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> ' ,> ';;Continuam os moradores
i '

.

9 i'
da Averiíd« Florianópolis,

: M. 11.41 'Azenha, numa situação bas-

,_�.,.�_..� tante desagradavel, pois nos
dias chuvosos aquela Ave-

--,__----------------------......---- ------------_...-------T-V-O-�--- n ida fica Intransltavel, nãoEdição de hoje fi pa�>l, Florianópolis, Quarta-feira, 11 de Junho de 1952 80 CEN A ,.j
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só para veículos como tam-

O Reto' roo' a's Operaç'o--es VI·nculadas'Ha Assembleia· Legislativa ::��:!:::.���:����:i:�;
por completo a passagem de

RIO,,10 (V. A.),:_ A pro-] Ei no fim de tudo, na tro- nossa indústria. Não, as o� .
. veículos. Na extremidarle

"l}()sito _do' f�lado' retorno às -ca 'de arroz, IJoi' aútomoveís ( perações vinculadas .náQ" de<,Na "8'8',8,3- tl . de ontem � .D�c·Andalo ·em superior da Avenida há um

operaçoes vinculadas para ou artigos de luxo, quem sai vem voltar. Não-acreditamos O I' , u.·, a
. .

cano -de esgoto que há uns

dar._escoa.mente à nossa p.ro- perdendo é o Brasil, Muitas mesmo que o governo se dis- torn" da oma COllpra d!l CO"P 30 dias está quebrado e não
dução gravosa, o vespert.ino vezes chega-se ao cumulo de ponha a. atender as preteri- .. U 11 li dá passagem ás águas. Para.
·'0 GI bo" bI' h'

.

rt d
-, completar estão os habltan .

,

o ° pu ica oje a se- impor. ar-se pro utos que fa- sões de meia. duzia de co- Sessão do dia 9: Presidente: os deputados; telegrama dos, zuinté nota editorial: "Mais bricamos em quantidade au- mercíantes, deixando àmar- 'deputados federal's catarí- tes da Avenida na iminencia.... dep, Protógenes Vieira -

-

d f' 1 it
.

uma vez se anuncia o retor- ficiente, COIUO' no caso de gero os- verdadeiros in'teres- Secretáríos ; '. dep. Elpidio neses 'assegurando interesse e icarem sem er e, pOIS ()

no do regime de operacões· conservas, em prejuízo de ses nacionais.
\

no sentido de serem paga-s
caminhão' do DEAL, não'." Barbosa e Clodorico Mo. 't 1de compensação. Do nefasto

relra, as subvenções devidas a di- quer mais en regar o eite
regime das operações vi�u- Exeeríente versos hospitais deste Esta- rià única leiteria da Avenida
1a'lins é o caso de se dizé\-: .. Elor ianópol is, devido ao per-
porque a verdade é que na GJ:lllb.-nete' de Ca.ra' te'r, 1".•

-

v".I,' Constou do expediente, dORelatorio do presidente
simo estado de conservàç[)

-vigencia do comercio de
U .... um telegrama do deputado

da COFAP 'sobre ó caso da
da vía., o qual não permiteo

compensação, mu itas irre- na' 5.',·."a
<,

.Jorge Lacerda comunicando
f "h d di D

. "traneito.nos dias de ChUV8-.� haver conversado com opre-
ar111 a eman loca. epois d' E'gulüridades' se cometeram' I d h' t

"

ti id d
ra as. o que nos escreve

DAMASCO 10 ('V P)
. '" ,

t
'

d C f 1 iti e IS orlar as a IVl a es
. ."

'

em prejuízo da economia na-
'

, .. guirrte : primeiro ' mInIS 1'0, sídente a o ap re a iva-
d I

-

R 1 t
. ,um morador da referida ave-

cíonal.
. O generâl Fawzi Selo, chefe do Interior e ministro da De- mente a compra de farinha aque � orgao o

,
e _8 01'10

nida".
do Estado sirto anunciou a f F" S 1

,.

t de _mandl'oca por preço in- concluí declarando nao ser
Dsea. VQZ, segundo se diz,

• esa - awzi eio : mmrs 1'0 -

'verdade que -comerciantes I' N. R. -- A nota que aci-
ld

.

", formação d,e um gabinete de das Relações Extel-iores ,- ferior ao oferecido por di-provi ências especíafs seri. eatarmenses hajam ofereci- ma transcrevemos é da edi-
t d

, estrutura civil, Afirma-se Zafer Ghannam; ministro versos .produtores. Acres-am orna as, afim de evitar do o produto por preço in- ção de ontem do "Correio
1 A, CO P que o objetivo do general é das F'ínancas - AI Zaim; centa o deputado que aque-'Ü ma . FA caberia -

ferior, e acantúa que o pre. do P?VO", de Pôrto Alegre .

..J' • , preparar-se para 'lS novas e ministro da Justica Mu .le preaidente- enviará à As- ,ulrIgJl' as. operações, inter- c -" . _" -,
-

-

ço pago foi muito menos do Como se póde observar o.

d d i .',. leiçõ.es parlamentares, ,pois nir Tayara; minist.ro da"E- sembléia um relatorio com·Vl11 o u'eta ou indireüúnen, que o preço corrente na pt'a-' mal das péssimas estradns
te no comercio vinculado_ a Siria está sem coronel conomia Nacional - Munir pleto sobr_e aquela transa-

ça.
'

'também lá é crônico,
N- d'" desde dois de dezembl'o do DI'ah' Instrunão Pública - ça-o com·ereial,· telegrama de

C
'ao vamos IscutIr 08 de- ., ' "

. Deputado Paulo Marques remos que Florianópo-t Ih
"

.

ano passa'do, quando o co- SarnI" Tatral'a' Obl'as Pu'blI' Assemble' ia Legislativa de, ',a es_ Ja revelados do pla-' . �,'.
-

, Foi primeiro orador da lis tem êsse destino de não.,'.

't- ronel Adib Shishekly,'lTIercê cas - Tawfié Raron; A- GoiàZ comunicando ter sido. no em que;; ao. . tarde o deputadôPaulo Mar- poder contar com e!';tI'ad::�s
A de ull1"golpe· de' Es.tado, co- gJiicultura - Abdul Rahman invadida aquela Casa do Po-penas desejamos lem- ques. Infelizmente não poàe- melhores",

b .' locou Fawzi à frente da na- Runeidi; Saúde Pública vo, por um grupo de desor-rar que ownegocloS vincu- "

mos relatar o seu discurso, d t' ção. O novo gabin'ete é o se-· Murshid Khat.el'. deiros que te,ntaram agredir •••_••'>O........-.�••"""_,;"••_.�la OS cons Ituem excêção, porque o nobre pal'lameCltal' -

sómente sendo justificaveis ' .

fugia do microfone enquan-
T

�...o.............................................................
t d d Pem periodos anormais, vale to lia {)' seu .trabal?o,_ dei; ra a o e az'

dizer durante a guerra" Fo-,. L t
�

C' t
....

o' 'T b I' xando os OUVIdos a merce lI'
'

•,

l'a_ disso, por maiores que) n a on r8 U PfCU OSP. de uma' zuadi ini�teligin�1. LW,pO .. 'n�,anofleJam suas vantagens, nun-. ,- O caso da farmha Iea o serão a ponto,d€ justi�' ,

"

,

. II
'

. , ? deputado Cássi? lVle- TOQUIO, 10 (V. A.) _ Ô� ficarem SU� adoção nos tem: HIDRAZIDA' a dr()ga miraculosa a venda deIros t-eve c?mentarlO� 80- MinistériQ d9l'Jx�el'iol' anlln.pos normaIS. .' \' bre o �el�toqo d,o prC'Ilr:!"e':- dou-'que 1(, Japf1<) e a, hldiaAcima de tudo o que p.re".-··

a ','art."r' de f 2i:.' d-,,' - c-ir'r4ftte . I t.: �a Cofap, declarar,do ml-, concluiram um tratiJ4fl de.
-,;.

- vª,lec;e.;.!1�t&. compensações é
.

__.. _, _'" .
( _' ,1rJ

.

_

••,1 __ t;;,U,
-

.

_ cIlaa:i�ea�ote;, ql.ue em <o,A:'.::.r�.:L- IY.az; dispondo. illClusi�'� r,ô-'á impos-sibilidãdé-"-''â'S dós
RIO, 10 (A N,) - O dl- 1

.:. , '.. ..
,- .lpaI'a J vel1(la d& nuva m:oga g_C� ".;- "'1� �e �s"olOlaçao_, lU'Q IH, J;1,e�õ,es de guerrapaíses €strangeiros. Sobre·

d ci '.

"N
' '..

1 "t I d "t' <\.

I' 'bl'
. omer<na nae se COn1Dren- .

l't d 1 I d'Vem trocas'absul'da'" que s�
retor o ,..,erVlço aCIOna· ,PI a'e o ln .enor" • een� ao pu .1CO, .:' . d d ... t

..'
J

p eI ea a8 pe a n Ia, eontntu 0:0,.. _ .• (" t 'f·
-

.

'.

I d·. d en p,,P0l,,all·o,·que aqllee - . "

originam de necessidade de de FlscalIzaçao da MediCIna uou que as lU

orm,
açoes por Fma

mel.lte,
o netor o

t't I-
"

d'"
o Japao, O mInIstro do Ex-

declarou que somente no ele recebidas dos labol'ató- Serviço' de Fiscalizaçã.o da
I

�'dard s� I�lglsse a u,ma terior Katsuo Ok:f�aki as�{-forçar o equilibrio t;los valo- ., .

'd 1 d'd 'd' M'
.

f'
-,

f' enol a ·e mexlstente confor- ,

res adquiridos e vendidos. nróximo dia 25 à hidl'azida nas o a U 1 o pro ..uto. con- edlcma, re erm-se a gra la .'. t d' .R 1 :. " n,ou em nome do goverllO,
.

" t . t b . 1 '
. ,

,t' 'd '.;- d" d' me, cons a o e atol lO. A "

'.
" .

b', d . 'r'"Uma verdadeira loteria" será posta a venda nas far- ta -t u ercu o�e
I
J::_ es a ct� enommaçao) es�e .me 1-

segui!':, {) 'orador informa KJ�PConhes f, o em a1xa OI tL

_ já o dilise alguem. macias e drogaríqs desta Ca- em ase de maJ1lpu aça.o em calnente, que a guns men- .: f..
.

h. . . , ettur, ,em nome do gü-"
'

., grande escala e que essa ma- donam como "hidrazida" e

{' q�,e :
a

d' a:l�d a
, pod.�rJa ,ter vemo indú. A,'-lndia não as-

.............................................. nip,ulação vem sendo acom- outros como "hidrazina", SHl.O,a qtU1I't1 a no �l?, dos

I :':inou o traÜiâü aprovado
h d 1

'

d D"
" represn an es do altIgo!l '48 ,�

S-I
' -

pan a a pe OS serVIços e Isse que, a seu ver, ,0 f. 't"
' c.

por naçoes. em ao Frall-". .

IArIEe
.. - " ., . I pleço mUI o 'Inferlo" ao pa.-"

.

.". R ,'-
'

flscahzaçao, podeI/do-se, as- mais acertado serIa ,hldrazl- I C f
<. CISCO, em setembro último.

II « evo ueao» , no
.

•••
sim, garantir)qu� ó produto da, mas que vai consultar a j gOJ\�

o ap... .� ,

r
Aquela nação desaprovR.

..

, a ser adquirido pelo públi_ quimicos para estabelecer
C'"

r� le� dm�ls o deputado o ponto de vista de que Il�

'Iod.·�ad n. u'm'molor.·sta co, obedecerá rigorosament'e em defiidtivo a grafia.' I' asBslo -' e - elrCosb, °1'hfato do tropas dos Estados Ullidoq
" 11' para f' 1 f

- - sr. enJamm a e o haver I \
a ormu a de abricaçao es-

d
'.

f
.

h
.

permaneçam no Japão. co-'.

D I d P eb traIlgeira, I ,.__�i Ccorntp�a o a a�lll a :m, Sta., mo fôrça de segurança, con-l!:l.' e e'gac."a a aral� a I f
.

d EM'PO
At arma, por mtermedlO de, t

. '" - '.
,

.H
. '., .

.

.

. .'
n ormou, am a, s, s. que O T . f' .'

' .

I
.ra a agl'essao comUnIsta .

.

RIO; lO (V. Ao) _-o O sr. reto, Por esse motivo o Sino ao próduto de drigem es� . I u�'!-d !rn;_a ,,��nbd�do:a de depois de vigência do Trata-
Cecilio .M.arques,' presidente, dicato dos M,otorist:la' e as.' trangeira não estão sendo Previsão do temp'o até às

I �: � el�s, esta e eClda em do de Paz. O preambulo dI}
,....... criadas restrições para a 14 horas do dia 11. '

t OlboYh egre e que' nunca tratado nipo-indú dispõedo IAP'rEC,. indicou p�ra Federações dos Tra alhado- .

. '. 1'a a ou com a 1 ·t·
,

.

.. sua entrada no país e que . Tempo - Bom. NevoeIro. que e aI 1-
que ambas as nacões procu�delegado desse instituto na res da "Paraiba tem dirigi.do go -

carecem de fundamento as Tempel'atura - Mantel'-' 'M' -

d'
rem Ha manut�nção da pa?:Paraiba {> motQrista. profis- telegramas de felicitações ,

f -

d
'.. . a18 a lante o orador d

.

•

1 J', P d B 'd "'h d' R 'bl' In ormaç(/es e que nos Es- se baIxa. .' d
'. e a segurança, de confor-�lOna sr. ose re rosa ar-. ao pr�Sl en".., a epu Ica.

tados Unidos a hidrazida já

I
Ventos _ Variáveis, fres- SUI.preen

e o� se�s,
pal'es midade com os princípio da

", havia sido liberada -há' v-a- coso ,_.
.

com

La eomulllcfaça.ohde que, Carta das Naço-"s lflII·das"...........
'

••
-

••••••••••.•.••••••"."'.......... em d
,...

rios meses. Somente no dia· Temperattn'as":__ Extl'e- "

tag:u�; a .arm .a po e· .

4 do corrente é que foi da-I mas de ontem: Máxima 16,6. Cn� 6� SI o n�goclada 11 •....,;·..•............w...,.-.......................
da a licença naquele país Mínima 8,10. _ ,H� ",00 a saca.

-.....---:----......-....-.--:......._..,........,.--........-.-.--., hi�:s :i:�s:�t�:;:�a tae��� O ri.o cf.' cid.�..,.ri

I I
'

d' I a d' Ilder C i
. Benjamin Cabello' en.quanto. ee aDia a a pa avr. o '. a� I algifns deputados udenistas

, ôb' uull concordam com as críticaspanema s re O a�s, .' '" dQ 'bradOl' ao P7sidente da
. RIO, 10 (V. A.) - O go- le vespertmo: "Torna·se Ja I Cofap. orgão que foi criado

::::::e:;�:r�d�:;�!�:O�� �?d�;P����::lm: p:l:���Pl�� ..,__ _ _.._. �:� �:��:::. :;:d: :e���
-

- '-_�.fc'r:na o org.ão oficia! "A s�nça n.a !ribUl;a com o sen-j Pr'esiden"l·alI-s'Ia o
aos tubarões.

NOIte" - �s mformaçoes 80- tIdo de nao adIar em dema- . I. '
� Em aparte, o deputad6

]iéi:t�das pela Comissão Eco- �ia (I estudo do. projeto. s.o- sr Ge�ul".o Vargas Ylmar Corrêa adianta qu� o
nomlCa da Camara dos De- Ol-e o. mercado �e cambIaIS, -. - sr. Benjamim Cabello vem
'Putados sobre os pontos es- cuJo exame a Comissão Eco- RIO; �O (\T, A.) - Em dade. O govêrno não te� ne- sendo veementemente ataca-
pecificos da nôssa ." p{}litica nomica suspendeu pal'a que virtude dos últimos comcn- nhum interesse em qualquer do em todo' o Brasil ce não
economica extel'l1a. A's,refe- .lhe sej'am feitos os esclare- tários de que '0 sr. Geúlio tipo de reforma éonstítucio- só em Santa Catarina, pela
-:riaas informações se antecl� cimentos solicita:clos no 1'&-1 v'argas estaria favoravel à nal, que é as,sunto da exclu- leviandade de seus negocios
:paria o lideI' da maioria pa- querimentó do sr. Daniel Fa- emenda parlamentarista o síva iniciativa' e interêsse á frente <\a 'Comissão de A-

, ra prestar'à-Camara, em no- raco, Ainda esta
I semana, vespertino "Correio da Noi- dós partidos, conforme rei- bastecimento.

me do governo, todos os es- por conseguinte, o ministro te", ouviu, hoje, o lideI' go- teradas vezes tenho declara- O deputado Wilmar Cor
clarecimentos reclamados' da Fazenda, sr. Boracio La- vernista na Câmara, O sr. do. O sr. Geúlio Vargas rêa presta á casa as illfor
,de Pl'fldutos gravosos,

re-Ifer
- disto estamos

segura-l Gus�avo Capanema assim se'l sempre f_oi presidencialista. mações prestadas pelo pl'esi-
torno de capitais, etc. _í,nente informados - atell- mamfestou,: � _

Em quea emenda poderia dente da Associação Cómé-l'-
� ç' 4' d' 1

-

t' '" "N'í' b 1 tam t
-

t... '1' ?" r' . -

6a'L. •. ir:ll:t Em st:::' �F<a �.o.Uf;. '. Bl'a aque e 0llgao eCDlCO. : o e a. so U -', en·e ver- m e"essa- O. ..I.mtmua na
.

pag,

------------------�------��
I,

-

Pollfica tambial

- Que é isso, m.eu Deus?'
- O diretor do CorreiO'
do Sul paga-me bem pa
ra qu� eu diga que é fi
lho do Pessedíno· e da.
Udenílda!! !

