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. �. ex-pr�-' f'ran-
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I partirão \):1 PH o Buasil no

:: N .. 11.421 �. dia' 2' de agosto a convite -do
"

,

' � governo braeileiro.
,..�••....,.",..".�......-................... Pr..l11 Reynaud visitará as

principais cidades do Bra

aíl,e será recebido pelo Con

gresso Brasileiro.
O embaixador do Brasil

em Paris, .sr. Carlos de ()ll-
1'0, viaitou Paul. Reynoud,
ontem, a fim de lhe trans
mitir o convite do governo
brasileiro.
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- Alôl A. Câmara já vo-- .

tou a emenda divorcis
ta? Como? 187 eontra ,e
46 a favor? siln % E.o.
deputado Plácido Olíl\l�
pio como 'V0I:001 A fa
vor? Obrigado! '
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dQ. Justíc«
Edição de boje - 8 pags, 80 CENTAVOS

, .

.

As froD·leiras com' a
.

'

•..
".

d Argentina serão gqarnecidas
Negado «(habêaS-�Opus)j'ao·s crIminosos·· e .

.' .

P
. RIO, I:? �v. A.) --;-- Os in- II

A uma pergunta, sobre as

.' .: ahaeíras in.clusive
.

ao sub ..delegado· �����::i�,O�ee��l��f;t�::a;�!�� ��:�!�e:ia:cOl'��n!i::aI��t� f

�m �u� sessao d,� �uarrt�-I A.t.e�d�ndo a que trata-s� de I são preventiva de LinQ �a-. tinos. assumem cada dia, dsploraveis na região o mi- II·S·ltar& S." PI'·oi"feira -últ.ima, o egregro fr'I-: um crrme de morte em que-a J cedo de Souza, conhecido maior gravidade, pela ma- nístro João Neves adiantou: Q "

:nnaal odev·(J)tUostdioçaS'I,c(dmetsrao�� {,gParti8o,ãrOJ'o'1)clo'emvenfutivda m',eé' t�bri- PdorL�inoJPa!mR' Vf�tor �d:xavAíel' neira desenvolta e provocao- .� Em f<ldce da repetição O vr'· Icbo,�on
�� s • .' ,. �� , ' . n a n o nos e íz," ose u mo e n-' te com' que OH membros. da dos atenta os, pedi ontem il H {ift

Coar Leitão, denegou a ordem ;artjgm; 311 e 312 do C.. de drade, Gersino Rufino de "gendarmer ia" do país vizl- aos ministros da Guerra e WASHINGTON, 13 (l.N.

de."hab�as-corpus" requeri- Proc. Penal; Atendendo a Andrade e Bernardino Ruf í- nho_penetram em território da Mal'inlla que tomassem S.) - Informa-se que o se�

da por Lino Macedo de Sou- que contra os outros denun- no de Andrade. Expeça-se nacional, matando e ferindo providencias para guarnecer cretârio auxiliar de Estado.

za, também conhecido po� ciados M;artim Domingues mandado de prisão. Lages; os nossos' patricios.. suficientemente as nossas para assuntos latino-arner i

Lino Paim, sub-delegado de da Silva, Sebastião Gomes 2!-l <1P Maio de 1952, (as.) .Com intuito de esclarecer a fról,1teiras e impedir-lhes a nos sr. Edward .i.\lrillér, re-

Palmeiras, Vitor Xavier de de Campos e Euclides Gomes Ivo Guilhon P. de Mello, opinião publ íca, a imprensa violação. ceberá o ar. Dean Acheson, ..'
'

l..iz e José, Gersino e Ber- de Campos, não é obrígato- Juiz 'de Direito. - E' o que procurou ouvir, ontem o mi-�� no Rio de Janeiro.

nardino Rufino, de Andrade, ria a prisão preventiva, pois me cumpre certificar, por nistro João Neves, que fez I
. Adianta-se que o secreta-

Osní Bernardo G:oll.les con-: que, os mesmos estão denun- ser o que se contem e decla- .a seguinte declaração: Dr. Chllderico I
rio de Estado, Acheson, tam-

tra os quais' o M.M. Juiz cíados nos crimes de feri- ra em: dita prisão preventiva. __ Realmente esses inci- . .,.
bem visitará Bão Paulo, du-

de Lages decreta a prisão mentos graves' contra Lino Eu, Hélio Bosco de Castro, dentes se têm repetido de De,UBq'o8 rante os quatros di�s que
preventiva, conforme a cer- Paim e Juvenal Custódio Escrivão do Crime, que o da- forma extremamente inco- permanecera no Brasil.

