exmas, autoridades civis, militares e

eclesiásticas e 08 amigos e admiradores dos de
sembargadores Urbano Müller Salles e Edgar de
Lima Ped-reira, para a secção especial .que' reali
zará -no dia 31 do corrente, às 14 horas, em me

mória dos saudosos exti�tos.
Florianópolis, 27 de maio de 1952.

(Especial para "O Estado").
BUENOS AmES - (APLA) Suas ações estão,

irremediavelmente, na baixa. De vez em quando, repre
.seuta-se 'uma tragédia por' inic.iativa e' às exp-ensas do
Ministério da Educação e com prejuizo total para o Es
tado. Quem obteve entrada gratis, com uma semi-impoaí
ção do chefe de repartição, sofre o espetâeulo como se

fosse ao dentista ou à escola noturna.
Quando se paga a entrada, deseja-se passar uma noi

te alegre, que nos faça esquecer os dissabores do dia.
Os desgostos do dia foram tecidos, complicados e

bordados pelas irmãs menores e menos solenes de Mel-

_
pémene, isto é, as pequenas melpómenes sem categoria,
que são a crônica e a croníqueta.. obscuras atrizes da
quele proscénio sem paredes, sem Iimites, sem refletores,
sem. aplausos e sem' glória que é nossa esquálida vida
cotidiana.

,
Esquilo, Sófocles, Eurípedes, que puseram em cena ! :,"';'=;",?:;'�---

DS Deuses, os reis, os héóís e os fantasmas, dando a pala- �_-. .s-

.vra à expiação, ao remorso, ao terror, à piedade, ao pres-
--

:sentiment9' à profecia, a fatalidade, à vingança, não con

seguem, unindo suas obras sobreviventes e as que se per-
deram, juntar uma soma de dor e de paixão, de complica- ��
ções psicológicas, como as que se contem nas páginas de _ '!I _-.�-.

I I t
'

,
__, --� tJ/t--um Jor�a. �ve� �ram personagens' excepcionais, quin-! �"'---;:; -.

. e � eD
__ -=...-=

-te'SsencI�s peicolôgicas; co�cer:trados sentimentais, .. mas:--:::- , çassc 'Seus f\�'.d da cidade, num
um escritor moderno, se:rp. U' tao longe, confessou: "Quan- � 1_ e do bu\iciO J "dt.,ã COSI' .

..J Ih
.

t h
.

d" .
-- t".- .uns J .. onoe � "�,'..

,"

-:-;0,-0 o .para ml,m m�smo, en. o me o
:
e _outro disse que I ".,...,� recanto o�

.

I '....
'.',

nao seIo que e a VIda de um homem índigrio : nunca fui epra ergias. dáVe\ com
indigno; mas a ,de um homem honesto é abominavel". _, ' f1C"as en

IL $Cá \'ád\ e agfa
t r

O
.

Ii t
'

bi \eto Ifle nte mo o '

CIC IS a que corre asso íando para levar um cabo- ,1\,."" �. de un'! possa M
'

grama tem, no seu bolso, linfa maior variedade de males "{ .e _'\10

MMSado

ql.le
Pandora em sua caixa, mais imprevistos do que I JD

.

. oculta'ia Fortuna em sua cornucópia, mais 'flechas do que. ,
.

Cupido e� sua aljava. A m�rte está à espreita numa fo- ! R S E
�ha de alface e se, chama bífo : s.obre o espinho de uma'

S E A • "0,
'J''Ohsa e sel:ha�l�ttetoando;t�obre_l1l�gue� sabe onde, e se', ...-' 1)e 2.� à 22H.P.
c ama po iomie 1 e. es 'mo nao e mais do que um pseu- i "

dônimo literário do alcoolismo, de 'uma enferrnidads he-;
reditária. O inevitável teria sido evitado com um exame

_.pré-nupcial, com uma análise de sangue. Um teste Was
serman e um tratamento teriam evitado a crueldade de
Tibério, os desca lahros de 'Francisco I, e· Primeira Guer-
ra Mundial e tarnbem a segunda.