, "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MaDICO$
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"" DRÍ.·,,;;t[�tif�i1�·in;��;�t;;�;.nn�h_��·;����TINO DE 'CARy�Q
"

, ,,:..,;' �
. "

�> . E"
"

�
,

, '-;' ", ,< Aperfei�,mento em Pôrto "��,.e BlI;en� Ayrea t,
",), ,

• " '.', ",' "c' OUVIDOS - NARIZ �;GARGANJfA __

'.'

DR� ANTÔNIO DIB �USSI "

Consultório - � Pint� 18 - 1° ÍUtdar
'

, Médicos Diàriam\nt.e das 15 às is horas

Cirul'gia-Clíni� G1li'al�Partos
-S�:rviço"l:omflieto e especíaliaadc ,�s' DoENÇAS DE SENHO

;' ,

RllS, eorn modernos métodos de' diagnósticos e t.ratamento.
SHLPOSCOPIA _ HISTERO -- SALPINGOGRAFIA' -- 'METAM:

USMO BASAL'
,

"

,; • '

lt;!dj0,�.rapia< por. ondas c,u:rtae-Eletrocoagulação, Raios Ultre,

,. I,f,le-t<l e lntrá,.,,verm-elho."
':: C�n::lU'tóri(;': Rua Tr�jano, n. i. 10 andar � Edifício do Mon-

_.. \. -� '.", .. -c .'
. , .

.

,',

E S T A D·,O ','

ADMINIS'l'RAÇAO ';
" ,

Re�a�ão '�'Oficjna8, à rua Conselheiro �1a�,:�,�
'fel: ,'1022 .:.- ç,�, .ros�,al. 139; :,,:',', �.�,
'piretor: R.Uín�N'S À. R�MOS. ", � " ,�

. ..!: t oi -,: "..'
-

-" ••• -; .� .� .� �

Gerente : D01I1W,<WS F, 'D� AQUINO�
.

Represêntantes: . ,:
"

.. .-

,

Rept'esen,tições {\.. S, La�a, Ltds.
...

RUa Senador Dantas • .w :._- 5° andar.

T�1.; �2�6PÍ4' _� Rio de J�nei;o.
Repf.e'ji>r L�a., "

...

Rua Felipe' de Oliveira, n. 21 - 6" a.n4�,_:
.. Te1,: 3�':9873' -: 'são 'Paulo,

,

. ÂS!�l..."'ATVRAS.
.

Na Capital .

Ant; ,. , ,. '," :; , " C� 17�,oo'
,

,

Seme8tre' , .: ." ..• '..... c-s. " �,.oo
,

.
. .• ' .

'No I�nterio-r
,

Ano , ... ,: .'., .: :', .. :,:,., 'Cr$ ,,200,00

Semestre .�... , .... , .. ,.' Cr$ "HO�
Anúncio-s rnedia.nw�:contttl,to. ',"

\ .

��f�i:o· r:

.lJtDTário. Das 9 às 12 horas _ Dr. Mussi.
.

Das 15 às 18 horas .::... pra: Mus�i.\
Residência Al7enida Trompowski, 84

DR. A. SANTAELA
,

j Formado pela Faculdade Na-cional de M.ix!icin'a 'da Univerii-
k,de .de Brasil).

Médico' JY'l" concurso da Assistência a Paieopatas do Distrito

F�de,.�t.
.

Ex-interno do Hospital Psiqnlátri.eo e Manicômio Judiciário da

C"!l'ital 'federal.
,.�l{-jnterno da Santa Casa' de Miseri,córdia do Rio de Janeiro.

Clínica Médi'ca --' Doenças Nervosas.

'Con8ultório: Edificio Amélia Neto __
c Sala 9.

�8id{lncill: 'Rua Bocaiuva, 134,

(::On81l1ta8� Das 15 às 18 horas.

Telafone:
'"'')nstlltótio:' 1.:268.

.i:.esúlência: . 1.385:

"

..- ,

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

DU,� ross BAHIA S. BITTENCOURT
MÉDICO

Clíníea �lar - PEDIA.TRIA

Rua .18 de Maio, 16 - Itajaí
j'UERICULTURA _., PEDIATRIA _ CLINICA· GERAI.

�8ultório � Residência _ Rua Bulcão Viana n. 7 (Largo 13

'r}� 'Mai9) _ Fl�rianópolis.
JJerário: 8, às ,12 I).oras l1ijAriam,ente. '

.

.. {
OLHOS - 'OUVWÓ� ...:.. ,NARIZ E; GA�GAL"ITA'

\:.;.
:

'Dl( .GUEIÚtEIltO' DA' FONSECA
,

, .. ,I,�8��;l.lls�a ',t!o' Hospital '"
'Moderna Aparelhagem. .,.'

.

,

:�Lâmpada de ,Fenda-- .R�frator _' Vertometro'etc. Raio' X. (ra
iêiogi-anas, da Cab�ça)."":,, Retir.ad� d� Corpos Extranh6s do Pul�;
• :Esofago;

,

.
:,

' .
"

. " 'Receit;t para uso, de &UlosL" -c-'
""

Coasultório _' V;'Bco;de d� 'Ouro p'reto' n. '2 _ (Alttl� da Casa
Belo' Horizonte').

'
'. '.'..

:Residência _:_' FeÜPe Scàmidt, 101. TeL, 1660.

I DIl ;ANTÕNIO MONiZ DÊ ARAGÃO
,

'

'CIRURGiA TREUMATOLOGIA ' ,
.

'

OrtopecUal
:Co�.tl�tóriO': JO'ão Pinto, 18,

�'16 às 17 diàrià'm�mte.
�, \,

Menos aO's' Sábados.
Reli.: Bo�ai�và 13õ.

" lF!i!ll� :M. '714.
.

1
;'

.?, .

" ,

".

"

;

DR. "ROLDÃO CONSONI
,

.•�ri.j.gta G�rBl ;.:_ Alta Cirurgia - 'Moléstias de Sen'horae
,:;_ Cirurgia dos Tumol'� -.

J)a Faculdade, de 'Medicina da Universidade de ��� Paulo.

i'�][�ss_i!!teJlte",de Cirl,lr�ia dos,' pr�!eesore.8 Alípl� CQrreill'
"

N�to e Syl1a, Matos.

, .
,(;irorgia dó cstoma/:to; vesicuia' e, �Ia�' biÚares, intelStinoB dei.

,gAdG e gr�sso. tiroide. rins', próst.ata, betciga. útero; ovários' e trom-

.,jias.. 'Varicocel�, hidroce'le. varizes e hérnia. "�"
" ,,"

,

"

'.' \ .. �
.

,iC�ultaBr Das 2 às' 5 ·horas. rua Felipe Scmnidt;"21 (sobrado).
- l'eieftale: 1..l}98:

' , ,

i' Beai4êuda: Avenida Trompowsky, i - Telefone' 1.764-
-_..:...__ :� .._ ...:_:....;��

A'VISO
, r

" ,

O 'Ii'r:, Dj,lÍlma. M()Cll�,ann avís:i' à sua distinta d,re�:a.",,�

estará ausente áté O' 'mês de' '$et��bl'O em' viagC'ln '�' ��m' ��
América do None., ,

..'
"

'

'

,

'

,. Ct)Dsultório� Rua Nunes Ma.ehado, 7 - Consultas das 10 às 12 Gomunid� �íhda Que'Ó'eé'u Instit"ut..{:de diagrióstic(l< c� __..�
e ,das 15 às Í7 horas.

•
.Resldência: .Rua M.8re.chal GuilheT1ne! ó - "Fone: 788 ..

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

_DIt, I. LOBATO F1LHO
J;)o'en�

,

dó' �relOO; r:espiratl!rj.o
'TU.BERCULOSE

RAD10GRAFIA E RADIOSCOPIA, Dos PULMÕES
CirUrl?Ul do ToraI

Form..'id,Q .,p;ela .Ji'heuldade .Nseional:·de .MedJcin.a, Tisio}o.gista e",

'risiodrurgião do Hospital Nerêu Ramos'
,

.

Curso de especia.llaação pela s.. N,1'. Ex-interno e Ex-assiatente de
.

·Cirurgia dr Prof. Ugo Pinheiro Guimarães; (Rio).
'

Cons-uttório: Rua Felipe Schmidt n. 88.

Diàrtarnente, das 15 às 18' horas.

Reaidência : Rua Felif.>C Sehmldt. n. 103,

DR. ALVARO DE CARVAlJIO
Doenças de Crianças

Consultózioe Rua Trajano s/no Edit. São Jorge - 1" andae.

Salas 14 e 15. \I
Residência: Rua Bri-gadeiro Silva Paes, s'/n, -- go andar, (chá- ,

cara dó Espanha),
A tende d!àriamente das 14 hs. em diante.

DR. ·l\f. S. CAVALCANTI
Clfn1ca exclus.tvamente de ctÚln:çu

Rua Saldanha M�nho, 19. -,_ TeJefone (M,) 736•.

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

DR: .JQSÉ RosARIO ARAUJO
CUnlca Médica - Doenças de crianças

,(Tratamento de Bronquites em 'adultos e crianças).
Consultório I Vitor Meireles., 18 :-4 lO anda)'.

H'>rário: Das 10,3<) às Ú.30. e das 2,30 às 3,8j>' horas ..
ResÍtlênda: Av\mlJa Rio Branc'O,152 Fone 1.640.

,

'DR. '�\vWTÓN D'AVILA., '
.

Ciniriti� geral ::thoo';'çag �e SenhOr"IJS' - Proctologia.
, ,( " Eietrjclda�e 'MédIca \

Consultório: Rua Vitor Méireles n. 18 _.: Telefone 1.501.

'Con8ott'as:" As' 11,80 'il�r8s."e à ta:roe das 15 hor� j!m diante.
Resiil'ênda: Rua VidaL Itamos, --- Telefone 1..422.

\ L ...

MA�J(),Dlt. WENDHAUSEN
C;Jínlca médica 'de adultos e l'rlanças "

Consultório � Rua João, Pinto: 10 _, Tel. M. 769,
Consultas: Das 4" às' 6,,�otas.

. ,.
,

Residência: RI,UI EsteV6s' .JÚniol'. 45�, 'fel, 812.

� -.;..�------....,----------------

DR� ARl\fANDO'VALERIO:DE ASSIS,
.

: M�DIC(}, I

Dos Serviços de Clinico mf�ntn «Iii' A�istêneia Mllni-cip.l e .1Io�.
, pitAl de Caridade

CLINICA MED�CA DE CRIANÇAS E ADPLTOS
-' �lerxia -

, /
"

ALFREDO'. CHEREM'
" ; ..• I CuisQ' Nado�al dtl, d�n�s.1QeII�IB
Ex.idiretor do' Hospital 'Colônia" Sant'·Ana. ':

,�,mÇiis 'DoerV'Os8!l' e me'nÍ\lÍ-s.'
.

Impotência' Sexual.
Rua Tiradentes, n. 9. I'. .

... ,

Cons�ltàe'4as is às 19 l1or�s.-'
.

FONE: M. �9�." ., .

..

Re�:' ���. "S��tOIl SarÍliva, 64 ��tr�jto.
.._------�---�---

·'l"

" I.,

A·T·LA N T I C)·A·
, '

.08 :MEI.tJoRE$. A'RTiOOSI OS MENQR�' ,P�EÇQ�t :AS ,MAIORES
"

,

BÁDIOS � ELECl'BOW - :utPunCADORES --r TRANSmSSORES -- DISCOS -- TOcA-DISeOS: - AGULHAS�
�NCFaRAJ)�S GELADEIRAS,;_ UQUlDIFICADORES -- BATEDEIRAS, VALVULAS AbT0F.ALA.N'fES";,_ 'Rr-l...,

SISTENCIAS ._'" COND�'lSADORES
•

, ,

O mllds completo estoque de peça para radio
H,;n!l 1 de Setembro, 21 e 21 A Florlarióp�lh

(

O

o; ��iginais. mesmo n.flo ,1lubJicad{Js', n.r.l> _n-.

devolvidos.
"

,,'o' "

,

A 'di� não se responsabiliza peh.s e-.Q'l'l�a:>o"

emitidos nos artigos assinados.

A,O,VOGADOS;:"
J ".

.

,
',,'

_' �.: .•V .•
,

DR. CLARNO G." GALLETTI
+. ADVOGADO __

Rua VjtoJ> Meh�les; 60. - .Fone lo�. - Flf>riltll��'

DR_ RENATO RAMOS .DA· SILVA
-. ADVpGAnO -

.Rua Santos Ouriutnt, '12� - Apt. 4.

'; ....
',

.

'-v----........_,_.. ,I,' :--
..-,-_.

DR. JOSÉ' MEDEIROS :VIE1�
- ADVOGADO -

.

Caixa Posta} 150 - JtajQ.j - .Sants Catu,rh.a

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

·'DR. THEODOCIO MIGUEL· ATH�O',
'_ ÀDVOGADO -

.

,

12. l° andar. sala n. 1 _;' Edifíd'; Si.. )1'-11_Rua l'rajano n,

(Esc:r. Dr. �aldlr B�5Ch).
Telefone ,-'- 1.f40.

------��--_._/�--��--------------------�--�.�

DENTISTA"
-:". . ." .

:
DR: 'OCTACILIO'DE ARAUJO;':

.

CIRURGIAO DENTISTA
R� Felipe Schmidt: - Edif; Àmélla Neto SaM. 1jj ,

, Trata�ento . ch'úrgi!:o !! cura da Piorréa Ah<�9'.·,
Trat!\mento cirúrgico e éura de Abee!,sos, àrl:lpu�mM\, �__

r8dicul8f�B. et�'.,
'

ATENÇÃO:, -� G'ran{]e redução de 'preços nas DE.NTAl).till�

pâl'a ,� 'IJeSSÔQS que �ivElm de O'r,den8<lo.
I

.

, Lab\)l'atório }>rotéticq sQ,b·a direç!il> de' Ttí�nicÓ)' ,cw..t:!!'� ___
, - .

' •
. '.� ",

.

"

.

! : ",' • �•.

p�ci81mente no UrugUl(Í'; formado sob a órientação de-, u.J!l< e�:s�.
crede�ciados . especialista,s. da América.

',,,
.

Dentadurás se� :O' ,� cí�·� (AbOOàcta" J?fat!n<t» ,

l'onte': l'tiOV'elti e, nXÍls-
o� deinais Tra�anl(i� ( P�téti'�G.\< 'p�la :r'é�;'-,iC3l> _��': if:l!-"'focais

I ce?te
...

. l '.'

tinúa funcionaJl.do de rnane'ira, regular, ficando' ·colno se'u s�W<�
,o co��tente clínico Dr. O:rlill�d!>, Schroeder, ciPa.' ,há';·mll05 • �',
a»o, vem" acomplinhand�, .�,�so' a . iiá�so, O� :serlroq,i)& clúli'M>,lI: _,
.Casa �. 'S�(tde' .Sâ� Sebástião, e 'all ;seli' co�suítórilX •. .',;.

O�. �ervjçQs:, d.e rádio dtlj.gn6sti�oi nsdiotérapia e;'Ps ..��
.

tó�io �iinic� fiéir.âo a 'cargq .«9:,Dr.�Pattlo t(lv�f�,'::��,�
,

'l.riiente. 'éonhe:�id� �m 'nossO'

�e.i(jp �eíli sl!-a

... profiCiênc.'i,�
� ��j�

. P�83 di,tas ,espe'c�atldades; ,

'o

•

•
•

,.
,", :' '

.