tídã bai bl' d l\,f'acl'"
.

d til f' b
Encontra-se nesta Capita-

ul ao a aixo pu ica a. ",1. e e nos crimes e re- logra ei, su screvo e tarn- moda e .desagradavel. (I Ita-,
'.'CERTIFICO, a requeri- sistência, não elementos que' bêm assino. maratí formulou, em o::a,:_e 0-

tal, o ar. dr,_Childerico Be- ..."._,....._ - """

determi
' �

ti H '1' nos d C vílaqua, Diretor do Institu-
mento verbal da parte inte- . ne a prrsao preven 1- e 10 co e astro, eg- portunídade, as suas rce la-

va do m f
. -

d
. . -to de Fermentação do Mi-

ressada, que revendo os pro- '.
s e�mos, (:on orme cl'lvao. o cnme. 'mações ao governo argci1ti-

ex t 313 d C 1 L ') d
. nistério da Agricultura.

t:essos em andamento em .' 1ge o ar .

.

. o . (e 1j.Jes, em '" e Junho de no, e não o fez baô.e,Gc!o em S. exia. veio a San. ta.. Cata-
meus carto'rl'os, neles enCOlh Proc. P.enal; Decreto a pri-· 1952. ·,!'mple

.

1 t'Cl' t' 1·s S _10 l' a1:; par leu a- l"'imt desenvolver atividades
,

·trei os autos do processô' res. Logo que aque}.e� f;;..to�
pal'U o desenvolvimento da

crime em que são denuncia- .-...,._� .....,.."...·.......,.__.._......_w.........·_.......-... ,chegaram
1 a� conh�cm:ent.o viticultura neste Estado. JOÃO PESSOA, 13 ('V.A.)

dos Lino Macedo de Souza e Pe·· O d -Ih I
da Chance.ana pedI prmlGl- , .......r.I"._.... , �.� �.......,.- - Na maternidade de Cm:_1.-

outros. E dos ditos autos rIDO'Sa ua ri a 1'0 ao govemo de Santa Cata� 'J ._ N pina Grande, uma senhO:'a

consta, em relação ao que, .". l'inn, depoíR aO,do.Rio G::aJ1-' oaqUtm •. deu à l:lZ. a três (�'iançis.
me foi requerido, o "eguiri- de do Sul, abeltUl3 de llgO-

d S')
OS tngémeos receberam

te: _ Prisão preventiva: - ro'!os inquéritos, Deles :':- r3 ' 1 va os nomes de :Felix, f.aimuI1-
Vistos, etc.ltecebo·a denun- V d"' C'·

-

G· sul.tou provada a eulpabll!- ..• . -.1 do ·e Francisco. Af:. . erian
.

At d d' 1 'en 18 n·o omercto ataS i d I l'
.,

I R Em Vl"lta a o\"''')'�I'{('''O .

'f'

ela. 'en en o a que a c e- " ; .
.

.

( a _e (�s. po ICIalS (a evo- '."
_

-> ..
,. , .".

ças lJassam bem, c, no mo�

;lluncia atribui aos acusados . . lucao vIzmha O assunto es- dos ServldOles Pubhcos de
t t-·· d

Lino. Macedo �e so
..

u�a, e��' ,Falsas d p, Imp()rtaçãp tá' em tr��it�çãO '�nh'e as San�a �n.tarina, acha··se n�s- �<':; ;�I:� :�l;�r:s a�;bP:�'��
nhecldo por Lmo Paim, Vl-,.. '. .

.

.• '.' .' dU3A Chancelarias. .

ta CapItal o Sr. ,Toaq,Ulm , .'. l' dr> I 1
.

I'!O 1" '1') A) OP'
'

.

.

N ,.' 'd d d S'l
. SOClec a � oca •.

ior Xàvier de Liz, .T.()só Ru�
• \o � . .,.... t.� . _o, re- que tenam RS beneficiado '

- aLlvl a e alva, mem-
.

,

fín� de Andn�de, Gel'cinô . sidente -.lD -Sánco dq -Brastl 'tios �rsPs"d.(ietUnent(li:' .. Pto- ry.
__..�__,......,.,. I bro do OO.1lselho Direto!' de ._-J"ww���- _",.,_._;.. _,...._,

'Rufino de Andrade l3 Be1'- está eH! contato com o Gal. cUi'ando mesmo envolver um \. í<1�tica Al:Isada�>ão no- fi�sta:...