'

Nosso destino, parede mestra da antéga Tragédia,
está hoje reduzido a cifras; sabemos quantos anos de vi-
da provavel nos restam a cada um de nós, de acordo com se� que se--;bre num ambiente húmido, enÚte a raiz,
.a idade; as companhias de- seguro possuem uma fórmula o 'broto, as folhinhas . . . De súbito, o operador suprime

,

quase. 'infalível para t!alculá-la; os biólogos nos dizem a humanidade, e as raizes se estiram, se retorcem, se a

lIue cada um de nós tinha 200.000 probabilidades de não g itarn em todos os sentidos, na desesperada busca de uma

nascer; somos .como as ostras; para cada uma que sobre- gota dágua; e, depois de uma luta pela vida ,de sobres

vive, há um milhão que morrem e a que se salva tem como saltqs' presgônicos, a plantinha morre. Em comparação,
"

destino terminar num banho. de pimenta e limão. a mdrte pela 'fome do conde Ugolino é literatura vulgar.
A fatalidade, cômoda explicação do inexplicável na, ,Há alguns anos eu me encontrava em San Remo, num

arte dos antigos autores, hoje não convence mais � o na- domingo; a cidade estava em festa; aU ,devia terminar
VIO que se afastou do cais com o alegre agitar de lenços uma co'mpetição desportiva; grinaldas e bandeiras, uBem
,e troca de déspedidas, numa festa de luzes e música, terá vindos" e "Vivas", orquestras nos terraços dos cafés. Es
amanhã sua histór.ia num telegrama de 30 palavras, com tava lendo uma tragédia de Sófocles. Súbitamente, avan
.dois números, o dos náufragos e o dos sobreviventes; n'in- ça pela rua um magro cavalo que puxa um carro fúnebre

guero se esforçará para explicar o mistério: um navio de quarta classe, com uma pobre côroa. de arame; atrás
perdido se enquadra na estatística e na estatística e. na do cano, uma só pessoa.: um menino que teria uns oito

'pr�visão dos navios perdidos. A igreja que se, incendeia anos. Nada mais trágico. Atirei o livro de Sófocles ao

na Tra,nsil'vania, na noite de Natal; carbonizando 60 cri- mar.
,

.anças; nos ené:he o cérebro e 'o coração d� angu�tiosas ·E a sombra de Sófocles uão me amaldiçoou por isto.

�terro.gações. �ó há uma explicação': são propensos aos D�pois de todas as complicações psicológicas que havia
'l11CendlOS as casas, os museus, os palácios ,e os teatros; inventado, o segunde;' autor trágico grego, por ordem cro

-e também as igreJas. :8, em torno, a natureza' continúa nológica, devia correr )lUl�a' desgraça qu� sua fantasia
impassivel no seu renascer, no seu reflorescimento, no de dramaturgo jámais teria imaginado: mor,reu de ale
impertubável alternar das estações; sobre as cinzas da sria por ter ganho o que hoje se chamaria - oh, vaida
Igreja se construirá outra igreja, ou um escritório para de? _ um premio litetário.
um. representante de Stálin.

. S·eu mestre, Esquilo, acusado de inlpiedade por ter

Os, pressentimentos, 8S pll'o.fecias das diver'las Cas- revelado o mistério de Ceres, estava para ser condenado,

ilalldras. ;. Oh, in,genuidade da. antiga tragédia! Os pres- à morte, quando entrou no tribunal o seu irmão, que mos

sentimentos não são outra cousa senão o cálcufo 'das pro- trou aos juizes o braço mutilado; fora ferido na batalha

babilidades feitô- pelo subconsclente" A" dúvida na,sce· de ·de Salamina. Os juizes, comovidos, a bsolveram o grande
nós mesmos, e o pérfido lago não tem necessidade de nos trágico. Uma forte cena de segundo ato na qual o grande
levar os lenços extraviados de Desdémona. As cartas a- trágico jámai"s teria pensado.
nônimas nós as escrevemos com as estilográficas ,enve� Ten,do um oráculo profetizado que morreria com o

nenadas p'ela nossa imaginação. ,\

'

desabamento de uma casa, nunca mais entrou dentro de

O grande repertório trági�o nos é oferecido pela vi- '�'as·a. Um dia, quando estava deitado sobre a relva, uma