1,
',,: ,1

I

," '. '... '.

,.
�,- ..1l""'4MQ*"",í"..."""1'."'"

' e,"

'. • 111';11
�. .!.

lo

••• M�n('" D....�.).f� L. &ltJa,
. O�1.$;�;U·:��; �. J"��.s-. .� .

; .. ,

'.

,'
..CUIIITIP" ,.fLU.GlLUlkflROS'.R4S �� ,- .

,_ ." ,

--�--
,

.

t,
":.

..._____�-,.,.'

"r!!i··A···", ���; o>,'�. . ....,Jr .. ,.:! .--". ,':,
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

Plceíanõpolis, (!tia�a�fc}ra, 11- 00 Jun�{) de '19:::2
--�--";""_""--'-----';""'------""'_-------�- ---_'_'_._- -- - ----"-,-�-,'

'

3
-----,---

!!�!jociallb.�j��I���;:11 O �:::;to de, 0"'-',' 'd" Ir{:�:a!� ��rT!��c��
Viúva El�!n�:llmann 1 ��m�:���;' B�� l;e��:�: ��� t ar IDe I

JUIZO DE, DIREITO DA ! g�irem a eauss. até f�llal
Ocorre, hoje, o aniversá- tado de Santa Çatarin�. .! por Sálvio de Oliv.eira I Bornhau.8en.; CO{l1andan�e (�OMARCA DE TI.JUCAS ! sentença sob as penas da lei.

.rio aataiieio da exma. .sra, ,Faz saber que, pela Socie-j Dificilmente, um artista, do 5° Distr íto Naval e Sra. Edital de citação. o prazo
I Protesta-se provar o alegado

-d. Bloá Moellmann Gomes, dade Colonizadora Catarf-: em plenntnocidade, atinge o Carlos da Silveira Carneiro; de sessenta dias, de Interes- ; com os depoimentos pessoais
viúva do nosso saudoso con- nense S. A., com séde na cí- grau de maturidade em que Secretário do Interior e Jus- �ados ausentes e desconhe- dos interessados e de teste- ..
-terrâneo Cap. Gercino Ger- dade de Pôrto Alegre, Capi- se encontra Danílo Belardí- tíça, 'Educação e Saúde e cidos ' munhas e vistorias. Pede de-
son ,Gomes, oficial do Exér- tal do Estado do Rio Gran- nelli, Sra. João Bayer Filho; O Doutor Clovis, Ayres ferimento. 'I'ijucas, 25 de ja- _

'

-cito Nacional. de do Sul, com escritório" É impressionante a sua Deputado Estadual e Sra. Gama, .Iuiz de Direito da neiro de 1952. Ca) Mário
,
A ilustre dama, -que dés-l neste município, no lugar técnica. Dr. Osvaldo Bulcâo Viana; Comarca de T'ijucas, do Es- Laurindo. Tgstemunhas: 10)

fruta, de vasto círculo de

a_IJararaca,
e no município de Pouco mais se pode dizer iJlúme�os artistas con-terrâ- tado de Santa Catarina, na João Batista Cesário. 20)

mizl;lde$ na sociedade local, Ituporanga, na cidade do dêsse virtuose' do violino, neos. Notamos, entre outros, forma da lei, etc. ,

Antônio Manuel Rodrigues.
serâ alvo, por certo, de ho- mesmo' nome, pelo seu pro- além das opiniões da crítica o violinista Carmelo Prisco Faz saber a todos quantos 30) Lu'íz Eugênio da Silva'>'
7.nenagens, às quais 110B as- curador especial Sr. Paulo mundial, que temos em mão. e Sra.; 10 flautista Manoel interessar possa o presente Em dita petição foi, exarado
soc iarnos respeitosaments. Alfredo'Sch}iehting, foi re- Se tentarmos falar de sua Cruz; a pianista Sra. Olga edital de citação, com o pra- o seguinte despacho: clA.;"
Sta, :Marília Moellmann 'querida a inscrição do me- escola, lá encontramos as Silva Richter, acompanhada zo de sessenta dias, virem como pede. Notiflque-se o'

Gomes morial referente às glebas palavras do "II Giornale de esposo e jovem filho; o
ou dele conhecimento tive- dr. Promotof Públíco. De-

Passa, hoje, ° aniversário de terras seguintes: Imóvel d'Itália": "Uma cavata" e violinista Ravrnurido Br'i- rem, que por parte de

Anto-I
aigrre-se data para inquiri

uatafício da gentilissima fle- ;'A", parte do primeiro bur- um som de grande executor. don e. desta:ad�s �le:nentos nio João Eduardo lhe foi di- ç.ã� da� test��unhas ��jus-,-!J:Ílorinha Mal�ília Moellrnann go agricola, na secção mar- Sua técnica é extremamente da ?lq�est�a Sinfônica �e rigida a pety;ão do teor se- tif icacão _solIcJtada: 'I'íjucas,
Gomes, í'ílha do saudoso gem direita do Rio Itajai do segura. BelardineHi é um FlonanopolIs,.. 'I guinte: "Exmo. sr. dr. Juiz

110-5-52. \.a) Cl?VI? ,!-yre.sconterrâneo Cap.
-

Gercjno Sul (entre peraus) conforme dos melhores produtos da Os- aplausos francos, de- de Direito da Comarca de Gama, JUIz de Direito". FeI
'Gers0l1 Gomes e de sua a planta n. 102, a área de Escola Violhríst.ica Italia- morados � €ntusiàsticos, 'I'ijucas. Diz Antônio João ta a justificação foi proferi-

d 1"1
'

M 'I '4.475.981m2·, ']10 Imóvel "BlJ.., na". com que fOI saudado o gran- Eduardo brasileiro Iavra- da a seguinte sentença:,--€xma. esposa .

" oa 1 ,oe -

, ,

q:mann Gomes. parte do segundo bur,gO A-I A. expressão artística, o de artista, dizem da impres�' cior, solteiro, por seu assis- "Vistos, etc..Julgo por sen-
O l'�STADO cumprimenta. grícola, na seccão Rio En- sentimento, a pobreza de são causada.

.
tente .iurídi�o, nomeado por tença a [ustifieação ,preli-

gano, margem direita; Cha- i interpretação são bem apre- Com aquelas
.. qu",.l�dades V. Excia., que acrescida à minar da presente ação de

padão, conforme planta n.! cíadas pelps críticos Joseph de qu� fala o �rlbco.�JC.har� sua posse a de seus antece-Ilt:o�apiã� requerida por An-
11.)3 a �rea de 1;663.165m2.; I Rufer (13erl�m) e Gusta_v �chmldt,Da�:IQ �elaIdl_n?l�1 dentes, vem possuindo' a tomo Joao Eduar�o pa:l'a
no Imóvel "E "

parte do i Gruber (Koenisberg). Aquê- "xecu�ou o plo�lama dIflC.Il mais de trinta anos, mansa 'I q,u� surta �eus devidos e J��Fachinal do Barro Branco, IJs diz: =,.. intensidade, e e bomt:>, q;ue pr eparou pa: a e pacificamente, morando e ,1'1dlCO� efeitos. P. R. L TI
na seccão Rio Barro Bran-! divífia leveza de expressão, sua pl'm�ell:a �preselltaçao cultivando, sem interrupção: jucas. 20 de I\1aiQ de 1952.
eo, Ch�pad�o, Limeira, con- i exatitude e clareza da for. em �l�nanopohs, constante nem oposição, no lugar Oli- (n) Clovis Ayres Gama, Jí.líz
forme a planta n. 104 a área I ma musIcal"; e o outr?, ". .. de pagmas ?e. Ba�h, Beetho- veira, 10 distritó de Tijuca.s, I de Di"�ito": Transitada em

de, 7.368.007m2.; no Imóvel i um artista na verdadeira ven, Pagallllll, Vllla Lobos, um terreno 'com 2.300 me- julgado a r�ferida sentença.
"F"', part� da;, concessão i significação d� palavra, es· SaI'asate, Ferrara e outros tros de comprimento por 101 foi exarado (.\ .;;eguinte des�

Bta. lMa Maria Barbosa Três Pontas, na secção Cos- I pecialmente por sua nobre grandes autores, �ls�ndo metros de largura, limitan- pacho: "Faça-se as citações
�I;lste�a: nesta ?�ta, o seu tão do Frade, confoPIfe a! delicadeza artística". sempre lem todos os Instan· do-se ao Norte com Paulo requeridas na inicial, publi

oalllverSaYlO natahclO, a gen- planta n. 105 a área de Fazemos nossas ai' pala- tes "meios estilísticos e téc- Bortholo Montebeller, ao cando-se eiUtais com o pra

'W,i;;�im,: . se�hor�nha Iêd� 14.766,?61m2.; ll?, Imôv_el v;asda critica mundíal, po�s llÍCOS do mais alto grau... Sul, eom _ PauL) "Bodhol0 zo de 60 dias na forma do
í\�ana Barbosa, plendada fl- "F", na parte da concessao dIante da grandeza, da dl- Uma 'movimentada e viva MOl1tebeller" a Leste com artiQ'o 455, § ,10 do, Código
lha 'do sr. Dep. EIpidio Bar- Três Pontas, na secção Rio vina arte de Danilo Bêlál'- musicalidade .. , Um gigan. Paulo Bortholo MontebelleL', de Processo Civil. Tíjucas,
�;;a, !ntegr,ant_e da b��cada I Costão, margem .esquer.da, ainelli, que,. p�ra. nós, atin-

tesco domínio J),e tôdas as
e a OBste com João Aurelia- 5-6-1952. (a) Clovis Ayres

i:W P.S.D. n,! At>sembJela Le- conforme a plantll n. 106, a ge' as culmmâncIas da ge- técnicas".
no; e Manoel Zeferino; e Gama, JUiz de Direito". _E

�ü�lativa do Estado�

!
âí-ea de 914.430.m2.. Pela nialidade, sentimos a insu- Danilo Belardinelli honra' mais uma faixa de 1.000 me- para, que chegue ao conhe-

glement.f! de realce da so� requerente. por il1terinééUo! ficiência de nossos conhecí� a arte eontemporàriea e é or- tros de' comprimento por 370 ciment() de todos, mandou
�;;;:,dade local, a alliversari-, do seu pl'ocurador especial, I mentos musicais para jul. gulho_da nova geração artís- metros"oe largura (doc. 1), expedir o presente edital
3!lte ver-se-á cercada; ,no dia' foram apréscntadQs em meu

I

gar com intelIgência é senso tica universal. limitandq-se :ao Sul com o que- será-, afb�aào na s�de
lil: hoje, de _homenagens' do, _<:ar.tôri� os .�1.qçumentos exi- 'crítieo �ão grande artista:' i .F-po,t_i�., 9 d�r .hmho de 52; Travessão Gera'!,,' ao Norte deste Juízo; no 'lugar do cos

�;;u vast.o clrcu!? doe �:qliza.: I' gidos pelo,'dec.reto-lei n. 58 Deixamo�, ...então que a •
com quem de direito, a Les- tume e publicado na forma

-<>�g.,
,.

•

de 10 de D�zembro -de 1937 nossa se!lsIbIhdade, tocada ........_--;_••_..,.,....-z....._ te com Adão Policarpo e a da lei. Dado e passado nesta
O ESTAl�O cumprImenta- ; e pelo decreto n. 3.079, de 15 indelevelmente pela magia Reclamal'o'eS Oeste com Pedro 'Dias, e co- cidade de Tijucas, aoE' seis

�: :�:n os melhores votos de : de sete�bro de 1�3�, exceto de s.ua viva musicalidade, ,', � mr nâo possua nem tenha dias do mês de junho do ano

�,thc.ldadés. .
,I R relaçao crono!ogIca dos conserve a lembrança,' de um I R b C h

.

do título {le posse ou domínio, de mil novecentos e cin-
"'" C ece emos: ,RC oeHa '

,

",�emno ,orlguassi Barros titulos de dominio e certidão dos maiores acontecimentos Bom Jesús, 7 de junho de qüer perante V. Excia., re- quellta e dois. Eu, (a) Ger-
da Costa '! dos mesmos, dispensados pe- artísticos já aqui sucedidos. 1952. gularizar 01 seus direitos cy dos Anjos, Escrivão, ()

Vê passar, hoje, o seu a- : lo 'meretissimo juiz de direi. Pequeno auditório compa- II S' Diretor 0,0 "O ;;ôbre os referidos lmoveis dactilografei,conferí e ,sübi-'rúversário nataliclo (J inteli- '

to, por Já ter sido produzido l'eC,eu ao Lira Tenis Clube, EST��O';:' ,

: pela Ação de Usocapi:10 com ereví. Isento de selos por se
J!.ente menino' Coriguassi no registro inicial, que se em a noite de estréia de Da-

_ Florianópolis. fundamento no art. 55!} do tratar de Assistência Judi,·
Barros da Costa, filhinho çlo acham franqueados ao exa- ni10 Belardinelli, eompen- Senhor. Venho por 111eío Código Civil. Para dito fim ciária. (a) Clovis AyreH Ga�

,
"L. Ro1ivar Natividade da. me dos interessados, 'que P()- 3ado, porérp, peja seJeção de deste conceituado Jornal fa- l:êquer a designação de dia, I ma, Juiz de l?i�·eito. �

Está
-Costa, fl_;lllcionário do Banco: derão oferecer impugnacáo seus componentes. O artista zer um apêlo a quem de di- hora' e lugar pará a jUiltifi- conforme .o .orIgmal, sobre 0-
rlo Brasil, em Curitiba. I à i�lsCricão, até trinta di-\i-s pode sentir-se feliz, pois to- reito'sôbre a pr.ofessora des- cação exigida pelo art. <1551 qual me reporto e do? �fé.J}"AZEM ANOS, HOJE: ,apôs �1: útima 'publicação cou para um público que f.oi te distrito da sede, que sen- do Código de Processo Civil, Da�a supra. .0, escrlvao:
- Sra. ArmiNda Cardos'o.1 dêsie edital. E, para que lá si)mente para ouvÍ-lo. Fc- qo ll!ml. moça, foIt.e, cheia de na qual deverão ser -Ínqtii- �rey),dos<i.;_AnJos.

'" - Sr.. Telêmaco Martins; chegue ao cônhecimento de Iizmente. a mentalidade vida, não tem disposição de rida's as testemunhas abai
n�, Costa. '

I todos, lavrou-se .o presente, "snob" de transformar as trabalhar, dando aula Il.ma' xo arroladas. Requer, Oll-

,

- Sr. Manoel '.Ioaquim além de outros de igual teor reuniões artísticas em para- vez. por semalta, tl'ossim, depois d.e feita a CURSOSDutra.
que serão publicados na da.8 d.e elegância, ainda não Meus filhos, que nunea jU!1tificação,. a citação",pes- ,- ,

.

,

...
- 81', Hélio Oliveira.' ! fôrma da lei. ' ' atmgltl 'a n.o8'SO pequena 'fàltaram AR aulas nem pre· soal dos atuais confrontan- 'de A,gr.·callura'- Sr� Roberto '131umen- Bom Retiro, 6 de junho de "Ilha".

'

cisam de materiai- escolar, teso acima' indicados, beml,:y. 1952., _
Lá estavam, além da pre- estão crescéndo analfabetos. como o representante do Mi- RIO, 10 (V. A.)' - O mi-

.- Sta. Nair Ta.vares. O Of�cial, Gentil Vieira I sença do Exmo. Sr. Gove�'na- E assim todas as crianças nistério Público e, por edi· nist.ro da Agricultura,' sr.- Sta. Maria Ferreira da. Borges. I dor do Estado e Sra. Irmeu desta ,sede. tais de 60 dias, dos interes- João Cleofas, ,aprovou as':(;unha: r. �

,
,,---,

p---" n
,.. A professOl.·;{, além 'de sados ausentes e aeseonhe" instruções para o funciona-

-:- Sr, Darcí Garcia, fun. "'llir4� de' er.al' 8 ·CeSSOrlfll' pouca cultura, não se im- cidos, todos para acompa- mento dos cursos de'm'ado-�ioniirib 'público estaduaL tJ d t 'I!., ta',,' .'" ,� {;, " l,� � porta com a aula. Ilharem os termos da pre- Ires, tratoristas, citriculto-

_f!-;;;a.�r. José Conceição Fou-
_ SAO JOAO - Não venho sr. diretor se�te Açã.o d� Us,??apião di!-Il'es, horticultol',:S e f:uticul-de ,mentil·, porquanto posso pro- pOlS da termmaçao do prazo tores, que funclOuarao nas

JOÃO VIEIRA & CrA. LTDA.
'

var com os moradores deste dos e'ditais, nos termos dO! dependencias da Universi-
Rua Santos Sa.raiv�, 250 distrito e b Departamento art. i!55 do C. P. C. § 1 o �:� dade Rural e terão a dura-

ESTREITO � Florianópolis - Santa Catarína de Educação pode fazer uma 3° por meio da qual deverá ção de oito semanas.