.nardino Rufino de Andrade, Chefe de Polícia a respeitó fU)l(:!o:t�'Ír;o . ch Banco do O T.EMPO
do do Paraná, o ((uál no,,:o- Str"omboll�' .em

os crimes d� homicídio (art. do inquérito que visa a au- BrasH, que se encontra no fereceu um .exemplar de Há

lSl1) de lesão corporal ração dos crimes praticados exterior, 81'. Antonlo.Gurgel Pl'evisão do tempo até às Tribuna", órgão dos funcio-

{;rt: 129) e violencia arbi- na CEXIM a respeito de im- da Costa Nogueira, Esse 1L1 horaa do dia '14. nários públicos, Adiantou- erupção
, traria (8.rt. 322)) todos do �o:'taç�es que teriam

.

sido funcionáJ'jo, seg'undo infor- Tempo - Instável, sujei- nos, :;tinda: qu� estão sendo �

(;ó{l.igo .Penal, contra Osny feItas: base de falsa docu- mações, que obtivemos 'lIa t.o a chuvas. Nevoeiro, conclamadas tôdas essas as- �OMA, Iii (V. A.) - O

Bernal'do Gomes, e Mar-. ITlentaçao. Segundo �purotl a CEXIM, há dóis ,anos não Temperatura _ Estável. sociações afim de, 'no cente- S�rombo1i entrou llovamen-
.

. tim Domingues da Silva; A- nossa reportagem, a quadri- serve mais naquela carteira. Ventos ._ De nordeste a nário de Curitiba, se

l'eU!1i-lte
em: atividade ontem, As

tendendo a que o auto de. _lha que negociava as guias Foi. através de uma de- sueste, 'frescos. rem ali, afim de ser funda- camadas de lava, que 4cs-

,exame cadavérico atesta a falsas operava" tanto nesta núnda do sr, Romário Pau� Temperaturas -

.
Extre- da a Federação Nacional dos cem 90 vulcão, não amea

materialidade do crime, ten- Borges. Torres, em São Pau- lino. do Espjri�o Santo, es- mas de ontem: Máxima 17,1, Senidol'es Públicos do Bra- ç��, entretanto, as aldeiag'

d.()' os médicos-peritos encon� l�, sob a c_hefia do.'Sl'� Domí- crivão do B. DP, que a Po- Mjnima l),4: .s11. vlzll1has.

trad.o no corpo da vítima ,os. CIO, de OlIveira.Torres;' que Ucia tomou conhecim�nto '.;/ '..
.

....,...,...�

ny Bernardo Gomes, cinco SE! en�olltra detIdo pela De- da' extensa rêde fraudnlen� "V' .,.......__�-..�J"�
w
..-.-..

- "!••5 -.�.·':'· ._·.· --_ ...,...� ";-,,.�
•

�:�:��t�!�����u:!ti�re.�';, ����t�� de Roubos e Falsifi- �an�����'l�:n�i�·en�::n::l_ De'c'Iaraç-Oe'S do sr 8r'aS·"-18 M'achado leiO-
J.:oncluindo pot 'afirmar que

. Apuramos ai:1da que, agi- sas em poder de DOl�ício de " I I.
.

.

' , ..
, ..

'

a morte fói ocasionada j}<W a� nesta CapItal Manoel Oliveira. Torre� e detendo-o I1l.emorra:gia da al'tet'ia axilaF DIas Moreira, ,Licínio Fel': para ave�·igllaçÕeil, Esse SUoperior, aO dos EE. UU�· 0.' nosso pano
esquerda e rutura da l)olp�i nandes Pe�'wra e Pureza funcié.nàrio policial ê ag:(Il-a.
-esplenica, estando os orifi- Bot'ges Torres, ,:m Sço Pau- ci:�o, �ntre outroll, por 'Do-

" de assO·.steAol't'ia 50"1""a')
.dos de penetração das ba- lo, Laur� ArraIS e Merc�- rolelo 'JoI'res, como um dOR" ..," "

.ias enfumaçados, "test.emu- des Pad_Ilha,. � ,.9U� estaI'la benefkiá:ios da falsa d.o-I, RIO, 1)3 (V. A,) __ Via-!. . , .