-da. Há ,quinze dias, uma mulher se atirou sob um trem agt'ria deíxou cair sobre sua cabeça uma tartaruga, que,

.com sua filha; não deu explic.ações; não acusou, ninguem; com O' p,e!,o de sua "casa", isto é, de sua c'arapaça" aful1-

.não pediu perdão; exigiu que seus corpos' foss,em incine- dou-lhe o crâneo. Passeando mais tarde, sobre os Asfo

rados e as cinzas atiradas ao vento sobre uma ilha do - delos dos Campos Elíseos, o gmnde trágico' terá confes

'Tibre, onde viv.eu alguns anos felizes. Nada mais con- "ado a todos os seus personagens ideais, o destino, a 'fa-
iuso do que -isto. talidade, o inevitável:

.

.

Ví um documentário cie\ltífico sobre a vida do fei- _. Minha morte foi um bonito final de tragédia como

.ião: um ,filme executa<l« lentAmente, algumlts dezenas de só é capaz de'imaginar a grande concorrente de todos os

.j!�.L��'.n�.", ... ,,;jo;, :1;",. " T"'oip.t.!lrlo à vpJocidade normal; a artistas: a vida.

C. RAMOS S/A
Comércio - 'I'ranspertes
Rua Joíio Pinto. 9 Fpolh'

Distribuidores

DECLARAÇÃO
Declaramos, para os devidos fins, que, nesta data.

transfer-imos para. o sr. dr. Hercilio Pedro da Luz Filho

o ATIVO e PASSIVO da "Gráfica PURIO DA: MANHÃ"
e do jornal "DlÃRIO 'DA MANHÁ''"

F'lor-íanópol is, 29 de maio de 1952.
1\-1. S. da Silva
Zedar Perfeito da Silva

De pleno acôrdo _ Hercílío Pedro da Luz Filho

rPartícípacao
RODOLFO mCHTER e OLGA SILVA: RICH'1'ER

'participam aos pare.ntes e pessoas 'amigas o contrato de
casamento de sua filha NEUSA com b Sr. Walter Mussi.

Va.. SOFIA' BOABÂID MUSSI, participa aos paren
tes e pessoas amigas o contrato de casamento de seu 'fi
lho Walter com a Senhorita NEUZA RICHTER.

NEUSA E WALTER
NOIVOS

'Fpolis, 27-5-52.

Do 'Rio Para Você
f

, .

RIO (ARGUS) - Na

men-,
mesmo objetivo comum de

sagem dir igida à Convenção realizar o nosso programa
Nacional do Partido 'I'ra- de renovação social".
balhista Brasileiro, o Presi-l O Sr. Getúlio Vargas em

dente .da 'República encare-; penha-se em governar com
ceu a necessidade de uma: a colaboraoão: das maasas

aproximação maior com as
I trabai.hador�s. Para muitas,

massas obreiras -do país e a a única colaboração que as

conveniência de que seja classes obreiras pedem é a

dada aos trabalhadores re- de apoiar o govêrno. Não é
presentação nos d'iretórios êste, entretaríto, o .entendi
locais, estaduais e nacionais mento do presidente da Re
daquela organização polít.i- pública, que deseja uma par
ca. ticipacão mais ativa e uma
"Por outros termos _ a- influê�1éia mais direta .dos

ccntúa textualmente o Che- lideres. operários nos negó
fe da Nação em sua men sa- cios públicos. Atividade par
gem -'tenho a conviccão de' tidária ..:....:.. assim como a ati
que esta parte do progra- vidade sindical - constitui
ma do governo, que consiste uma excelente expenencia
em .chamar os lideres pro- para formação dos lideres
Ietâr ios- para a direção das do trabalho. E' natural, pois
instituíções que lhes interes-

que o Si,. Getúlio Vargas de
sam mais de perto _ como seje ser franqueados os qua
é o caso d�s Institutos de dres dirigentes. do Partido'
Previdência' pode .ser ade- Trabalhista Brasileiro aos
quadamente completada pe- trabalhadores, na certeza de
la reorgài1izaçã6 dó PUl'fido
Trabalhista, no sentido I de
permitir mais íntima e con.s

tante colaboração das clas
ses trabalhado:ras nas suas

funções de direção". E a

crescenta a. mensagem do
Chefe d'a Nação, completan
do a anunciação. do progra
ma político acima traçado:
"Desse modo, a ação gover
namental se conjugaria com

a ação político-partidára,
convergindo ambas para o

estar concorrendo para mais
rápida formação de lidereg

operários em condições de

partilhar das responsibilida
des do govêrno.