Peças lf.�gÍtima(i: em geral para automóveis e caml·, pesquisa sobre o' que alego, ser reconhecido e declarr,do
nhõ(."l" - INTERNATIONAL ....:- DODGE -- FORD - não costumo d€l1Ullc.Íal' sem o domínio do SuplicaT-lte sô- """""'_"_�....__.......-....,..

CHEVROLET, etc. razão.! bre os respectivos terrenO�I, ,!OA8k JIlSCJILAJrIA .......
Oferece as melhores vantagens nos preços das mer- Mujt� obrigado lhe fica o I ficando citados, ainda, parr: ! traldora'OI 'ue:.. a.o..&.,

('prloriai'l. favorecendo desta forma aos senhores conso-' criado -

I no prazo legal, apresenta-; Victor. Vil...... DIMet.
midor�. ' F, A. Tpixeira '

rem eonteRtm:�ão e pari! �p-
I llua eo."Ulaln ....... �,

.'

n-, Marinho Lobo
'I'ranscorre, hoje, 0 flni

versár io natalicio do sr. 'dr.
']\iarÍn ho Lobo, provecto ad
-vogado em Joirlvile, a qúem
-cumprinientamos, assocüin-
-CÍl,-HOS ii", homenagens dos
�8eus amig()s e admiradores.

.. '

.

RECREATIVO CLUBE
CONCÓRDIA

Clube Concórdia avisa aos
!{eus associados e exmas. fa
�ílias, que, sábado, have:t;'á
:baBe, com início àR 21 ho
''}':l&.

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

ANIR SATURNINO RO·
DlUGUES DE BRITTO

E SENHORA
partic.ipam aos parentes e

pessoas de suas relações, o

nascimento de sua filha
ELIANE, oc.orrido a !) do
corrente, na Maternidade da
t:!aga de S'uúde São Seba8'-
1�50.

\
,

,E'poii;,., 9-G-;:;2.

- - ._-

ZE-MUTRETADO
ParHcipsção

I
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Domin�(j, nesta '.,Capital,
�'eci�in�ô n Jifulo máximo �o

,

,

.

'.,
..

joga,rão Av••i eAmerie»,
fute�ol catarinense'

Esportivo
,".

- - -
'
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d C POSSIVELMENTE DIA 22 I ••

d J. -II
UMA DERRoTA E UM EM

eqularnento a ornda A ESTRÉIA DO' ANITAINotlCI8S e olnvl e PA'rE O R�SULTADO DA
(

, da fogOueíra
'

\ GARIBALDI ' E:XCURSÃO DO FIGUEJ..
,

,

.

, RENSE A J..AGUNA
Conforme notíctamos em

" (Do Correspondente, espe- Bandeirante, de Brusque e
l

I>

,Ar.t. 1° -r-r- A "CORRIDA I rá medalhas aos três .primei- uma de nossas últimas edi- cíal para.o "ESTADO") Sociedade Ginastica, local, i Conforme estava anuncia-
DA :FOGUEIRA", tradi-

'I
ros colocados individual- ções a convite do Imprensa vencendo mais uma vez o" do, excursionou à cidade de

"donal prova rústica reali- mente. podendo os demais Oricial Futebol Clube joga- NA RETA FINAL - O "síx". da Veterana, campeão Laguna, no último aábado..a
zada pela FEDERAÇÃO A- c:lassificados serem recom- tá nesta Capital, possível, América F.C. classificou-se do Estado, que assim confír- i equipe de profissionais do
TLÉTICÀ CATARINENSE, pensados por terceiros. 1 e- mente 'no dia 22 do corrente, para as disputas finais do J mou o titulo arrebatado das I FigUeirense, óra em reerga

em F'lorianópol is, destina-se quípe vencedora caberá uma "O forte esquadrão do Anita campeonato 'de, futebol d:e brusquenses em janeiro do

I n.iz�ção para a temporada o

a proporcionar aos atlétas taça alusiva, dei posse 'tran- Garibaldi, da Segunda D-i- 1951 da Federação Catari- corrente ano, no certame es- f'icial do corrente ano.

em geral um ensêjo para 've- sitória. visão da Liga Joinvilense de nense de Futebol, ao levar tadual. Dia 15, d sextetot da " Apesar de não ter conse-
l'ificllrem suas possibilida fi Ün ico - A taça ficará Desportos, de vencida novamente na Gnastica' jogará outra vez,1 guído os 10uro� de uI?a vitó-
des físicas no· que concerne definitivamente de posse da tarde de domingo, em Blu- contra a mesma equipe, em : na, o esquadrão alvi-negro,
à eorrida de fundo. equipe que conseguir vencer Enfrentará o conjunto menau, o "onze" do Gremio Brusque, retribuindo a vi- i deixou impressão 'aceitável

a prova três anos consecutí-
nortista o quadro do campe- Esportivo Olímpico, os ru- sita. ,! nas duas partidas que dís-

.Art, 2° - Serve', também, ão classista catarinense,o·, tvos ou cinco alternados. . bros venceram. os grenas por pu ou.Para' despertar interêsse pe- qual esta semana' inícíarâ dI' S
.,

d
"

'

IV - Das insc'rições . 4 x 1. Na segun a pe eja eu prrmerro a versarrc]0 desporto, através um es- - seus preparativos para uma' t
.

'

f' B
.

V d L tArt. 9° - A "Corrida da Y venceu -novamen e a equipe EXCURSIONARA O 01 o arr iga er e. utou
'petáculo de pedestrianismo Fogueira", é prova livre. de

bõa exibição frente ao con- do'América por 4 x 3. O con-
P.'ULA RAMOS muito o conjunto de Garcia.de rara beleza. junto Joinvilense. . -

d t' '1 d � • .

f
.

b te ! f Iiresponsabilidade individual Junto campeao es a crua e, . mas 01 asan e ln. e IZ, er-Art. 3° - Por todos êsses O prélio terá lugar no es-
. Estamos seguramente m-

1
. •'nela' podendo ser inscrita nestes compromissos do cer- minando a pereja com a VI-

moivos e, ainda, COJIlO sinal tádio da Vipa Operária do formados que a diretoria do .

I
.

1qualquer pessôa, mediante o.
' , ' tame da F.C.F. vem apresen- Paul" Ramos' achoa-se em en- ória dos ocais pe o escorede gratidão ao Poder Exe Saco, dos, Limões, devendo , ' . "'. c - � to .•

-

pagamento da taxa de inde- tando exiblcões ccnvmcen- de tres ten os a zero.
cutívo, a prova é dedicada os ingressos vendidos a pre- tes e sempre tem mantido a

'tendirnentos adiantados pa-
d d

n ização do material, de Cr$ 1 ra .realizar uma série de'.ao Govêrno do Esta o e
5 té dí ?O d

.

h
-j cos popu ares.

mesma formação que é a se-. ,,00, a e o la �
.
e Jun o. .

- in.• termun ícipa ís amistosos,Santa Catarina.
IV- D' .'�

f' I gujnte : Simões, Badeco e"

II - Da Prova
.

- rspostçao ma jogando ,em Laguna" T'uba-
Art. 10° - Os-casos om is- Antoninho; Vico, Cocada e

A
'

A -r-t. 4° - A "Corrida da
lá Z b t B

rão e rarangua..,

80* serão resolvidos pela Di- VENCEU' O 'pAL�EIRAS Ibraim; P acido, a o, as-
O 1 b idid IFogue.i�a' , a realizar-se no

t,· tinho, Euclides e Rénê. •
)c u 'e nresr 1.0 pe o 'rs-

dia Ü de junho de cada ano,
re oria da Federação Atlé- NA GUATEMALA. ... A 3a DIVI portista Jorge Daux, J vêm
tica Catarinense, podendo, CERTAME·D' -

sobrnetendo seus' qua..dros acom início àS,20 horas, cons- ., .', . "P 1 SÃO _ As primeiras pele-. "

1 para ISSO, OUVIr. previamen- A equipe. paul ista do a -

rigorosos ensaios f'iaicos et.itu irá no percurso (O se-,· .

d 't d 3a D'
, -

- -

te ° Conselho Técnico. , meíras, jogando domingo na jas o cer ame a ivisao
coletivos .sob 'as ordens dosruinte itinerário, quatro ve-

d L' t b 1 d L' Joínví- Florianópolis, 2 de junho Guatemala, superou' o Co- e!: u e o a iga 1 -

zes:
de 1952. municacion Municipal, 10- iense de Desportos apresen�SAlDA - PraÇa 15 de
(a) Osmar Cunha' _ Pre- cal, pelo esçore de 4 a 1, taram-se 1�e1ativamente . e-

Novembro, defronte ao Pa-
sidente.

�
tentos de Moacir, Jair, .Li� quilibradas, a excção de um

hicio do Govêrno
('a') Cap. Pa'ulo ndó'nça .

h L' b' prelio que assinalou o esco-.

, mm a e Ima, para os r1\�l-CONTORNOrl! Praça 15 -

te de 6 x 2, á favor do Flu-
de Novembro ..L Catedral,

- Preso dq Cons.· Técnico. leiros.
mi:o.ense F.C. contra a S.E.

l'>refeiturá - Ruas Conse- , Adernar Garcia. Os -demais
lheiro Mafra - 7 de Setem- resuitados foram o� seguin-:bro e Felipe Schmidt. ' ,

tes:
CHEGADA - Rua Felipe ,IA I=sg'r;m.ri n'o ',lira e, Doze Cometa 3 x Boa Vista 2;Schmidt. defronte a "A So-;,,\ L I y

Juventus 3 x Santos 3 e Es-
BERANA",

.

trela 2 x União Boa Vista 2.
Art. 50 - Para tornar a Como vem acontecendo

1
go que empatou com Paulo CAII-IEPEõES JUVENIS

prova mais interessante s�- nos maiores centros'do 'país, e disputou () .título num a�- DA L.A.N.C ..
- As equipesTão acesas fogueiras 'em vá- aqui também o esgrima es- salto de "barragem", vai juvenis de voleiBol e bas':

Tios 'pontos do ven:urso, de- tá tonia�do incremente e ,para o Lira. Bem assim os ketbafI da Sociedade Esporvend,o os atlétas sa1ta�las assinala no se1,l percurso

I
c.adetes que foram os, pri- tiva C�uzeiro do' Sul, con�

'l�a .corrida. uma nítida ascenção. ' Cir� meiros favoritos dessa prova quistaram o titulo de cam- Ao que se sabe a Direto-l 08 mesnros,,'uma'yez ql1tl o!!>
..Art. 6° - A títül0 orna- cl,lllscrita em seus iniícios a Zizimo, �oreir� . e

.
:WaU�ce I peãs de, sua categ�ria ." no ria.da F,ederação' de Esgri� ·novos'. titullu;es :pretendemmental, QS -atlétas deverão, Polícia Militar, tornotl-se 110

I Cap,ela .vão o .primeiro para certame de '1952 da Liga A: ma reunir-se-á quinta-feira'. garantirem a posição con
na re�a final. na últimà vol- meio civil, até a uns

meses!
o LIra e o segundo para o tlética Norte-Cataripense, à noite afim de marcar as: quistada, enquanto os ex

ta, �mpunhar um facho a atraz previlégio, do Barriga Doze. Há como se vê, uma sendo consequentemente' as datas dos campeonatos esta- I favoritos esperam reconlhes ser entregue na 'entra- \'\Terde; mas aquele clube fi- perfeita divisão ,de fôrças. respreseptantes da. cidade duais de esgrima nos quais li quistar a antiga situação. Ada da rua Felipe Schmidt, él_us suas 'tradições de di- I no' 'campeonato es't'adllal da particip,arão 'o Barriga Ver- surpresa maior, porém' está..

Tão logo seJ'a possível da� \ .' _

, Io qual, para efeito de clas- f d' t m S F A C d t d d Cl b D d A t m 1 t -I' SI-un Ir, .os espor ·es e au-
remos os nomes de todos os I :

. . a .ser Ispu.a o no e, ,U e oze e gos o e , e que e emen 'os nov s. -

sificação, deverão condu:úl' ta Catarina, 'promoveu a dIa 6 de Ju"ho na CId 'de de Lira. Tenis Clube. Serão nos ,I mos, os' cadetes do 20 au ...<

esgrimo istas que, irão compor I 1
'.

,

,.
.._

""ii ,meta finaL fundação' da Federação de
as equipes dos dois clubes � Blumenau., AbolIda que fOI, mesmos classificadoR os I estão treinando com afinc6<III - Da classificação e dos Esgrima de Santa Catarina,
que irão extrear, no elegante I somente agora pela F.A.C., campeões �e 1952: Haverá I de disputarem aos veteranoo

prêmios obra que vem já produzindo
e fidalgo desporto .das ar� I confor�e a nota_12/52' da ca'mpeonato por equipe e in- I as principais colocações.Art. 7P - A classificação os seús frutos ,por. arrastar

I "EcletIca" estadual; a Tabe- dividual nas tJ'ês armas. A- Nós que, deste canto, va-será individual e por equi- nesse empreendimento ou-
mas.

. la Cristiall �m voga na tinge assim a FESC' uma icinámos as surpresas do úI--
,pe. , tros çlubes locais, Assim é

_

.

.

I LANC., é evidente que os ra- das suas finalidades' en- timo torneio, em que Capela.§ 1° _:_ A classificação que o Doz� de Agosto e Li-, '

'. pases do Cruzeiro terão so-I quanto Ele prepara para le- e Ziz}mo, mara experimenta-individual será apurada pe- ra Tenis Clube já estão 01'- FARINA VENCE O GRAN- i brecarregada considerav�l- ""ar os esgr'imistas . catarí- dos, contavam certa a vitóla ordem de chegada, deven- ganizando a sua Secção de DE PREMIO DE :MONZA' mente a .responsabilidade de nenses ao próximo canipeo-:_ ria que não lhes sorriu, sOdo, para, isso, os a1létas coo' Esgrima para participarem defenderem os prestigio j'u- nato brasileiro de esg.rima-,mos de parecer que se 'Os ca..,.locarem na mesa de chega- do pr9xhno campeonato Es- 'O Grande, Prêmio Auto- venil do basket e volei desta que está marcado para maio detes do 30 a,no se descui.d��da as respectivas fichas, de tadua!. mobilístico de Monza, dis- eidade. A recomendacâo da do ano vindouro em PÔl"tO rem 'terão que ver "os prinei- \eontl'ôle, ás quais, após o Estamos seguramente in- putado domingo em Monza, ! FAC. portanto, expeiida a Alegre. pianteR do 20 ano pa_ssar-,])eriodo regulamenÚll" de formados de que os segri- Itália, foi venc,id<Y'brilhante- : 27 de maio. chegou já quan": Dentro. de poucos dias de- lhe a frente.chegada (até 4 minutos de- 'inistas do Clube Doze serão mente pelo italiano Nino do. estava, em vias de 'se fin- verá l;ealiz�1l-se na. ��al>l

II
CO'1st::1. que. m;intendo ,V��pois do vrimeiro) serão con- comandados pelo Tenente Farina, pilotando uma Fer- dar o certame. COI�tudo, os d'armaR da Polícia Militar lha tradição da eRgrimal O:ilfrontadas com as anotações Manoel' Gomés. indicado pe- rari. Fangio, campeão do mentores do' Cruzeiro e os o torneie! de florete TEN. cadetes do ::10 ano vão exÍdos juizes de percurso e de lo. Barriga Ve�de para ins- mundo capotou espetacular- 'integrantes dos quintetos e MANOEL GOMES, do

qUalj
gil' dos do 20 que reaFzem.chegada. '

'

J trutor daquele Clube en- mente, sendo ovolante ar-' sexteto do "clubebe das es- participarão os cadetes da- primeiro um torneio oficial.§ 2° -- Entender-se-á por ,. quanto que Milton Arantes gentino conduzido ferido a trelinhas", esperam desen- quela Corporaç,ão. de EXTREANTES. pois um'equipe, o conjunto dos cinco foi indicado pa_ra o Lira Te- um hospitaL Segundo se no- volver uma bonita. atuação, �m virtude do último tOl,-1 e�grimiRta CATEGORISAmelhores atlétas classifica- nis Clube. ti_c La, Fangio foi projetado no c�mpeo�ató estadual, no I n�io que'causou sl:�'presas I DO não se bate com cal0,ul'o,(OS de uma mesma repre- Paulo Card�so que foi' cerca de 20 metros do seu proxn'ho mes.
,

entre os c2.detes, pOlS os fa- e os alunos do 20 ano aInda,sentação, observada (l crité- campeão do torneio de flo- carro. Simou, francês, foi CONFIRMOU. O TITULO voritos qn� eram Capela e não promO'.'eram o seu tor:Tio de contagem mínima, l'ete dos cadetes da Polícia o segundo cOlocado. O bra- .,_ Jo'taraIfl novamente nesta' '7,izimo cederam lugar pa'l'3. neio de extreantes niir) .po��õ;.rt. SO - A Federação A- Militar, inscreveu-se no D�r sUeiro Gino Bian�o abando- cidade aR equipes de voJei- Punlico, Déeio e Ba.sto"rei- dendo poranto participar d�,tlética Catal'inense conferi� ze, enquanto que Décio La- n·ou a prova na 2Sa volta. I hol feminil10 da Soeiedade na grande entusiasmo. entre pr.ova alttes disso, ',I.
4"

"O Est'âdo "
" I

,.