I são, a fim d� que �e:l paÍJt

Jlhando a pequena dist4ncia .tambe;n_mcluldo_n<l easo o �umentaçao�...... .... .: ". . jando peJo :'Al'gentjn�" che:-.! .. (om <ts seus planos l1_llCl- pudesse .luta! com ��It.O pe� /

-em que os tiros.fol·am des.,. sr. it\funo Machado: g.ol! ontem a Nova'York o

I.als tx:un.�a_dos, amda assun o la preseIv.açao :la �dlglllda,d�
fechados"; -:- Atendendo a _Na CEXI�, e-ptretB;nto, .Domíeio Torres, em suas sr. Brasilio Machado NetG, sr. Braroho Neto. Machado humana e do dIreIto de ser

que nã9 existe nos autos de TILl,O �e ae.redIja que nen�u- declarações envolve amua presidepte da Fedet'ação do- intel'essou-se pela aSI;!Unto e livre em todo mundo.
-

exame de coipo de delito fei- m� lmp0:tae,ao. ,tenh� l:lldo com6 tendo. R� locupletádo Comél'cio de S. Paulo e vi- ontem, ao chegar, de volta, ...............�......:-..w....�,;xx:a
to em Martim Domingues da feIta medIante fa�sa hcença, do negÓCio ilícito" além 'dos ce.presiden.te da Cé:mfedera� a.

firmou á nossa repor.tageI? JO' riso cI•. cicla4.·•••
Silva, todavia a prova teste- porquanto estas. são num�- 'que enumeramos acima, 'ção Nacioúal do Congresso qu� vira nos E�tados.Um-' . , "

'munhal informa que I) mes-l r�d�s e 08 con�uladOS. bl�a- Já se encont.ra na Polícia, que fora aos Estados UnÍ- dos ·um plano aSslsteuclal de : It--.:;··..�F"'·"""..,._.'----�...............

mo Martim l;ecebeu um feri- �11e�ro� nos pmses eXl>orta- en ti'etan to, para se1'- infol'- dOR, em viag?m de féI-i2S., grande alcance, :nas "ue se

".:
�-;

mento . .por bala, na pema .

ores aeíIl!1énte ver�ficari- mado, um pedido de hábeas- Como pl'csldente dos can· orgulhava de dizer que o'

direito, na ocaSlao em que
am a repetição dos númel''Os. cm'pus em beneficio de Do- se1h08 do SESC e'do SENAC instituto n'O Brasil, pelas

ioi em socorro .de Osny, Enquanto isso, entretanto, mIClO Torres, enquanto de S. Paulo, o 81'. Brasilío classes patl'onais, lhe pare-IIlue -estava em luta c.om o.
o chefe, da adrilha que se a ,])elega.cia Especializada Mac·hado. Neto, a:proveftou- I

r.:eu �uit.o, mais inteligente

�uh�4eregado . Uno;' ateu ..
,

enc�mt:ra deti-do, enumel'a continua �nvestigando' a am· se, �rem, para fazer obsel'- e de'maIor efeito.

1i"'T;,'�o ". flue os acusados lIma lista enorme'de pessoas pIa rêde de falsificação.,
.

vàções sobre o problema da '

.. l)ando. suas impressões
LÍl10 Paim e Vitol' Xavier ;j,..........iI'••w........_...........__.,...,._•.,._....-.- ...�

a.ssistencia social ao eomel'· sobre' a .America do No.rte, a-

de Liz, confessam que ati-' .. '

"C
.•..

[I'" d O·
. •

ta'
cio americàno e ia faZrer um centuou o ex-deputado pau-

l'aram' em Osny, dizel1do o.s. ". III § leR a IVO....'·S trabalho de grande env�r- lista .que () potencial de tra-

irmãos Rufino de Ahd'raaé ':'< • ". ... . .. .'. I"
.

gadul'a, conjuntamente com 'balho dos americanos, numa
que,

_

dera.m dois' tiros- �a��. ,� .. -. " -: tM' t10'"0"S". p'.o'r' 46"
\

fig srs. Murilo. Braga e Alai- .prop'.)};.çiio· de quase 70 pOI:

{} <:hao, cada um contranan- aI ., ... ue Carneiro, se nã.o sobre-' cento estava desviado para
, ,do o pro'va testemunhal €I!sà RIO, 13 (V. A.) - P{)l' divorcista do deI>u-tado Nel- v�es.se o tl'agic.o desastre do a produção belka o que era

unIformidade de til'OA pSJ';l 187 votos.contra 46 � favo-r &Ou Gameil'Ú, que mandava avião "President", nas se1- digna de elbgiQs a serenida
.

'fi chá(" tanto que ent.ão esses

,.
a Câmara dos DeputadOt!, eliminar da Constituição a vas bl'apileiras, roubando a. de e C<Jmpreensão demoJl&-

acl.ls�dos e.n.volvidos
'(la. d,�-' �?1 SU!_l seSltã? eX�l"aordiná- '. II vida, de ;;e)dos os pas.sageI-, tradas pelo PQvo americano, .