,

rUIDAS. UUll.A'!'m••
•. 1'LAOM lIJ'ILmOU

EUXlr de Nogueira
....... .uIIIar .........

taIP.... �...u,. J.
'

DEPARTAMENTO SOCIAL
o Departamen�o Social do 'Lira Tenis

Clube comunic� aos dignos associados que a"

festa denominada "NoMundo do Baião"" pro- .

g1.�amad� parà o dia 31- Sabado - foi àd,ia
da para o mês de julho em data que será pré
viamente anunciada.

Viage'm' com segurança
.

'.' -e 'rapidez
.

sO, NOS CONFORTAVEIS :&tICRO-ONIBUS DO
, RAPIDO «SUL-BRASILEIRO)'

. Fhrianópol!s - ltaja! - JoinviUe --- Cu.ritiba

I Agência:
I

Rua Deodo:ro esquina da '

Rua Tenente Silvêirà

"

..
'

--------�----------------------------
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NTRANSITAVEL, ,
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Estrada do Pântano do) 8ul1
Realiza-se, hoje, às 10 ho- presença de altas autor-ida-

ras, .em São José, na Inspe- des, convidados ê imprensa,'.

atoria Regional da Defesa. terá também a presença do
San itár ia-": Animal, a inau- dr. Altamir de Azevedo, alto
guração dô Laboratório de Iuncionáríc do Ministério da

I Fabricação de Produtos de Agricultura, no Rio, ontem
Uso Veterinário, empreendi- aqui chegado para essa', so- OS VEíCULOS NÃO PODEM TRAzER PARA O CONSUMO 'DA POPULAÇÃO DA CAPITAL O PESCADO,
mento que virá contribuir lenidade.

QUE TEM HAVIDO COM ABUNDÂNCIA E O ONIBUS DA LINHA SE ENCONTRA RE,j'IDO NA FREGUE- .

para melhoria dos nossos Após a inauguração será
rebanhos. oferecido, aos presentes, es- ZIA EM VIRTUDE DA ESTRADA NÃO DAR PASS'AGEM·.L O QUE Aí ESTÁ É CONSEQUENCIA DE UMA_

O ato, .que contará com a olendida churrascada.
,.__- __........- ... �-:-..-_-..... __ .-...._.;.J"'......_-...-.-.-_-..._...-.-...- ....- ....�

ADMINISTRAÇ��O INFELIZ
Já nos ocupamos; com a-I administração municipal f Quando da chegada, em, do Sul, que agora se apre

b:ll1�ância de detalhes, do que não tem tido tem�o pa- I
visita oficial, a êste Esta�?, senta intransit�vcl, confor

pessrmo estado en: que se ra volverjl,u_sua atença�. pa- \ do sr, dI:- Lucas No.�ueIra. n:e onte1� �os Vlc:",�m denu�..

encontram as estradas que ra as queetões que, mais de
i
Garcez, tivemos ocasiao de, ciar. O ônibus que faz a !I-

cortam o interior da Ilha. O perto, sao do interesse dos I nestas coluna>" lançar ve- aha para aquela freguez.ia.,
assunto mereceu, como não que, Javl'�dÜ'res ou pescado- \ emer:t: apelo

ao ST. P:efeito lá se encontl:a. há oito dias.
poderia deixar de ser a cri- res, precisam trazer para a MUnICIpal para que nao per- Stim poder trafegar .para es

tica que,' por ..esse relaxa- Capital, o produto do seu mitisse ficasse a estrada que ca Capital. Porque ? Por fal-

Florianópolis, Sábado, 31 de maio de 1952 menta, bem merece a atual trabalho.. evitando que, as- nos leva à Base Aérea in- ta de estrada em condições.,
������������������������������������� sim, mais se agrave a silua- transiláv�, o que �ria 1a- (Continóa na 3a pá�)

cão de carência de elementa- mehtàvelmente atestado de ---............,._.............--......_�

Levad,o .