VENDE-SE

No dia seguinte, ou seja.
domingo, voltou o Figuei
rense li. se exibir ao público
lagunense,. desta vez frente,
ao forte quadro do ·Flamen.
go, que há muito domina os.

gramados, daquela cidade,
Fez uma bela partida {}'

Figueirense, demonstrando
que aos poucos vai readqui
rindo sua grande potencia.•

O emb.ate chegoú ao seu

final f:1em apresentar um

venc:edor, isto é, empatado.
sendo' de. um a um o escore.

O regresso da delegaçáe;'
aIvi-negra deu-se logo apóS'
o encontro, chegando a estll.

capital às primeiras horas
da noite.'

técnico- José Ribeiro, estan
do assim apto a causar im
pressão favoravel naquelas
cidades.

,

Umà bicideta mar
ca MONARCK.
Tratar nesta redaçãl)

com o sr. Lino Cunha

EJ 'S,G R [ M L\._
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FlorianópoliS" 'Quarta-feira, 11 de Jenho de 1952 5
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/

. ,

'(iPOR'I'UGIJESA X VASCO.

ii,;:irnJMT.'lJGO, NO": 'PÀCAÊM-
B(T ,

, I
R10. 10 u\. A.) .,- Não! SÃO PAULO, 10 (V .. A.)

J'iesiam .ouvidas de que POl'-l- Nos festejos comemorati
l'tugu.e.l5a e Vasco da Cama .1

vos da passagem do 450 aní-
r ..di�put<1.:rllO, no proximo dial versárío de fundação do C.

L···· h' It'
, · .. '1/;' D.-erro 'da' , ue' J'rof'�p"ole15 do eorrente, no Pacaem-jR. Tiatê, figuraram varias .•.. 'I·n,' :.' .·a· /..

'

a,J,a.·1 1',."
.,

" 1""" :"'. .

::.hú. a primeira sensacional 1 provas atléticas, inclusive a

,;pde;ja para a decisão do ti- I tentativa do recorde da pro- n· .

i
. .

,.'

rlttlI4� -do certame Rio-São I

va do salto em distancia so- SANTOS & BATL'3TA' Um Cf me' que vem re orçar B"
l_l'lau16, que, como todos sa- i licitada pelo atléta do ji'Ju- antiga "CEZARIO"

_.

'"i." naac·e.'.ssi.dado,
.

d,R,' d�f..'...v.ÓrCl·0
'

"'ihern.. tenn;i:nou .empatado, ou
!
minense F. C. do Rio de Ja- Q

'� U l ."
,

; ;Oleia. com o, rubro-verde e o neiro. Ary Façanha- de Sá, . CAMINHONETE: (Alvarus de Oliveira) ta do divórcio a culpada pe-
, :greniio tle 'São Januárío no por sinal campeão sulameri- A metrópole contínuaem- lo sucedido r

.

lpriJnelro posto. O regula- cano dessa prova. O bravo IDA: polgada com o crime mis- Como êste, têm havida
. "m\':;ufu estabeleceu a fórrnu-. esportista guanabarino foi Saída. de Itajaí 7,15 .horas terioso do Citroen Negro, o muitos fatos que vêm refor-
Ja dc'''''meIbor de trê" parti- feÚz lia sua tentativa, "tendo Chegada Fpolis·. 9,45

'

" nebuloso caso de Sacopã, la- çar 'a necessidade de' ím-
,''!ias yarn aquela decisão, e, .efetuado dois saltos, assina- �

VOLTA: deirazinha que se está ter- plantar-se no Brasil odívõr-
.aaslm 8'8It-dO, fi. seglmda terá iando no primeíro a marca Saída Fpolis. 14,30 horas nando célebre, com o seu no- cio. O imoral desquite, as li-
'J.ugar no Rio, e havendo ne- de 7m37:e no segundo 7m57, Chegada Itajaí F,OO" ! me ligado a crime-novela gações ilegais

.

são muito
'��essidade do 'cotejo n. 3, te- com o qual passou a figurar que tanto vem custando a mais contra a religião 'e a

: wemos f' clasaico sorteio, como recordista sulameríca- (Aos sábados e feriados li saída de ser desvendado.
.

decência que o divôrcio den-
C'Gm Y'ehl.ção à escolha dos no, em lugar de José Bento Fpolis. é às 13,30 h. e a chegada à Ita-

. Uma das facetas desta te- tro de uma base honesta e

.. juizes 'Para a direção desses de' Assis que em .30 de agos- }áí às 16h.). nebrosa história, ',envolve justa.
-embates, o dr. Osvaldo do to d� 1941, havia assinalado comentário que vem refor-
'V��'ie Cordeiro, alto mentor a marca de 7m55. õ,NIBUS "ça.r a necessidade de ser
·"du "quadro grande" do fute- 'Está de parabéns, 'portan- implantado no Brasil o di-
;boi bun.delraxte, propôs loto, o atlétismo carioca em IDA: vércio.
"mesmo: sistema adotado no particular e o brasileiro, em Saída de Itajaí 7 horas Pode ser que no fim esta

"',Campeonato Eraaileiro, ou geral, pela continuidade da' Chegada Fpolis. ·u" suposição não seja a real i-

.seja, juiz car ioca pàra atuar nossá ascendencia no setor VOLTA: dade. Pode ser que esta 80- Aluga-se uma casa de ma-
,em São Paulo,' e juiz pauhs- dOR saltos na América do Saída FpoUs. 15 horas' lução não seja .a verdadeira, deira, forrada; 5 comodos,
ta para -dir ig ir no Rio. Os Sul.' Chegada Itajaí 19" pois se há provas que pos- ao lado da fabrica do Scar-
-eraques .(\'0 Vasco, segundo •

sarn envolver o Tenente noí- pellt,
':;;!H1,g foi revelado,' irão �e,' -.-...,..--,----- (Aos sábados e feriados a saída de vo da mocinha adolescente Tratar: na Casa do Povo,

,�;�n.centrar nos primeiros j COM UMA GOLEADA
• Fpolis. é às 13 horas e a chegada à Ita- ainda, que seria "pivot" da I Praça 15. de Novembro .

. �L�gdel'\ta �emana, 21uma fa- DESPEDIU-SE DOS GRA- jaí às 17h.). tragédia, também há fortes 11.
'

',zan<i� proxima a .�ao Paulo;,! J\L;'DOS EUROPEUS O.CO-
-:-:- traços de inocência. Se quan- -.-----,-,,--'--

,�reparando-se, dessa po.rma, I
, RINTIANS

do êste comentário vier à

M'
.

. ';para os duros comprormssos . AG.�NCIA lume, já se estiver esclareci- oveis...eOnl' I') clube luso bandeíran- ;

Despediu-se, o Corintians Provisoriamente á Rua Felipe Schmidt, do o crime do bancário, não, '

-;te.

'1' dos gramados 'europeus, do- n.38."- perderá a oportunidade' a
' Vende-se, por motivo de

mingo último, conseguindo I
. nossa proposição: - A ne- mudança, 'uma cama de ca-

abater em Halmstad .0 onze cesaidade do divórcio, o di- sal, uma penteadeira anti-

do H:almia pelo dilatado es-

V" I'VER I MOARER I
vórcío evitando maiores tra- ga. (lavatório) com pedra

1 10 1 O t t
.

.

:', gédias, afastando o perigo marmore, um guarda eomi-
��:e b:':sileir�s for:m e���i�' .

. .'.
.: .

"

.

•. ':. de tantos crimes passionais. da, uma banheira completa-
dos por Gatão (3), Cláudio O' ....1 d O d

O, bancário assassínado. mente nova.

(3), Nardo (2), Luizinho e
pr"pnoe O un3u�. sangue, é 8, vi a nutria grandé paixão pela, Ver'e tratar á. Rua Tte..

Jacks@ll. 'l'onifi(jue-fH'l com ,SANGUE- mocinha que o amava tam'- Silveira n. 86.

O l'etol'lIO ao Brasl'}' esta' NO L nue eontém excel.entes bém. Havia um en.trave, o· --........---------
,

V.iJAWAb. dUJlATUUUl
prevista para sáb);1do ou do- elemento1:1 tônicos, tais, como: rapáz era desquitado. ,Não

mingo. - F'ósffJ)'o, Câleío, Vanàdato (;' estava livre para contráir'.� PLACAS' 'IU�mr!'If1U
Al'seniHto de Nódio, etc. novas núpcias., Entretanto' eUx�r. d:e Nogueiraestava livre, sem ninguém ••dis..,lo ...zlllu ........

pal.'a sua companhia, senti-'
, �""mMw ela lIi.fiUi!1'mentalmente falan,d,o .. D�s·e-

jOlf contrair matrimônio
c1.>m a moça n um país onde
o divórcio é aceito. A famí
lia da moça com carradas
de razões, não consentiu.,' Vende-se <> único existen
Que valeria um casamento te 'elll Saco dos' Limões, si
dêstes que aqui dentrÓ lla- tuado em ótimo ponto.

'

da représenta? Que segurall- Tratar no mesmo, emfren�
ça teria a moça?

.

te à Vila Operária durante
Desfez-se o 110ivado, em- o dia.. "

bora ambos cop.tinuass.em a

.

--o-;.-
.

Procura alugar, sem re· se amar ardentemente. Sur�
HOSPITAL DE CARIDADE feições, um senhor só. Ofer· giu um outro candidato. A

CORPUS CHIS'1'! tas na gerencia ,dêste jor. moça tenta esquecer o seu
!Je ordem do Senhor Ir- nfil, 011 no. Estrela Hot�1.1 amor antigo. A família pen�

'mao .Prov�()r tenh.o a hono: lpara.sr. Jan18.
�

sa l1Q melhor futuro da jo.,
ra de conVIdar os Snrs. Ir.

.

" vem.
.' .Alt.o Café Rio Branco.. I

mitos, para oomparecerem) .-.-- . ---;- ,,_
.. ,'

'.., Se daí pro�eio o cri.me por
" Tr.l.ltar com o. prOprietárí.

quinta-feira, dia 12 do cor-
PROCIJRA-SF. URGENTE

ciumes ou por um querer.à- noEstreito.,·
.

,

rente, às 15,30, horas, na Sa- 1 - 2 eomodos 'regulares fastar o outro do caminho Rua CeI. Pedro Deniu'téJ a.:
cristia' da Catedral Metro- co:n oll f;em pensão pa.ra ca- do seu amôr,' n�o f,�i' à fal.: '1-;640.

. .. ,

polita.na, a-fim-de, revf!sti� sal europeu sem crianças , ....... '-""-.:....._._

dos dt; desde balanderâus possivelmente próximo ao' "

e fitas da nossa Irmandade, centro. P A' /'S �C O A"" à mesma in,corpol'ada, to- Oferta com preço 8,ob. . . .

.

.

_ I :./ "

',.

rnarem parte no nréstito em
Tratar no Hotel Metro- "ATENÇAO MoçQtEMOÇA'DE FLORIANó�OLIS�.

honra' a' Jesús S�cramenta. J'
pol-- Quarto n. 16, com o. Nossa Pá.scoà será no difl15. de .Junho às 7;�O hor.

do.
. Senhor Michael Kovalenko. (no Co,légi'o Coração de' Jésús�'

"::;:���:.�i;�:��;��;�;:��:ES"::ri:f.:g�:�l;:r�: Ia1I11R

NOVO RECORDE SU;L
.AMERICANO PARA O _

BRASIL

No Estreito

\
----------

-.-.-

Vende-se
\
o i1Mlt TERCEIRA PARTI.
DA EM CASO DE NOVO

EMBATE

.ü Mucus dif-ASMA
Dissolvido Rapidamente
J é)s ataques desesperadores P. vio
lentos da asma e bronquite envene·
;18m o organismo, minam a energia,
.1lTuinam 'a saúde e debilitam o L'O

cação. Em 3 Ihinl,ltos, Mendac:o.
Ct>nfQrme 'Ü regull,lm-elito nova f61'ffiul,a médica, começa ri cIr-

. , . . :ulal' no sangue, domlnando raplda-
�t} C�tnPeonato Càtarine�se ,nente os ataques. Dêsde C> primeiro.
.""...•.•• F' ei..:..l .:Je·. 1951, ora em

dia começa a desaparecer a àlficul-
....,� � � U jade em ft>splrar e volta e SOrlO re-

-di:oml.d·... em caso de novo paradO•. Tudo o que se faz necessá-
",y ...., 1,.10 é tomar 2 pastilhas de Mendc:o

�mpate no prÓximo domingo� ás refeições e ficará aliviado da

.•.,....,....
" l,a_""'�"a'rl'a uma terce' 1'-

asma ou bronquite. ",'aÇrlO é muito
,,.......,,... � ....."''''' rápida mesmo que se trate de'casos
•

1}(t'L l�a:rti.da' e não. pror-roga- rebeldes e an tigos. M."daco tem
'" tido tanto êxito que se oferece com

'''��)j deven{lo O laçaI Ser in- a garantia de dar ao paciente respi
['ação livre e fãcU rapidamente e

,

..rueaoo mediante sorteio." Se '�ompleto alívio do sofr1m.ento da
._.:J te' rt' lsma em poucos dias. Peça Mendaco

�pa'UiUa a· rcelra pa 1-. Cloje mesmo, em qU!llquel' farmácia
..;d� as então serão feitas as !I, nossa garantia é a sua maior prC

,eção. ""

"_Il'r�l')g:.tções•.

BAR E SORVETERIA

Irmandade do. S. Quarto, ,

Jesus dos Passos . mobil'iado •

-----�-,-

Vende-se
Snouker

Clube R. «6 d,e· Janeiro)) .t

,

\
'

(ESTREITO)
.

I
PROGRAMA PARA O MJ);S DE JUNHO

Dia 14 - Soil'ée, com illício às 21,30. horas .

•v;. "Dia 28, �- Gr,ndiOS'u festa "Caipira" eom início "às
� ...:.1.30 horas. '''''

\

,PAPEL P}\RE'D'E

tOURA �ISP" \
QUEDA'DOS 1:1;. 1
GElOS:f DEMAIS ,

f

Distdbuidor e Representaqt� neste
rVANDEL GODINHO

Estado

.-_..,�.-

RlHl Pedr'o Ivo - anexo DepóSito FLORIDA
Artigo de pronta entrega. I

.

I
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\
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Assembléia Legislativa'· a Mallr levelaçãl te T"ls IS· Tempos!
cial de Sta. Catarina. e nas Sul. pretende anular a re> pecó, tece consi�erações'�n1. .

•

. .. '.

quais se vê que aquela eu- clarnaçãq encaminha?� �.Ca" I terno do pessimo es�ado de, te, com 0:'1 dados, nas EFE- oportunidade para �s. habi- -�I�lS, z�n:baram de mm.�t�
t.idade atendeu imediata- sa pelo deputado OhVIO N(). conservaçâo do prédio onde MERIDES AS'lRONOMI- I tantes de Marte. vnem a: afll·rn�tIvcls. E co�vem dize.!
mente' a solicitação do sr brega, sobre a ..

aumento do funcionam, naquela. cidade.. MAS para 1952, tanto da Terra. Entretanto, teremo.s que minha entrevista puhlí

Benjamim Cabello, não pro- imposto territorial naquele os Correios e Te.légrafos, Inglaterra como doOBSER- em 1956, a mais oxtraordi- cada pela "ULTIMA HORA'"

cedendo, portantovas acusa- distrito. prêdío que ameaça ruir e VATORIO NACION�L. De náría aproximação de TER- do �io �e Janeiro em MAIO.