. nuncta, (;(lmo CO-i1utOl'os., iSfO 1"J,;,1 doe ont.em a nOite., qu.e se eXp'l'es.�ão '�indis.sO.luvel" no . 1'os da,quela aeronave, indu- ne.sta 'emerge'ncia, suportan-
___ . __ .. -é, .. por-eoncoI'-t'ef'em"-de ·t]llaI--t J}l:olongon.pel..a.·.mad·r·ugada & rUgo l"efeJ.'ffi1't-e-oo--caSalue.u-:t sive os dois. fuI_l-ci-ouál!iQS..ó..... do sülJl'C sua eCODOmla do-

<fIuei" T::od::> P:>T;!' o '2;'1:::.:;.';;; d!}ntro, rejeitou a emenda to civil, . tados.
.... -

fI�ea. uma tremendá pres-
.

.

Trluêmios em
CampiDa Grande

•.

"

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ,E S T A D O
. ADMINfSTRAÇÃO

Redac:io e Oficinas. à rua Conselheiro :\fafra e . !!l. 1�

TA JOZ'2 ...:.. Cx.Postal, 13!1.

Diretor: nuBENS �. RAMOS.
Gerente: OOMING<J!3· F. DE' AQUIN.O •

Representantes :

Representa,ões A. S. Lara, Ltda.

Rua Senador Dantas, 40 .- 50 andar.

Te!.: '?2·li9Z4 - Rio de ,Janeiro.

Reprejor Ltda,

Rua Fel ipe ile Oliveira .. 11. 21 .. _ 60 andaz;

1'el.: 3�·9313 S;!O Paulo.

ASSf'ÇATlJRAS

NII Capital
c-s 170.00

(.'1'$ 911,00

DRA. WLADYSLAVA. W. MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI

.

�

• J .

,

. ,ra................--........_......_�._.._•.,..,..,._.__...�........":
...........�J'o('.•.I!'...,.",...,......y .,...-.,......�....�•....,._-..........,...-..-.;

DR. TOLENTINQ DE CARVALHO
Apel'rei�oa.mento em Pêrto .Alegre e Bnenos Ayre� _

O-UVTDOS - NARIZ - GARGA...."'1TA

Conau.ltóriQ - �o Pinto, 1S - l� andar

o . n�·. D�II.rma. MoelJJ)lârm avisa à sua di5'tillta cll&..1'Jt'?ia 'lIl!l1l.·

estará· ausente até " mês d� ;,-etenü)l�o enl v-iagem d'e estudos 8".

"
llli'.é:riC"a d<> Norte .

._...l.-- ..

Consu-lt6rio: Ru·a Nu-nes M&C'hll:do, 7 - Consulttrs das Hl às 12. {;omu,niea &lllda que Ô seu ln.stituw de diagnéaticu cUbk-o �Qn-

'.a da9 15 às- :1:'7 l!'(H'oo.

r
'. _ _

ünúa fún-cionando de maneira rc.gil.la.r, ficando romo seu subl!'ti-tat"-,,
ReSidênria.: Rua Marelllla·\ G'ul.lherroe, t> - .Nona·: ·i.8a. "" .'

.

D ......rl .> 8 h d h""
,

.

o cCIll,petente cu-lnco r, V' an"o "c roe er qoo a roam ue um" ...

-ano,.. vem aC()m.pa-n�lando, passo f: passo, os sell\'i"tls cnni�O\!I ;:l!!.•.,

Casa de Saúde São Sebas-t.ião, e de seu con.sultóno .

DR ALFREDO CHEREM l 05 serviços de. rádi'o diagnóstko, ?a,dioterapia e o� de l&hoor"'_'.
• tório clinico ficiJ,rü", Il cargll dD Dr. Paulo Ta-vares, non_le .sobe;i"'·_·

Curso Nacional de cfoengas menta'N

\

Médicos

Crrurg-a-Cb rdca Geral-Pa'rtos

Se rv i ço comp let.o e especialízado das DOENÇAS DE SENHO·

•. �: A.-; .. ,. Jffi modernos métoo,)s de diagnósticos' � tl'atamentl:>..

�.dL-I)OSCOPIA � HIS'Tl�RO' ',- SALPINGOCHAF.IA .- METABQ-

'1_ISMO BASAL .

I{Hl!io>t���}lia por ondas curtas-Eletrocoazulaeão Raios Ultra
, ;(,h�tll' e 1nfra Vermelho.

Ct,frsu.lt6tio: Rua ·T1'a,,i.ano, n. 1, l° andar - Edifício do Mon

h:�PU/.

i'·"rár'o: Das 9 às 1.2 horas - .,1).<-. Musal.
Das 15 âe 1S hOT'as �. Dra, Mussí.