'a' ·OOVO J·ulu.alento fOI- "condena.do a'
res meiosse subsistência, o' incúria da atual administra-

A.manha-, "burras'"que, fatalmente, concorre çâo. E, no çdia mesmo da vi- ti

pena d·e 4 anos e 3 meAses de reclusa-o �:�'a o encarecimentoda vi-, ��t�:l�d��::t�':e������P�l��;: cpda em SaDbaqu.�\
..

(
.

Dar estradas melhores cipais buracos foram aterra- A churrascada que pre- \

O.. rÁD., gutor da morta da' soa "spo'"sa e ferl·mauloo
aos que residem no '''hinter- dos, à toda fôrça, havendo 'tendia levar a efeito, domín-.

ti ti U C U O il
land" da Ilha de Santa Ca- sido empregada uma turma go último, em Sambaqui, 'a'l.

d L
'"

'9 O
tarina bem poderia ser o de oito homens. Só assim, Sociedade "Deixa Disso", de- .

em soa �oma re, na agoa, em I 5 , ·ja se único �roblema a preocupar _puderám os veículos ir e vil' vido ao mau tempo reinante-

.

. eo.,ootra. há I· ano, na Peoitenciária �i:�" ���fei���l��i�i�!�J�:; �:sB::�s ��.1�1�� s�:;e ��:i�c�: I ii��� transferida para ama-;

Reuniu-se, ontem, nó Pa-, réu, que já se encontra cum- gelo Pires, de 4 anos de re-
serviço que prestaria à po- guns solavancos impertinen-1 Os associados daquela so--

lacio da Justiça, em sua se-l prindo pena com pr-isão pre- clusão como autor da morte
pulação, e, si outro não le- tes... ciedade, que já são em gran-·

d
-

dê t .

d vasse a ef'e ito.vduran te a sua. Mas, outra estrada, entre I de nu'me' roo,' terão, no d�l'a de.-
gun a sessao es e ano, o' ventiva decreta a, na Peni- de sua mulher e 3 mêses de

nermanencia à frente da'
.

'I'ribunal do Júri, sob a pre- tenciárra do Estado e do detenção! pelos feriment�s t" _. .n:uitas, merece ,m�is_ aten- aillãnhã, naquele aprazível:'
idê

.

d d J" d P
.' Prefeitura, este, pelo me- cao do Poder" P bl T t d 11h

.

SI encia o 1'. ose o a- dr. Nicolau Severino de Oli- que, à faca, produziu na
'

u ICO. ra- recan o a nossa . a, mUL.O:_

trocinío Gallotti, Juiz da 2a veira, Promotor Público e sra. Máxima Júlia Pires.
nos, assinalaria a presença ta-se da que vai a Pan tan o um magnifico "week-en d".

Vara desta comarca, para do advogado dr. João Batís- O réu, após ouvir a sen-
do sr. Paulo Fontes na edi

julgar o reu Waldemiro An- ta Bonnassis, servindo·

de, tença que o condenou, re-
Iidade florfanôpolítana.

.

gelo Pires, como autor da Escrivão do sr, Abilio José 'tornou à Penitenciária do
Este, pelo me.n?s: repeti-

morte de sua esposa Máxi- de Carvalho Costa. Estado, afim de com letal' a
mos, sena meritório, p.or-

ma J'úl i PI'l f' O t· b Ih
. i -

.. P quanto melhoria em muito
I a

..
"es e errmen- s la a os terminaram pena, uma vez -que ja a cum-

. it
- dI'

,

tos em Perpétua Virgínia às 21,30 horas, com a con- priu em mais de um ano. I
a :1 utçao os avradores, a- I

Góis, fato que se verificou, denação de Waldemiro An- -••- __-_ ......,.._
grrcu .tores e pescadores que

Ina Lagôa, distrito ao norte' C t d
poderIam trazer para o con-

�: �l!�� �se �;i�:Ü��sz����� Plôiíôniâii-b'árãtõ orrup O.r.es .

e ;��s;l�a�:����ã�O:l�i�l��; I
de 1950, confórme noticiá- RIO, 30 íV. A.) - O Ins- menores es?uracados .