ções daquele órgão contra a As informações suas suseí- que não. cO'rresponde ao 8 a 14 de M�IO, baixaram �A-MARTE, _

onde O'S mar- havia sído ��da. em .começo
nossa Assocíação. tam debates e o orador acha enorme movimento de cor- numerosos veículos do pla- cianos lançarão centenas e de 1952. Aliás, creio que

E' interessante observar que passando o' imposto de respondencia epistolar e te- neta MARTE, justamente no centenas de. veículos para a na redação da "ULTIMA

que .a farinha foi adquirida Cr$ 9,00' para Cr$ 17,0'0', não Iegráfica verificado na periodo indicado nas tabelas primeira � maravilhosa in- HORA", foram perdidas as

por uma firma .denO'minada houve aumento... prospera comuna. astronõmicas, como MAXI- vasão interplanetária de to- anotações e estudos que a-

"Gigante". E acontece que Ent.retanto, o deputado Depois de alguns cômen- MA APROXIMAÇÁO DE dos os séculos! presente! sôbre OR habitan-

.os tubarões também serão Ylmar Corroa esclarece que tários; o orador propõe um MARTE. E os objetos obaer- tes de Marte, pois li. entre-

peixes "gigantes". -

o propríetafio do imóvel as':' teleg�Árti'a à representação vados' em .Santa . Catatina,·. o assunto nRO node :'!,er vfstlJ,;" s3,\\i com muitas fa-

O discurso 'do deputado sim atingido estava isento, catarlnense no Congresso coincidem com MARTE na compreendido por leigos em lhas, e pontos �hsctiros.
Cássio Medeiros fbi -acom- por lei, de qualquer aumen- Federal no -sentido de ser ECLTPT�CA.· Eles vieram,' aatrono-nia. e o povo está ,Tá não possível dizer .que

panhado com muito interes- to. �onsignada, no Orçamento de fato .. do planeta Marte, ig-nor.ando tremendas verda- o mundo foi -iludido por fo

.se por todos os ilustres co- Assim, o representante de da República, verba neces- e afirmamos isto, dentro das des que os astrônomos 'não tograf ías falsas, nem que a

Iegas e veiu denunciar ao S. F'rauejsco peda União De- sária a melhores instala- proprias indicações astronô- querem declarar. Porém, nós reportagem do "O CRUZEI

povo mais um golpe que á mocratíca Nacional, queren- cões dos serviços postais (. micas dadas pelos sàbíos estamos c.onstantemente,. ob- RO" tivesf:'e explorado acre-

sombra do poder, foi desfe- do defender seus correlig io- telegráficas em Chapecó. oficiais. Ar-ora. nassernos a servando os fenômenos e�te-' dulidade pública. Há gran-

rido contra o mesmo povo. nados, confirmou a acusa- Nova emenda ver as EPHEMERIS OF lares, e já sabíamos, Que em des mistérios que ainda vão'
Bolsa de Valores. ção de que houve injusti- Indo à tribuna o deputado PLANETS PLACES FOR MAIO de 1952. desceria um aparecer. Trata-se da maior "--

Foi apreciado, nu ordem ças e arbitrariedades nos Waldemar Grubba encami- 1952. Vejamos como nunca veículo eletrônico sôbre a revelação d{) todos os séeu

do dia, o projeto de lei de lançamentos de imposto ter- nhou emenda ao projeto de 'houve uma aproximação de Terra. Al iás, este segredo, Ios ! Agradecendo a atenc io

<ll'igem governamental, que r-itorial. lei que trata da aposentad 0- Marte e Terra, tão favorâ- estava comigo e com aquele sa referencia sôbre meus es-

abre credito especial de Cr$ Para salvar-se dos maus ria dos Serventuários da vel às ambicões dos mareia- homem que me apresentou l'tlldoS" nas 'páginas de "(y'

.·�ü6.776.oo para atender des- lençoes em que' se meteu, o Justiça. nos .. como �� verificou em os desenhos dos fantál'ticos ESTADO", subscrevo-me

pezas com a Bolsa Oficial deputado Francisco Masca- Ajuda de custo MAIO de 1952. Vejamos co- tubos metálicos, construidos' com destacada estima.

-Je Valores, duran te o ano .renhas lê a circular do Se- Deixou de ser apreciado;) mo o planeta esteve estacío- pelos marcianos. Eu fui ao Um grande admirador da.

c-:u curso, cretário da Fazenda sobre a projeto de lei que regula a nário desde JANEIRO na Rio, mas, tanto os j6rnalis- imprensa, catarinense.

O deputado Estívalet Pi- matéda. Então o deputado ajuda, de custo a funcioná- l'iixa zociacal que vai de tas como O'S cientistas ofi- Professor Rubens Peíruqne"
ies embora favoravel ;10 Estivalet Pires sugere ao 0'- rios do Estado. porque so- 210 a 224 graus! Parece que

j.rojeto, estranha que esse rador que o Secrtário da Fa- bre O' mesmo ainda não se Deus ao criar o mundo, já
credito seja pedido por con- zenda peça ao coletores, có- havia manifestadO' a Comis- preparou o mecanismo celes

ta da ai'J;e�adação do correil- pias do Edital, publicados são de Finanç.as. te, de maneira que houvesse
te e�ercício. Salienta o no- nos distritos, e onde s·e de-
'hre orador que a arrecada- clara 'que Nde ordem supe�i- Arroz

'<,:.ão normal já está compI'o� 01''' �Secrtál'ia da Fazenda o
Foi rev,igO'rado o crédito

metida .::om a execução do imposto territorial ,é aumen-
de Cr$ 1,50,000,00 para um-

t· t d d 200 t 1 pliação do canal de il'rigi)-'
<H-çamen o. 'U o e, p'or cen o .. , .

Por. i:-;to, conta do 'mes- Com semelhante bombar- çãoTem Arrozeira, munic�l1io Amor, e ... pauladas RITZ ODEON
mo não pode' ser concedido deamé'nto, o deputado Mas- de imbó. Na Vafginha, distrito de Às 5 - 7,45hs Às 7,45hs:
nenhmn credito espeeial. earenhas reafirma sua cega' Imposto de transmissão Santo Amaro, realizou-se Farley GRANGER - J(}�

Concede-lo seria concol'- confiança na açã.o do govel'-
Foi lido o parecer da (:0-

um casamento. ' ROXY an EVANS

dar çom uma ilTcgnlaridade; no .. que mand:u'á reparar 1:0- 'lllr.são_ de .Justiça sobrn n Acontece, que, enquanto
.

Às 8hs. em:

administrativa e ferir dispo- das as injustiças ora come-
íncidencia do imposto de

os noivos estavam 1lO seu John CARROLL - Adele ' ROSEANNA
�itivos claros do Codigo d,e tidas..

transtnissáO'
.
de propriedade idilio venturoso, algu!l s con- 'MARA· N(l prog.: Noticiàs da Se-

..(;ontabtlidade Publiea. O povo tambem que tenha "causa-mortis" no senti,do vivas esqueceram o Cu ido em: mana: Nac.
I, Conclui,? orado,' dizé'i1do essa C�jl:a con�jànça, .. por- d: ser .ag�lal"da�a. a apro�'�� por jnfluencia do HBae%ho' A VINGANÇA DE EL Mt>- Preços: 6,20 - 8,20

que não negará seu voto ao que quem esBera tU�(I ,a1- ç�o ,d� leI, ()l'.��SllJ{'a do l\'h- i e li pauleira c.hoveu. 'ClIO Imo. at'é 10 anos.
- .

t
-

h t TIlster'o Pubhco Es�e P'l"P
., , r

pro.].:: '(l, rnU8 c .ama a a en- ';ança .. ,

'
'

. ."
._ , ..

-

�m consequencia saiu fe· No programa: O Esporte IMPERIAL

(�il.o de seus pares para a A SESSÃO DE ONTEM ce;dfol.aprovado.. rido, n& cabeca; o sr. J(fs'é na -Tela. Nac. .
Às 7;45trn.

materia afim de que, no iu- Abriu a sessão de OlHem
entJco parecer fOl �la.(:' Aug'usto de S;uza, que, vin- Preços: 5,00 _ 3,20 Odette JOYEUS - l\1ad:J..,.

tUl'O, o caso não se repita. . da Assembléia Legislativa,
e .aprovado com ;elaçae n do a esta Capital, foi intel'- Im. até 10 anos. leine �OBINSON

O deputado Ylmar Correa o dep. Braz Alves, segun·do l�I sob:e � cobrança da Di- nado no Hospital de Cari- RITZ ODEON em:

vai á tribuna para tambem vice-presidente da Casa. vHla PublIca. dad{). DULCE PAIXÃO DE U1\-íA

comentar a materia, e,espera Estiveram present�s os f'p..
Emenda .A policia tomou conheci- DOMINGO 'NOITE

ponto de vista contrario ao cl'etários deputados Elp'idio
l!-:' l' seguinte li em!'nrla menta e vai abrir inquérito. Ivone de CARLO - Ri- No prog:. Cinelandia Jor-

do dep'utado Estivalet Pires, �Barbos\a e Clodorico Morei- do deputano
.

Lecian S1o- --o--- chard CREENE. naI. Nac.
' ., ,

'

isto baseado em d'outrina de ra.
winski ao projeto lei reis· O particular prendeu o co- em:

'

Preços: 6,0 - 3,20
I
uma das maiores autorida- Expediente '

tivo à ap�sentad()ria �
<]0>1 munista O GAVIÃO DO DESERTO Imp. até ;[8 anos.

des em a'ssuntos contabeis, Constou do expeciiente cc- t Se;.ve�tt�arlOs da �ustIca: O caso que vamos narrar CINE CLUBE LIMOENSE IMPERIO
que é o Dr. Valentim -Bou- municação do novo presi-I

� unICO ao. artlg? 14°.
.

oferece margem a comentá- 5a Feira inauguração com Às 7,45hs.
eas. dente da Assembléia Legis-

Para ess; .flm .. requerel'a rios. o grande filme Francoise, ,ARNOUL
•

A discussão revela a 'a'Ita lativa do Paraná;. O'fieio das I O' ser�veIltuano aposentaio No Bar Avenida, à Ave- André Le GALL
cultura 'dos nobres rep�e- pl'ofessorandas da Escola I � re�Justamento dos provfm'- nida Hercilio Luz .. o sr. AI.,. A CAR'l'A em: ,

t1en�ntesído povo e o since- Normal S: José, pedindo'au- t os � asu:: apos_�nt�?oria�, 0!< d�miro Neves dos R.eis, fun� Bette DAVIS TORMENTOS DO DESEJO

TO mteresse com que estu- xilio para uma excursão pe_l,qUaIS. serao c_ompiltadO's dá ·cioil�rio público federal, b maior filme feito até. P:reçQs: 5,00 - 3,20
ti b'I b t' d

. n' A ImaneIra segumte· . h'
'

.

I I
r

",am os pro emas su me 1- ag�)gICa a. rOrlo _

legl'c; ,

.

: .' . n?m gesto de cO'ragem e oJe. mp. ate 18 anos.

dos ao seu exame� pedIdO' de mformaçoes ,d.e I
Os serventuárros. CUJ08 dIgnO de aplausos, prendeu. .

A seguir O' depJitado Esti- CO'missão de Saúde;, Men�!a- prO'.ventos. foram a�bltrad?s 1 Laerzio Turim, porque e.ste, �••••••

valet Pires .reqtrel' seja o gem do Governador dy E.s-.I e� �ual_ltIa., �upe.�lOr aO.8 I depois �e, pública'e calol:_()"'" "

processo eneaminhadO" á tado solicitando 'crédito pa- ve�clmentos do JUl:b de DI-

! aamente ter def.endido O' co- N .

·
.

a- t·Comis,são de Justiça, sendo ru pll?�me�tQ de. divida3 do 1 :r:lto1e que, por força!",do a:'. munísmO' cO'�tra �s intei'e�- . eu' [ lOS oara a rg � r IRa
:l,prO'vado, exerClClO fmdo; Idem reme- i tIgO' .. 1 .do �ecret.o n. u02, de ses d-O' BraSil- qUlZ agredll'l

'
(. ,

Aquisição de terras tendo mais projetos de lei i 14 de Janen'o de 1951, !tão ao mesmo sr. Aldemir� que. .

.

.

Foram, na ,mesma sessão, com o mesmo objetivo.
. pudel'�m perceber ptoventolÕ ,rebatera ()S insultos à nossa F_Irma estabeleCIda en: Bueno�'Alres, com larga.

aprovados projetos d'e' lei Aposentadoria dos Serv�n- superIores aos dos venci-' Pàtrhi,\ atuaçao. no ramo de madelras, aceIta re-Ill:esentações- de-

qUé autorizam a aquisicão' tuáMos da Justiça : mentos do Juiz de Direito,
.

. . I exportad()res �2.ta, praça.

Por doaçãO', de areas de t"er- O -l d L'·' S 'de la. enü·ância terã.o di- O MctarlO de Sta1m pen- ,

.

_ w.epuia O' eCian, 10-. � .' ,.' b' t �
.

}'as, nos municípios de Tur� winski ap�esentou e jusLifi-
relto 'aO' r aJustamentO' até () �?;.u �.u� c::Hn s1r�s. rava_ a:" ., SOCI-EnAD -llRASILENA .. .DE, .PIRETRO, SRh

vo, ,TI'mbo' ., Cll"p·eco', para á' d'·· total do arbitramento IrIa mtImidar um verdatTeI-
" co. cou um emen a ao proJeto ....

t
.

t t··
. nelaR serem const_l'uidas uma 'd' 1

.
'

l' -:, . Sal� das Sessões, em 10' ro pa no a mas o Iro sam-

• e
.

eI que regu a a apo"en-; 1" '. d 1952 lhe pela culatra. EI� é que
Escola, uma Delegacitt- de tadoria dos S ' t ',' l' '. I (e J�ineuo e. ....

'

Polícia e um Quartel. Justica
er'lien uanos 0.1.

I (a) l,ecian Slowinski. fOI parar _na DelegaCIa.

P
.

. , C:' , •

' Infelizmente, as nO'ssas
or ultImO' por aprovada a

.

Bolsas Escolares, I '.,....,••_....Jf...................,........-....••_.v,..' a�toridade& policiais n�,o
Indicação que pede a inclu- O d

_ " .

mesmo eputitdo apre- sO'uberam prestigiar a ati-

sao,. no Plano RodovIanodo sentou projeto de lei modi- Te,IDgram'as tude daquele cidadão..
Estado, de um trecho de

eS-1
fic"'ndo "�lei' qlle

.cone;;><'"
� O' st'

f.
d

,
• , ,

<. <> ',;"t_ cO'munIsmo, e; u ora fl.
t.rada no mUl11CiplO de La- Boh;as Escolares a alunos t-d I

.

f t·
jes.

.'

.'. , .' ro 1 OS ,el e quem. o pro essa aro-

•

de e"tabelecImentos pubh-' ." _ bém se coloca fora da leí.
O povo agTlldece �os do Estad) D' , d 'p'

.

O ..' -'.
" , '. ( . e acor o ortanto Laerzlo TUrIm

. ',de:,utado :j3ah1fl BItt1n- �om esse projeto, o maximo - Relação dos telegramas devia ter ficado preso'e não
COUlt leu telegrama recebIdo. de amcilio com Bolsas E-' 'o ne8ta Esta.c.,"í,.-,. Sede: , lt', d
d It

. ,

d'
' o'" - v

-

", Sel' 80 o para, 30 segun a-
.e aJa],' I e agradeCImentos tareR é de Cr$ 12.000 ao em Andrade' - Izai'r Alves - f

" .

�t dr', -

'pela aprovação do r'ét .."
_ .�,," , eH�, pre" ar ec ar,a?oes.

. ,'.
p .o,! o {H estaçoes mensalR de' . , .. Luiz Matos - D.ialma Sou- 'Nao queremos CrItICal' a

<de lei que concede aUXIlIo á Cr:l!i 1 000 d d .. . C'
'.

" ,"
'. ' ,00, po en o, ende� za ----, ap. Jose Milanez � llbel'ahdade das nossas au-

:Escola NOlmal S, .Jose, da- tanto', o Chefe do Executivo Altino Mo.desto Silveira - toridades, mas achamos qu�

que.le municípiO'. aumentar o valor em casos BancaI _' JO.sé Al'l'uda - o m,pmento não compO'rta df'-

!lSISptlnt �olpe errado, dO,
eS)Jeciais, _

'

'Heintz - Castelo Branco longas. DR. GUERRFI�O I)'A· FONSECA
.

ep. rancIsco

Mas.caren.has correios. e Telég-rafos de . Cia. Ltda. - O.riovaldo M.a- O comunista. quer de:.;- ESllf"dalista do Hm;pital

M
O deputado FranCISCO Chapecó ! ris de Freitas -- Tte. Fiel truil' a Demoeracia e n Pá- Rf"'('it:� (h� ncu!()!' - F.Xt-lnH' t((' {<'lindo dI' .Olh ... pm"a.