Residêncía Aven'ida 'I'rcmpowskí, 84

DR. A. Si\NTABLA
f""!'lIHld,) pela Fas�jd'ade na�j0na.l d1J Medic'ina da tJlllverái-

..j.,de. do' Brastl). ,

\[i;tlico o=r concurao dar Ass'istênc ia a Pslcenatas do Dj�trj'to

F,d""',,L I

'[':x-interno dr, Hospi tal PsiquiÍitti<!D e Manicômio' Judi'ciá'rio da

, �;x·interllO da San ta Casa de :r.nsel·icórdla ':;0 Rio de .Ianeiro.

C1inie-a Médica -- Doenças Nervosas.
Consultório: Edifício Arnélta Neto - Sala 9.

Residência: Rua Bocaiuva, 1-34.

Ctmsultfts: Das 15 às 18 horas.

T�!efol1e:
r

d''',nsttItól'io: 1.26'8.

.-I.esidência: 1.385.

�""""��'-""""�''''.---...-.r. _ ----------------�--__.-----

Diàáamente drrs 15 às 13 horas

Anúncios medlanjea contráto.

I

.' OR. JOSÉ BAHIA S. BlrrENCOURT
l\t��llICO

Clínica Geral - PEDIATItIA

Rua 13 de lI<1aio. 16 � Hajai
l'UERICUL'fURA -- PEDIATRIA ._ CLINICA GERAL

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

ii .. Maio) --_ Florianópotis. -.

.fIorário: 8 às 1'2 horas - Diàvíamente.

DR. I. LOBA�O FILHO
Doencas do a.pa.�lb.o respil'at�i()
TPHERéULOSl<j

RAlHOGRAFiA g RAnWSCOP1A. nOs PULM()ES

Citorgra ào TOl'a:sc· \

· Formado pciu r�aculJ'Hle Nacional de Meó';cit14, 'tísio-l('xgista fr,

Tisivci,'urgião do Hosprtal Nerêu Ramos

Curso de

..('.'s,pec.ializa��o pe�a S. i:., '1".E�-int.e!'uo_ e E.x.�ssistel1te de

Clrurg.a dr Pr-oí. Ugo Pinneíro Gu.ímarães (ElO) -Ó,
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38.

Diàr iamer-tc, dus is às 1.8 horasv.,
Res'idêncla : Rua ]:<"\el1pe S�h·nrrdt, n. l!O3.

Semc8tre

Ano .....

�o Interior \

...•.... , c-s W",OO

I

Oi,nOS - ouvmos - NARIZ E 'GARGANTA

·UR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital

Moderlla Apa.relhagem.
Lâmpada dê Ferida -- ,Refrator - Vertometro etc. Raío X. (ra

diografias da Cabeç_a) - 'Retír�dn de Corpos Í<�xtranhos do Pulnião
e Esof�o.

Receita para uso de Oculo.s.

Consultório - Visconde de Ouro Preto n. 2 -- U'lltos dI! Casa

SeI" Horizonte).
�esÍdêndll - Felipe Scomídt; J 01. =-- Tél. 1560.

"

DR. ANTôNIO MONIZ DE ,ARAGÃO
CIRURGl.z\. TREVMAJl1OLo.GIÁ

Ortopedia
"

Consult6rio: Joi1.Q' Pinto,' 18.
Das 15 ás 17 dià-l'iamoottl.

Menos aos, Sábados.
Res.: Bocai.llva 135,

Fi>ll!: M. 7H.

.

DR.. ROLDÃO· CONSONI
CIrurgia Geral - Alta Cirurgia - MO'}éstias de Sentmras

.

- Ci.rn·rgia dos Tumores -

na FaúI;I.ldade de :nt�kioo ,t<\' U11.i-versídade d� S'ão Poal/lo.
l!:x-A!\siste.nte de Cíl"tl.l'g.ia .pos Professores A.TI.p·io Correia

Neto e Sylla' Mnto-a.
Cirurgia do e.stomago, .11t\s.k.nJa e vú.s biliar.es, i'lltesti11os de'l

(."''liO '" grosso) tÍl'oid�, "i:ns, Pi'ósta,ta.- bexiga, úteru, ovái'Í'Os e tramo'
(J"�, Va:rícoce.Je. hidroee}e. va;rilles e hér·nia.

C<,nsu!tas: Das 2 às 5 horas. rua }<'elipe Schmidt, 21 (sobrado).
T�!efcn�: 1.598....
ResidênCia: Avenida TrOtIlllQwsky, 7 - Telefone 1.764.