e i�transitá-
mos, à época, detalhadamen- tituto N�cional do PÍ1�ho veIS, a sua produçao.
te. solicitou ao ministro do Tra-, RIO, 30 (A. N.) - O pre-' w""..-"".""· •..�.._J'-..,.'J_- - - ._- , _- - __-

'. Na primeira sessão do balho sua interferência no sidente da República assi-
Tribuna1 de Júri, em fere- sentido üe serem rebaixados ,nou mensagem a ser enviada Candidato à.
veiro dêste ano, foi o réu os fretes ora cobrados so-.ao C011gresso Naconal acom
absolvido, por 6 a 1, tendo bre o pinho brasileiro, mais panhada de exposição de mo- P'e�idência
o Promotor Público da Co- elevados do que 'os de outra tivos do ministério da Jus
marca, dr. Severino Nico- qualquer proce.dencia. tlça e \de projeto de lei que
lau de Oliveira, não se con- Encareceu ainda a autar- dispõe �obre a corrupção de
formado com

.

o veridic- quia madeireira. a "taxa, de menores para fim de esten-
.

tum, recorrido para o Egre- gastos" fosse incorparada der a punição a quem cor

gio Tribunal de .Justica ao frete propriamente dito, romper ou facilitar a cor

que, apreciando o 'proc.e's- a fim de evitar que parte rupção de pessoa menor de
80, determinou que Walde- dos fretes seja pago no país 18 anos com ela praticando
miro Angelo Pires fôsse a pelos exportadores nacio- infração penal ou induzin
novo julgamen"to. nais, o qUe de resto impli- do a praticá-la. Os acusa-

OntelJ1, às 13 horas teve ca em comodidade cambial dos serão púnidos com a pe

i�íC.io a segunda sessão do I pa�"a as companhias ,estran- na de reclusão de 1 a 4 anos

Jun, com. a presença do gelr�s de navegação. e multa de 4 rnil cruzeiros.

lnaugura·se•. heje, o Labora-'Itório .de PreduíesVeterinários.

"'.;,
_-.

, ,

...,._.._.._._••'".,........,.,.,.w. .,.. -.�_•••_. _••••.,.-_.•.....,.....,. � �w ..

Cax-ias Tórna aos Tiroteios
' ..

\ WASHINGTON, 30 (U.
P.) - O vice-presidente dos
Estados Unidos, sr. Bar
k'ey, declarou que tambem
será candidato à convencão
do Partido Dembcratlco,
quando kerá escolhido d
candidato desta fac<;,ão à
presidência do país.-

, ,

tTêõoOiesso·fãê.
dos,looieiplel
RIO, 30 (A. N.) - A Co

missão organizadora do 2°

Congl;essó NacioJlal' de Mu
nicipios Brasileiros, acaba
de convocar os prefeitos, de

AI d d til dél d d I- · I
todo o país, a fim de parti

"

aca O e oeara o ega o e po leia pe o' cipa·rem da nova convenção'
municipalista, que terá lu-

.

balido do dep. '[enório Cav8.lcanti gar em São Vicente, Estado
de São Pa.ulo, de 1° a 19 de

.

'.

I
trâ o temivel politico a Câ-. oL,tubro, do corrente ano.

RIO, 30 {V. A.) - Com a mara congela todos os pe- to, quanto mais localizado. 'Ontem esta convocação,
sua. forma de "homem de

J
didos de licença, que �e Por coincidência, o aten- um apelo para' a continua

briga". e de valentão e de vem send� dirigidos para tado verificou-se na noite ção da cruzada pelo fortale
ehefe de grande grupo �lei- enquadrar no respeito da..do dia ,em que o delegado cimento da dita municipal,
toraI, o deputado . Tenório lei o sr. Tenório Cavalcan- Impal"ato encaminhou à Jus- sendo destacado, o ob,ietivo
Cavalcanti vai indo longe. ti. tiça do Estado do Rio a do qonclave, de indicar os
No municipii' fluminense Fiado nessa proteção do conclusão dG inquerito so- meios de anular os ,efeitos,

de .Caxias, onde reside, in- parlamento Nacional, que bre o homícidio de José do secular processo de cen':
funde._ temor à propria Poli- lhe escuta os discursos a- Dantas em Caxias, 'indicando tralizacão administrativa,
da: Se antes _ninguem lhe tacando o chefe de Poíicia o depútado Tenório Caval-' pelo qZ,ai, o município tem

d€I�aVa a, mao, aumentou, do Distrito Federal, g,ene- canti como autor intelectual J ficado com um quinhão mo