. asca.renhFts, munido de de-, O deputado Lenoir Val'-. Pontes - Oriental - Aro tl'ia, Nada de tolel'anf:Í;� t ·1:t;;."'f'(:'l(·;íli ri;; pl'(�s�ii.(l Ane·riH!.

d.êll'açÕeS do Coletor de! gas Feneira, auoiandD tl'i.-; - João Firmíano -:___ Dro- p,o.l'bmto, com tão perigo,"! 1C-rauva, e,11 S.. Fl'R11Ciseo do 'licas de um jornal de Ch:l-
.

g:lntino - Portos. ./ tlllmigo. '

Na

Cine"Diáriol. P I'
·

11a _ fl, leia

Casi1la de Corre0 4.865 - Buenos Aires.
I

.. .....

OLHOS -- OUVmOR - NARIZ E G.-ÚWANTA

�.'f�/�f:.rn;.\ :�)).f·����\hagern.
('on"uitú!'Í-(1 - \'i,,(�-;:,nde de 011rtr:pn'tn; �;'

'"
I
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o ESTADO Ftcrfunõpolis, Quart.a-feiTa, 11 de Junho de H'52
.

_.r· 7
____�

. ._,_,.�. �
I

_�. J.-,
.
__c ,

_,r-:_,.._.--:
..........,......,
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... C;\'SAS A VENDA .' ,

IÚJA Boc'ÁruvA :-- 4 �uart��, sal� v·isita. 'sa1a jan-
.. : •

tar, copa, banhei;:o:. éozi�ha, depósito, etc. . ....

';&UATÉNENTE 'SrLVEIRA � 5 quartos, saia visita,
.

saia' jantar: copa, coainha, etc, , : .

ltUJí SÚ) PEDRO �E.stt·;ito��;lneári�).�. :i .quarbos,
·

ante-sala, sala visita, ·.copa, cozinha. inSttu1açã.o ..
sanitÁria completá,' e. duas. cá�as' pequen�s: nos.

fl�.�4°s ,.,: , �":',' '.':' t: :
.

.RUA DURVAL ". MEL,QULADES,' ·(Prolongamento). c,-..; ..
.">. reçení eonstruída .' ,.'; ; , ,." ,"
AV. RIO BHANCO'� 2 quartos, sala, varanda, cozi ..

'nha, W.·C.; etc:
'

:;;.;.:.: .• ..'
'!;RI\'iOAD:Fj; -r-: ii q].laft��) s�la jantliI;, copa, �.oainh�

, bunblJi,:-o, grande �a�!I�da e depósito r.·.: .

·COQUEIROS - 3 quartos, salà,. cozinha, .' banheiro',
etc. . "

, " .• " .

·SERVIDÃO FRANZON-I .; 3 quartos, sala, cozinha,
W; C. cF 'chuveiro, etc. .. :., .' •...•

SACO DOS LIMõES __:. RUJl Geral - 2 casas de ma-

deira novas
' " ...........•....

.'JOSÉ BO-ITEL"X (no príficip.io) � 2 quartos, cozinha,
.. V8l1111da:' .•.•.....•..•..•...........•.... " ....•

!Ó(}QUEIROS .::�. :Rua �. Cristovão .� 2 casas de ma-
·

'deira, uma C9m 6_·p.eças·e outra. com 3, terreno

22X5501 mts. ... '

...• , .. '.' .•.. ; � ..... r ..•..•....

.lIUART}>� SCJlUTEL.. :....:. 2 casas. um� .eom 4 quartos;
sala jantar, s�la visÚa, cozinha, W. C., etc.. ou-

· 'tra ' c/'2 q1Ía·rt��.· sala, v�randa, c-ozinha, �. C.
cl chuveiro ......•

'

.. '.' , , :'
. ../

-

ESTRETTO -'- Rua Tereza Cristina - 2 quartos, sa-

la, varanda, cozinhá, teneno Ú"ente 35 rntu fun-
dos 25 m�<;:·....••. : , .....•......• , ,

iWA .MON�E�'HIOR, TOPP - a quartos, sala visita;
sala juntar, cozinha, depósito, copa, etc.

l':;STR�d6 � Rua' 3 de·.·Maio -.�. Sala pi .peg·ócio, 2 .

quartos,' varandti, co;inha .................•. .'.
:}:s'rREITO' - Ruu Santos Saraiva - 5 quartos, sala

jantar, 5'a1a' �isita, copa; qúarto de: hanho, cozi- '

nha, soie,' terreno 8XÓO ..•...............•...

E' �utr�s qlle 'por m�t{vó de 'fôrça m�i:�r nãô são
J I .

- ' ... ,' "

:anunciadas; algumas destas casas são aceita transfé-':

rências pelo Montepio 0;1 .IIJs�i\utÓ�.
.

.' TERR;ENÓ À VENDA

�.ACO DOS UMõES �, Rui' Geral � com 33x500 mts. 18.000,00
ALAMF.DA ADOLFO I(ONmái ,.. cOm 15x30 Rlts., . . 75:000,00

COMPRAS DE' CAsAS;' TERRt:NOS; CHACARAS ..E' SITIOS
Temos seni.pre: intéres8�iI�s em. comprar Jasas,' te:rrenos, cha·

1
�

.,
�� _' - __"�-,

- - -.- '

"iI:�aras. e· sitios�

,
1.' .

HIPOTECAS
..

Re«ebemos. e �p.lieamos qual,quTr impOrtância com

potecária. (', .

ADMINISTRA{;AO DE P'R�DIOS
.

M�dia�te mop.icá .comissão, aceitamos procuraç�$. 'para admi·
-nistrar prédio�" receb'emos alugueis, pagamos· impostos, etc. : .

,
.

PROCESSOS I�OBILIÁRIOS
Organizamos pro�essos h}lObiliários, para os lnstitut�s, Caixa

Econômica, ·c,tc., teni�s também possibilidade d� conseguir qual'quer
<roeumento sôb're i�óve'i8"

. .

.'

o cliente Qti�'
.

desejar comprar Cl.lS�, tcr'reno, sitio, chácara; p�.
/

'.lerá vir :w'�éde"dê!lte Esc;�ii�rip. e ,n�eber uma ffchll, pizeQ�.o. o
. 'que deseja 'adquirir e assim consguirmos avizareD1o� .ao (ffiteressa.·

'. Càda- associação' ·d.ev�rá apresentar-s€. com os 'r�s·

do, sem' despesas W1'a.o cliente. péctivos estanpartes e' distintivos. São permitidas crian-
.'

INFOR)\IJ\ÇO�. ças ila :procissão, só vestidas de anjos para abrir o pres-

Sem 'éÓ�pronliss�, par�· �. cÚente, 'd�m()� qualquer in�ormaçã() ,Úto' que desfila;r:á, como acima '. se 'disse sem quaisquer.'
·

_ �.' ... -

.

'.. .'

.,.'
" .'

.

int,tÍrru'pca.es<:na ·.ma·r.eh.a.. Os "fieis e 'familig,s, qu.e' não pt1;.,ilus negócios, imo"bihá,rios.
'.

•

dei"em acotrtpimhar ã procissão deverão postar"'se no"

..

--

A lENaS", (LU·.BE !:;:::�' da' ru••.•o trajeto, para ."iatirem a 'u. PM-

,L11:1 .

. .... Ó\ :' .

:
.

.

_f .

'.
.' Aos fieis recomendamos .0 maior respeito ao �; S'a-'

lO, �e .1lJNHO.:· A, sede fôi cedida, das 20�âs 23 horas, cramento, em que eBt� verdadeira, real 'e substancialmen
i! me�in'à'Emprésa;�paJ:a a realização do "RECITAL I)E te contido o Corpo de Nosso.Divino Salvador..

'

.

CANTO'" da consagr-aua cl,lntora l\ríca. EliSabetta Bar::'
. Outrossim, IQu.vamQs e im<;arecemos o pied9so ÇOS"

,

bato; em' homenagém aq,Sr. Pi;�{eito da Capital. " 'tume de ornámentarem as j'uas e as frentes de suas ca-

. 14 d�e' JUNH()': RECITAL DE éANTO .da· céiebre sas, em homenágein ao tão augusto Mistério,
cantora francesa LUCIENNE DUGARD, com inícid às Hipotecando a todos antecipadamente as nossas hu

:20,30' horas. Depois do C.oncerto haverá "Soirée Dançan- mildes beu,çãos, nutrimos a certeza de que tudo correrá
te'!� O RECrrAL:é em .home)�agem ao Sr. Almirante Co- parI'!. a maior gloria de Jesus Sàcramentado é honra da
mandante do 5° Djstrito ,Naval;. '. Religião em geral.

..

I
.

21 dé JúN'HO :'''TRÁ:QICIONAL FF�TA JUNINA, 'Dado .e ,p�8sado nef!ta cidade de Florianópolis, 80t>
com' início às 21 horas.. "o Selo das NOl3sas Arma� e Sinal de Nosso Vigário Geral,

. NOTA:' A� 'M��as � Cadeiras para os CONCERTQS aos 5 de :Tllnho de 1952. . �

acima pod.em desde' já ser l;eservadas na "Joalheria Mo- De comifsáo de Suá .Excia.· Revnla.
' .

ritz", à Rua Felipe 'Schmidt.
.

.... (Ass.) Mons. Frederico Hobold, Vigá:.:io Geral.

.' Reserva de Me'�a:$.para a "FE�TA .rUNINN'; a par- José Renato.de'Souza; Proved6r da:Irmandaue
\ t�,",.rlf)·0;,'l)� <lo'corrente", � I." •. ;.

.

.

'do SS .. Sacramento.
,._.'-

.' -

FICHÁRIO

�'"" ) S'abão

\?irgen" Especiali lade
da Via. 'VHTZE� INDUSTRl1\L.�Joinvine. (marca registrada)'

T�)rDa a roupa bran!!ui�sjmft
.

,. ,

-
, . �: i

.

A Jfede'l\aÇ'ào 'das Indústrias do Estado de São. Pau-
.;. "lo, 'os SÜldiêatos. yatron�i!3 �iliados da jn<lú8tri� de Sã{)

ANDIÚ;: :KOWALSKI ..
"

Paulo, o Centro das Indústrias do Estado\' de São Paulo,
. José Kõwalski e família, Francisco André Kowalskí

.

oSérvíçó :1-;acioil�l de Aprendizagem Industrial tSENAI) -.
, e família, Tenente Antônio Nunes Pires é [arrima, (au+ de São Paulo e o Serviço Social da Indústria (SESn, de

300.(100,01) sentes) e Antônio' Kowalski 'e famifia, vem tornar públi- São Paulo
, .

.

.

- .
.

" "

..co seus agradecimentos pelas manifestações de pezar ré- desejando render um preito i de homenagem.' à .

400.000,01) eebidas por ocasião do falecimento. de seu inesq-ueciv�V memóría de quem tanto fez em favor das claeses

irmão, -tio, pai, sogre esvô, ..'
. 'prQ(iutOras e do' trabalhador em geral, sempre

'ANDRÉ KOWALSKI . visando o bem estar da coletividade 'e a' gr�,IJ'�
e convidam os parentes e pessoas amigas pará asststtrem. deza do Brasil ....:.... resolvem instituir um concurso

250.000,00 a missa de 70 dia. a ser celebrada no próximo dia 14,' sá-:
.: de monóernrías sôbre ROBERTO SIMONSE� E'

'bado, às' 7 boraa.-na Ig:rej� de santo Antônio. '. :A\:;'" ""'''� SUAS IDÉIAS.'

200.QOO,oo' . Antecipam os seus agradecimentos à todoo;iit'i'e-·;c(�W"': ··HÁ..-SE.."i DO CONCURSO

parecerem à êste ato de'ré cristã. '. """:'� .,.. '! -- Asmonozraflas, orí�inais e inéditas, escritás em
português,' deverão ter, Pelo menos, 150' (centOZ'é cín

'--'-.' --_._ quenta)" páginas datílografadas, em espaç,o,. duplo, for-', ,

mato ofício, e versarão sõbré a personalidade e, ·espec"I,- .

d C (
'. · almente, sôbre à obra de Roberto SinÍonsen.

.

Pretissãe
.

e orpuS
. rlst. II _;_ O prazo para a apresentação dos trabâJhos s�ra

de dez meses, a' partir de 25 de maio de 1952, devendo a ,

.

EDITAI. entrega ser feita na Secretaría- da Federação das Indús
trias do Estado de 'São Paulo, à rua 15 de Novembro n.

244, 100 andar.
nr-_ Os concurrentes assinarão seus trabalhos com

pseudônimo, fazendo-os acompanhar de envelope' fecha-
.

do, do qual constará, além do p�eudônimo usado, "a res-"
pectiva identificação' (nome, profissão, endereço).

IV _. Para o julgamento dos trabalhos, será constí
tuída uma Comissão de cinco membros, sendo três de

livre escolha dos presidentes das entidades 'promotoras,
.

um indicado pela Academia Brasileíra de Letras e outro
designado pela Academia Paulista de Letras.

.

V � Dentro do prazo de 60 dias a Comissi4o que ·sertí. ..
nrp"idi(la nOl' um dos membn�s escolhidos pelàs' entidades' ;

patrocinadoras, procederá ao julgam.ento das mo�ográ-"fias, não cabendo recurso da 'sua decisão.
VI -. Aos t>rimeiros colocado;, sedi.o concedidos os

�eguilltes prêmios, entregues solenemente em reunião das
entidades .patrocinadoras l

.

1° - Cr$ 60.000,00
. 2° '_ Cr$ 3Ô;000;00
30. - Cr$ '10;000,00'

.
. VII, '-'- Em seu parecer, que será divulgado peja im

prensa,' poderá a �oinissão propor. a- não c'oncessão de

,àlgum deles ou 'de tcidos os Pí:·cmi9p.. sendo que, nesta úl-.
l:ima hipótese, novo concu'rso: sera. realizado, nas nlcs-
mas bases ou em bases 'di'ferentes.

" .

,. VIII - As e11"ticla:des patrocinadoras, por \

interrnécli<;.
. d,e lJm�,c�a. editora, �)ublic.aiã.o a· mO�1ogr-afia çlas$ifi'(,à� ,

da em lO. lugar, euj.os direitos a.utqrais lhes ficam Pf;l"
tencel1do.

C'onçursQ- ,;.de. ,:·Monografias
"

, .

Prêmio "ROBERTO' SlM.ONSEN"

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

100.000,00

, oo.QOO,oo

40.000,00 Dom Joaquim Domingues de Oliveir�;:--.J!-o.t· r.ierce de
i Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metrooolital)-o,.
'Dolltnl' em Ca�ones, Prelado Domestico, Assistente ao36.000,00
�6lio 'Pontifldo... Conde Romano, etc.

250.000,00

I

36.000,00 Aos que o presente Edital virem., saudação, paz e

bençã» . em Jesus Cristo .

4.5.000,00
.

. Fazemos sáber que, sendo o 'prOXInlO dia 12 do cor

ren te consagrado à magna' solenida.de .

de Corpus Christi,
,�m que sJ homenageia a própria Divindade no :Mistério'
'do Santissimo Sacramento; e para atender aos justos de--'

:;ejos de nossos amados Diocesanos: Havemos 'por b�:rn
coúfirmar para aquela dat!). a solene procissão dI) Corpo
·-le Deus que' se verificará, coI)1o segue:

Retinidas as Associaçõe� religiosas, abaixo especi�
'fiC'adás, é' naquela .. mesma 9rdem .dentro e no adro da

Catedral, um pouco antes çlas 16 horas - 4 'horas .dà.
tarde - desfilarão ao sinal. :dado, lenta, continua e oro

d�nadamente., prec�didas d�. Cruz processional s�b a di

t'eção. inlediata do R. p. A.lfr;edo Junkes e seus ;mxilia·
!"e,S, obedecendo ao seglJinte itinerário:

'

... Praça 15 dei 'Novembro -; ladó do' Palácio -- 'Ruas
Visconde de Ouro. Preto, Ar�ista Bitt-encou:rt,' Sal.danha
:Marinho,'Praça Getúlio Va.rgas, Rua Viséonrle' de' Ouro
Pr�to, Ptáça Per�ira e Oliveira, RU,a Arcipreste 'Paiva.
Catedral. .' , I' ."..:..:. ,.. � T�' .J

;
,

: A bençã.o; para q\ic' nao haja in,terrupçào do pres·

t�to, será dada, l1.penas, no 'adro da Catedral, para'alcan-
çar a: todos os' fiéis.

.