Semestre Cr$ no,oo

-+' ------.....- __--------------

DENTISTA

Os originais, mesmo não ·put.licados. não sezã...

devolvidos.

A direção nào se responsabiliza' pelos co_e'iÚHlõ

emitidos nos aJ·tígos assinados.

.A·DVO'G"ADOS
I

DR. ALVARO DE CARVALHO -DR; CLARNO· G. GALLETTI
Doencas de Cria.nças -f - ADVOGADO-

Consultório; Rua TniJ:aoo' sln. EdU. Sã·o JO'rge - 1" 'andar.

Salas 14 e 15.

Resid-ência: Rua Brigadeiro Silva Paes, s/n. - 3° andar, (chá·
ca ra do .E&panhai.

A tende -d iàr iaruente das' 1.4 hs. ern GTante.

Rua Vítor Meirelles, 60. - Fone 1.468 ........ FloríanóVolls.

DR. RENATO RAMOS DA SILVA
.
- ADVOGADO -

Rua Santos, Dumont, '12, - �Pt., 4.

na, M.· S. CAVALCAN'fI
Clíntca exchrstvamente de crianças

Rua Sli?danha Marinho, 1.9..- !J:'elefone (M.) 736.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
.

.:...... .�DVOGADO-
Caixa P·osta.l 150 - Itujaí - Santa Catar irra

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO DR. THEODOCIO MIGUEL ATHERINO·
- ADVOGADO-

Rua Trajano n, 12, 1" a�dár� sala n. 1 - Edificio São JOTrgb'

(Escr. ]).r. ·'Ya-ldi.r Suserl).
Te'lefone 7' q40.

Ctinica Médica - Doenças de cria.m:l1"
(T'ratamento d.e Bronquites em sdultcs e crta n.ças).
Consultório: Vitor Melreles, 18 -

- 10 andar,

H''ll'ári-o: Da5 10,;,0 às 11,30 e das 2,2() {IS 3,30 hozas.

Residência: Avenida Rio Branco, 152 - f'r.>l1e 1.6,4,0. '

DR.! NEWTON D'AVILA'
DR. OCTACILIO DE ARAUJO

CIRUR(.UO DBNTlSTA

Cí rurgra gétal - Doenças de Senhor-as - P�adO"logia
Eletricidade Médka

Con.sultório; Rua Vl'wr Meirelea n. 18 -- 'felerone 1.5:�7.

Consulias: As 11.30 h.OJ·as e à tarde da-s 16 hOl"as em dilJ.nte.
.

.

Res"idê.IN!ia:' Rua Vi·ela.! Ramos, .- TelefolJe 1.422.

Rua Felipe Sc.b.midt -. }Jilif. AméIta Neta - Sala 2

Tratamento cirúrgicu e cura da l"iorréa Alveolar;

Tratamentó cirúrgico e cura de Abcessos, Granulmu, Qu13_

�adicu'lares, et.,.

ATENÇÃO: -- Ul'Mde redj!ção-de pi'eç-os nas DEN1'ADURA5....

para as pessôas que vivem de ordenaao.

Laboratório Protético sob li direção de T'écnieo 'contratad� e8-

pecialmel1te no Uruguai, formado sob a orientação de um dos ro!iÜilO�

I credenf.l ados especialistas da América: •

I l)t''llf.adur-as sem o Céo da Boc-.. (Abooltda Ptat;na)

rontes 1I1oH�i6 e Fixas

____________________ I T,,,,,,s M d(!l�1a[s 'Irar.alt,os Protéticos pela Técnica Olals Te--. ..

!
c.ente.

I ------------------------

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

DR. MARJO WENDHAUSEN
CIí'nica médica de adll-ttos e crta.nçlls .

Consultório _o' Rúa J·O&O Pill-tO, 10 - Tel. M
.. 7(.9.

Ctmsuliatt: Das <I às' 6 hor.a-s.

DR. AR,MANOO VALEIUO DE ASSIS
'M'lW1CO

..'

--------...... ,

A V I S ÔDos Stn'Viço!! de erfl.rka fl'tfan-ti� da �8sM:êttcia J»llnkill'1t1
pltll� 4e. Caridade

.

C.MN1CA M'll!DWA 00 C..JUA!\"ÇAS. E A])Ur,q.OS

e Do&·

- Aler:gia -

E:l[-díreto-r do' II!:<>8-J)itIJ..l C�lüa �nt'A.na;

l)í1énç&s nen'�f>I1s e mentais..

Impo-tênccill Sexual.
·

Ru·a Til'aLler!tes n.. 9.
·

Consultas das 15 às 19 horas.