�Ulto su� força e truculen- ral Ciro de Rezeucle, sob a do ci'ime e um seu capanga desti:;;simo na partilha d�s
CIa, depOIS que a UDN o desfaçatez de que a Capital como executor. Como. o se- responsabilidades e i'eclir
f�z, seu candidato lide�' na da República est(t entregue cretárió de Segurança do sos, para dar cumprimento
Camara FederaL aos malfeitores, p deputado Estado do Rio, coronel Age- aos mais comesinhos deve-

. Qualquer movimento das Tenório Cavalcanti pl'atica- nor Barcelos Feio enviou l:e- res, para com os interesses

a�t?ridades cónt.ra o sr. Te- Cou mais uma façanha man- forços para a sede daquele dos municipios.
nOrIO Cav,alcantI ou o seu dando atacar de tocaia ante- municipio o bando de Tenó- As adesões e informacões
bando. eaI a. ca�po para ontem, alta I;oite, o delega- I rio extremunhou-se e, ontem sobre o 20 Congresso Na"cio
defpnrlel' as ]mu�dades par- d? 'de Policia de Caxiks,

AI_j
à noite, novo e cerrado ti-, nal de Municipios, estão

lamentares da ferar.
. �1ll0 Imparato, qu� teve ultJ. rotei� no escuro se travou sendo atendidas na sede da

E embora a. JustIça- dos braços varado por' uma entre a policia fluminense Associação Paulista Nasci
do Es!ado do' RIO tenha bala. O criminoso evadiu-se e a capangada do turbuleu"' mento ,282 - 70 andar -

uma pIlha de processos cou- e até agora não foi descober- to politico. j São P�uJo '

"
.

._.,;r � �..-_._ _ _._- _-..._ - ••.I"J'Y"w...,........_ .

Weber, o sereno e culto, irolllco e sarcástico au-

.tOl' de Miscelânea, d' A Gazeta, ergueu ontem SUR._

esplendida crônica sôbre o tripé demagogia, verbo.,.
turismo. .

'

•

Quanto à primeira, depois de condená-la,' con-
clui: "Quando o demagõgo tira o paletó, saca fora.c.
a camisa é de se esperar que também deixe cair as-·

calças. Se ao menos ficasse na estupenda sincerida-
de de nú".

Quanto ao último, depois de exaltar a belezl:t�
sem par de nossa Ilha, finaliza: "Mas <:omo se pagato
caro em pneus, molas e ri.is ver tudo isso".

-

,

Quanto ao verbo, depois de relembrar a criacão,-
.

divina do homem e o presente que lhe fez Deus, 'dOo
verbo,' para, num h iJto, agradecer as maravilhas cir-L.
'cundantes e as sublimidades espirituais, historiou:

"Ai, o diabo, sorrateiro e mau, chegou-lhe 80 ou-.

vido e soprou uni murmurio de comadre intrigante_
O homem arregalou os olhos e começou a escondeI[' 8;;,
sua alma nas dobrllS do verbo.

.

E foi �s� .que naseeu a política".
Os maIS aVIsados, lelldo o magnifico trimônia"

weberiano, percebem,' de pronto, que êle escreve sem
- pre em tese, doutrinariamente .

Os menos avisados, esses, querem sempre que,.
em tudo, o sujeito não esteja oculto.

Os primeiros penetram os conceitos educativos"
do comentarista. Os segundos; interpretam-no,' troo.
cam-no em miúdos e criam um sentido ilustrativa"
para as idéias.

.

A um destes, ouvi o' resumo de Miscelânea da,
ontem:

.

Demagogia - pau no Adema�" e n(:) Getúlio!
Verbo - pau. no,Clube Milita.r!'
rurismo, - pau no Paulo Fontes!
,A conclusão era a segRinte: Weber a estas hl),--

ras, deve estar sendo exorcismado!, �

..
;

. '----_
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