A ordem das ;Entidades e Associações no piestito
será a seguinte·: Cruz process:hmal, Colégio Coração de

Jesus, As'Ho de .orlás, Crqzadinhos, çon,gregações. M.aria
�a8i' Femininas, �ssociação ·de. Santa Teresinha, Damas
de Caridade, Sartta Zita, Apostolados, Ordem' Terceira

Femininlo\-, Ação' CatóIlca; Abrigo de Menores, Colégio
Catarinens�, Cóngregações . M�rian,ás . Masculinas, )1'
mandades, Ordem Terceira'Masculina, segundo a ordem
precedencia oU'�Óstume, Cl�ro e por último o SS. Sacra-
mento.

,

." ,

··Viagem ·.com ;segur(tnça
.

.

e ;rapídez.
.

SÓ NOS CQNFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS:DO

. RA?IDO; «SOL..BRASILEIRO))',
Flori�ópoli8 ..:_ Haja! - JoinviUe .....: CUrit;ibs

180.000,00.

38.000,00

450.000,00

gal'àntia.' Iii-

• I

<Agênc.i..·a:. nua Deodoro �$quiD� d.:"""
.. Rua Tenente' Silveira ,: '..

-:-------.--------.;._--......,..---_. '.,

C:o'mpre .'pel�ri,-��
·nor'.:preço da' cidâ,-,
de o seu refrisera�
dor ,NORG!' mo-
di� 1'5�!J,�c:m sa'�",

rantia·'·re·a,f· de .

.

. 5,; ;49,��.:, "�';:':fj.:;..::;

<

os�,'_'n�;�a &tfJ,i�l-.
",. Caia. postal, 2�',

...__;_..;.__....-�.. l"elttfone, 1691 �
.<

.': RU.a
. jercni�o "',

.

Coelho, 1,4"
.<>:

;

FLORIANOP.OLIS
.

..

... ..

•

I
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os primeiros .

vidros de
.

UIORBZIH"
EM .fLORIINOPOLlS!

./

No Hospital' «Nerêu Ramos'J) 4 enf'ermBs do pulma.., casos'
. Indicados, iniciam, bOje, '0 - DOVO tratamhuto '

As descobertas de drogas seu patrono, a nova droga

IgadOS
a Santa Catarina, se- titue esperanças novas.

e medicamentos que se des- HIDRAZINA ou HIDRAZI- rão, assim destinados a eu-
.
Dos resultados' que surg i.,

tinam a melhorar os recu�- DA para ali foi levada, pelo fermos' internados naquele rão, ao que indicam as in
sos com que a ciência se es- seu diretor, para que seja nosocõmio, 05 qual." sob a formações que obteve a nos..

força encontr�r para com- fornecida a quatro enfermos direção do. dr. Isaac Lobato sa reportagem serem I:!<lü,,
bate aos bacilos de Koch, do pulmão, cujo estado in- Filho� tísto-cirurgião ali fatórios, levaremos ao Cú

vem, de certo modo, traçar dica ser esse, antibiótico de

I
prestando 's.el'ViçOS, serão nhec.imellto público, POSSl

novos caminhos para aque- posaihílídade curável. submetidõs ao tratamento velmente dentro df\ dU;�8 SP-

les que,' esperançosos, espe- Os primeiros vidros che·· com a nova droga que cons-! manas.
ram cura de seus males. ,.,.......,.....-_....._...........w............�••·.·.w.........·_...."...."........· ..__.·. .....,.__·........M.....,..J........."J- "f.,....""oí".........

Muito avançou a cíencia, .

�:�,e Sê������!:�·· ir: a Maior. Rev.'elação- de. 18dos··· os 'Tempos [>
se entregam à luta contra

:o�e�:��:�Ce�t�:d��ZS\�� 'O prof., RObeas, Peiruqu8, em "carta, expl'ica, .• '

�es��n:se�i:e�na�d:'���:�
� mistério d8� «dlscos-voadoffs»),

.. centram em segredo, dentro Recebemos: ',MARTE 8.4" e Declinação Unidos, o fantástico "vagão-

P·
,

C -,,,. R·
das paredes dos laboratô- "LUX HOTEL, Florianó- ],5.8". Notemos que o. semi- eletrônico" que alarmou (h

r'·8S0 O' ap'I ao'
.

'UI rios. polis, 8 dé junho de I952. diâmetro conservou-se até mundo. Recordemos que llã(p .

, ;'. .

, '. Depois de antibióticos Ilustrado Secretário do dia 14 de MAIO: A Decli-. foi um meteoro, pois meteó-,'.
De uns, tempos para eá, a a. sua situação no munící- como PAS, após a própria jornal "O ESTADO". Sau- nação diminuiu apenas, um ros nunca procuram, campos..

começar de fevereiro de pio -tantas e tais arbitrarie- estreptomicina, que em de. 'dações! I'
minuto! Agora, recordemos de aviação para baixarem à_

'1951, acontece que um ou dades fizera. ! terminados casos lograram Gostei enormemente, ,do que os discos voadores, co" Terra. Numa das ínforma-.

outro, oficial da nossa POlí-1 .. ,! resultados satisfatórios ou. artigo intitulado HA FOTO maçaram aparecer, justa- ções 'telegráficas que conhe-;

eía Militar é preso. Mais I tros tem sido estudados e HISTóRICA"} que li na edí- mente, com esta aproxima- cemos, dizia: "When .the-

disciplina? Não! Mera coln- Ilevados ao campo das expe- ção de hoje. Meus parabens! ção máxima de MARTE! Foi' mvsteríous vehícle began i;6"

cidêhcia, que �s presos são ,'riênc�as. E, com esse esf'or- O assunto é ampolgante, si na véspera desta grande ��. take way in direction for

sempre da mesma equjpe -

ço, .dígno do respeito e da compreendermos que há ba- proxim�ão, que a reporta- aproprlate field ...•i ,Na."..,

.

duma equipe que tem. 'na admiração dos brasileiros, ses cientificas ligadas a ele! gem de "O CRUZEIRO" con- ciócinem sobre isto! Meteo-
'

sua fé de oficio, os.maiores E' 'preCi'so conhecer astro.no- seguiu aquelas famosas fo- ros não andam escolhendo,
surge, agora, como nova es-

e ,-n:-ais consagradores �l(.- perança a alimentar o. cora- mia; compulsar as ta�e�as tografias. E foi dentro do lugares apropriados pa:r&_

gióS. ção dos enfermos do. l>ul;' dos fen_?me:lOs. planetários período de 8 a 14 de MAIO, descer. Ainda temos o se-

Depois de Leonidas Her- mão, internados nos noso-j para 1902, SI qUlse;mos com- que apareceram objetos mis- guinte: Nas recentes obser- ,

bster; de Pedra Pires" de côrnios e nos sanatórios HI- preender a magnitude .

do teriosos, e veículos aéreos vações de discos voadores;
"

Demerval Cordeiro, coube a DRAZIDA ou HIDRAzfNA, assunto. Vejamos por exem- inexplicáveis, em todomun- em Santa Catarina, notamos-

v�.; agora, aOj Capitão Rui como. a última descoberta plo, o ANUARIO ASTRO-, do! Foi dentro deste perio- que coincidem perf'eitamen-.
StockJer de Souza, sem dú-: contra. a tuberculose. A dro, NôMICO para 1952, do OB., do, que desceu nos Estados tContináa na 6a pág.)
vídn, 'um oficial eorretissi-" ga, agora vindo. ao comêr- SERVATORIO NACIONAL

mo, leal; digno. disciI>Hna-d� cio, no Brasil, após exper i- do Rio de Janeil:ü, e cornpa-
e disciplinador. ,Por 'sóbr'e ências

. compensadoras no .remos QS movimentos d.o
iSso, .um militar. que sempre Rio e em São. Paulo, tornou- planeta Marte, com a aparr-
eolocou a sua corporação se digno dos anseios dos do- ção dos discos voadores, e'

dentro' do mais alto coneei- entes pulmonares. como sal- objetos misteriosos' que es·

to,
.

que sempre se esforçou vadór�.'· tão sendo. übservados em to·.

por"aparelhá.la e' fazê·la a Essas prisões, funrlam\>n-
' "

da parte., Na página 167 do //mais eficiente possivel. tadas num rigor de discipli. Ag_ol�a, uma' notícia que. ANUARIO ASTRONOMICO
'

...
N'ão faz,.muito, . quan.u,o na que só se manifesta de vem confirmar, a completa do Rio .de Janeiro, está indi.

designado para .Joaçaba, lá um lado, e&,tão ferindo fun.. assistência, que . presta o cado: "MAIO 8: Marte mais �

'sofreu violenta campanha do as tradições da nossa Po- Hospital '�Nerê.u 'Ramos", 'próximo da Terra". Passe

do' Delegado Regional, com licia Militar, que hoje est.á aos que, ali, naquele estabe. mos a ler as explanaçpes da

'o qual o Comando da Corno- muito longe de,ser o que já lecimenro modelar, que é pago 55, e 'encontraremos:
ração se' solidarizou; ape�al.' foi. I Ull1,a das maiores obras do "MAIO 8: Semi-diâmetro de

� de seu subo'rdinado estar co· Como cata;rinenses ape- .

berto de rrazão. Pouco de· nas temos a lamenta!l' esse -..-..-.,... - _ * .....,._ --. __ -

.
pois, o Delegado era remo.' triste estado de coisas. E

.vjd.�, por ser insustentável confiar na Justiça.
" '��. ��<�;

...

�;,;;.v��v.--�.......-.Ha.....-...-.�.-....*:.'!"_-IjiI.• ..,-:.:._-__�•

..-.r."'!'••-.....�

BATALHA -

NAVAL:SuruemDO RIACHUELO
.'W.

No transcurso, hoje, do 87Q aniversár io da BATA.'
LHA. NAVAL DO RIACHUELO, serão realizadas no 50
Distrito Naval, as seguintes cerimênías ; .

10,00 hs. - Leitura da Ordem do Dia do Exmo. Si',
Chefe do Estado Maior da Armada. Formatura geral,

11,30 hs. - O Exmo. Sr. Almirante Comandante do
Distrito receberá os cumprimentos com que, nesta data,
as pessoas gradas costumam honrar a Marinha, com essa
.deferência.

.. 23,pO hs. - Baile cO,�emorativo �a data, oferecido
pelo. Exmo. Sr. Contra-Almirante Carlos da Silveira Car-
neiro, ii Sociedade Cata'rfnense.

.

1'1 de Junho de 1952

/

..Ao . P.úblico. em Geral
'0 J

·

d E h
A RADIO GUARUJA, esclarecendo os boatos ten·

alme regreSsou a sua n a d�nc�os9s ,que circulara:n ontem pela cid41d:, co� refe·

.1'
•

,
ti, I renCla ao show que seria apresentado no Cmé RItz, no

;' , ,.RIO, 10 (V. A.) - Regres-. pressivas momenagens do dia.H do cürrente, com a participação das artistas VIR·

j'
sou ao Rio,-ontem, pela ma- clero, dos circulos católicos I GINIA LANE e HELENA MARTINS, vem a público in-

•

, �.}�hã: em avião, o. cardeal ar-. e,do m�ndo oficial. Dom Jai. formal' q�le não foi possi\;el a l'ealização .do referido es� Iee.bIspo Dom JaIme Barros me voltou bem impressiona- petáculo, por motivos ahsolutamente alheios it sua von··

·Cl.lmara. Sua excelencia re- do com o éspirito de fé e re. ta(le. .,

l' :,.veren�i�!)iTa p�rticipou em lig:iosidade do povo espa- Afim de comprovar a afirmatiya acima, transcreve

ji./Ma:drld, do, Congresso Ellca- nho1. Teve o Cardeal caloro- na íntegra, a DECLARAÇÃO fornecida pela sucursal de

..

ristico Internacional, haven- sa recepção no Aeroporto São Paulo da Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul:
d� recebido, na Espanha, ex.. do Galeão.' "Serviços Aéreüs Cruzeiro do Sul Ltda.

Sucursal: São Paulo�
Rua 24 de Maio, 276 - 20 andar.

São, Pauló, 9 de junho de 1952.
·A QUEM INTERESSAR:

Declaramos para: os devidos fins que 08 S1'S. passtl
geiros Virginia Lane e Helena Martins possúidoréfl rlo.s

" Sa'-o·
.

JO!lq'u,·m'
.,

des'memb d II bilhetes ns. 0491/32981 e 0491/32980, marcados para a
"

.'... U
..

,�

'.

"

ra a ! viagem 417/0906 não puderam _viajar pelos seguintes mo-

.
... tivos:

"
. ('��lQdtOdsOS sJab�m, o mu·

.

sa empreitada, teriá o pre- 1) Rádio Farol de Curitiba, do Ministério da Aêro-
Dlclino e ão oaquim te� feito FIares de Votorio Lo. náutica, em pane, não permitindo pouso notllrno;
no seu distrito de Urubici renzeti., chefe da U.D.N., de 2) Campo de Congonhas interditado até .às 16,45 hs.
'u�a das suas mais'ricas zo- Urubici, � do vereador Joa· 3) Poderia o avião alcançar Curitiba, digo Floria.
nas de agricultura,. Para ela quim Leão Bento de Carva· nópolis caso decolasse, somente depois de 19,30
deviam. nestá tão deéantada lho!, No sentido de' se· con· . hs. o que não era interessante pal'a os referidos
época de aumento da produ- cretiz�r o desmembramento passageiros.
ção, voltar·se as maiores a· de Sãf\ Joaquim" estaria até Serviços Aéreos Cruzeiro 'do Sul Ltda.
tençóes dos poderes públi. correndo um. abaixo-assina. Sucursal de São Paulo'
CtlS. do! Tudo isso parece incri. Passágens
Est'amos, no entanto, in. vel! Será 'verdade? Aí fica a) ilegível".

. formados de' que, ao- invés a denúncia, qual nos foi O referido documéno acha.se em poder da Rádio
.rUsso, volt�.se para Urubi. trazi�a. Agua:rdamos o pro· Guarujá, à disposição dos interessados.'
ci os olháres ámbiciosos do nunc t d I

-

_ lame? o os que ne a Em assim fazendo, certa' está, a Sociedade Rá�lio'

Prefeito de Bom Retiro, vi- sao referl��s, bem como a Guarujá Ltda., de que cumpriu sua obrigação para com
sando anexar a êsse municí- p�avra ofl�lal dos

responsá�l
o público que tanto atem' prel'ltigiado.

Pio' ·a ..Lelhor parte daquele vep pelj d ]'t' d '[; 1JIl .:s. .VI a po �,;ca e a .' .r:' ori�nópülis, 11 de junho de 1952.
distrito, inclUSIve mais da .ml�listra lva de ;Sao Joa- la) Carlo Carneiro da Cunha Pinho
J1Idade'da própria séde. �e3. qUlnl.

" Diretor veraI /

............................................

�erá. ,Ver__ade'
-

I'
I
,

" f

Recebemos:
"Meu caro Guilherme Tal.
Fez você muito bem em desmascarar os moralís-

tas do Ijornal "A EVOLUCAO". Queriam eles ah'i
buir aó órgão "última Hot;�" uma frase que o l'epor-
tCl' colhera do deputado Sa'ulo Ramos. E isso ê tra
paça no duro! O· que os entr�vistados dí�'em e 08-

jnrnais publica'm, obviamente, não pertence à respou-'·
Rabilidade destes, m.'ls· daqueles.' .

Do contrário, a imprensa seria respoIlsável:. até·
pelos dizeres dos anúncios que publi�a:, E, se assim

. fôsse, "A EVOLUÇ40 .... que se diz órgão de um par-o'
tido trabalhista. não poderia publicêir o anúncio de"
um honesto e digno :alfaiate, concedido nestes têr ...
mos: O SEU SUCES�O PEPENDE DA SUA APRE
SENTAÇAO.

_9s trabalhistas, pel'onistas, ademaristas, 'P(JjtlJ
listas, enfim, fazem alal;de justamente ão- 'PfJllCO càw»
pelo paletó e consideram á. gravata Como um enfeite:
desnecessário. Quem não. .ouve, de contínuo, alusões

-
.

aos, descamisados?
,

Se, na téori� "d.Oá jQrna!iiltas do órgão trabaU;i;�.
.t� local, a imprensa encall}pa as declarações dos en
trevistados, endossa também a dos anunci�nteg. E;
assim,' apezal' das 9lelo ... dias do citado �mihció ..

êle 'sómente poderia figurar, nos jornais r�aciollário�
e capitalistas, por co'nsagrar um conceito totalmente..

burguês_ O sentido trabalhista dessa doutrina, que
prende o su�esso à apr�entação, .parece já haver :si-.
d.o es-clarecid6 eloquentemente pelO' sr. Ba.rreto Pin,-
to l.

..�-

Ex-corde
Sahlstiano Silva".

/
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