FONE: M. 798.

·Res.: Rua Sa",tos Saraiva. &4 -_ Estr.eito.

DOZE. DE AGOST(O
PROGRAMA DO MÊS DE JUNHO {

DIÀ ] 5 DOlVIINGO - TARDE DANCANTE. DIA 21 - SÁBADO - GRaNDIOSO CONCERTO.
A SEGUIR "SOIRÉE". NOTA. PARA o CONCER1'O FOI CEDIDO OS SALÕES DO CLUBE AO EMPRESÁRIO. DIA 29'- SÁBA-
DO - TRADICIONAL FESTA DE SÃO PE ORO. MÚSICAS REGIONAIS. BATÀTA - PINHÃO - QUEIMADA -·A1UENDOThl
E MUITAS SURPRESAS. CONCURSO DAS' SAIAS DE CInTA. - NOTA: A DIRE'l'ORIA FEDE ÀS SENHORAS E SEHORINHAS

A COMPARECEREM COM VISTOSAS SAIAS DE CHITA. MESAS NUMERADAS E A VENDAAPARTIRDO:DIA�t20.'TODASAS'.·
QUARTAS-FEIRAS, BINGO E CINEM�. INIÇIO À;S 20 HORAs:..

CLUDE
, ! ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

t
.

FlorianÓpolis, Sábado, 14 de Junho de 1952
--�--------------------------�--------------- ---�--------��--------�------------�--------

o jl);TAbo. 3

Uniforme- daPolícia
De há mu'ito que vem em r 'Trânsito que deve ficar no

A'·
'"

.

f
..

compAr&.v·el de sensível decadencís os uni- meio da rua, o homem de
.,ó:\:-UVERSARIOS des Demerau. Levará as ali. 8r e -lO .

.. � formes pollcjais; desde o serviço exposto ao solou a'
SRA. GILBERTO GHEUR' anças a interessanternanlna �Ii. �. A,b .... IA B-1\rb:a.., fn respeitável "garance", dos chuva, o que. é que usa na

'I'ranscorre, hoje, ° ani- SÔI}ia Regina Costa. I:..,J.. 'I!,. "dolmans" de botões doura- cabeça? Um gorro militar'
· versál'iQ natallcto da exma. Após o enlace o jovem par

.

por Sálvio de Oliveira Tenis, Clube deveria ser as- dos às encomodas perneiras que não protege nada ou um
'::;1'<1. <}, Ondlna Simone Gheur viajará ao sul. Ela aqui chegou precedi- sinalada como uma das ma- 'com "culotes" ora de exage- capacete que seria. ótimo
-espcsa do ar, Gilberto Gheur "O ESTADO" cumprírnen- da da fama mundial. Vinha iores noites já vividas' na- rados bojos, ora agarrado às não' fosse confeccionado de
.,<J.IV) funcionário dó Banco ta aos nubentes e a seus cantar para Florianópolis, quela simpática casa. coxas, até o momento que material pesado e não tives-
,rl(� Brasll, aposentadõ. dignos pais.

.

num notável esforço do Lira A insigne cantora. esta- se resume as da Guarda 'de se abas tão estreitas.
A ilustre dama, que des- NASCIMENTO: Tenis Clube. uma das nos- mOA 'certos, teve, também Trânsito num desbotado . Porque tais .coisas acon-

i:ruta de sólidas amizades, Estão de parabéns o S1', sas mais aristoeráticaa as- uma de suas noites felizes, brim verde e a da' Polícia tecem? E' que neste nosso
n.a sociedade local, pelas Deputado Bahia Bittencourt socíações. '( . do ponto de vista, artístico. Militsr naquelas horríveis Brasil a questão de unífór
.suas qnaltdades de espirito e auacxma. espôsa d. Jure� I .. Quem a �ó'nhec�ss€ ou já Gomo cantou! Como deaen- 'calças de brim caqui fecha- mes.se resume em ir copían
-e de coração, ver-se-á ho- ma Bittencourt, pelo nasci- tívesse OUVIdo falar' de, seu' volveu o substancial progra- das por desengonçados ·"co- do uns aos outros; vale ape-

· menageada, no dia (1" hoje. mente de uma linda garota I fam�so nome d� suas famo- ma, a que só grandes vozes .turnos" que podem ser ex- nas à moda: e nunca as ra-
"O ESTADO" cumprmen-I que, na pia batismal, rece- sas interpretações nas ópe- poderiam enfrentar. celentes para o mato ou pa- zões porque outros povos a-

·

t.;>.-a, respeitosacente, . I berâ o nome de Elizabeth. Iras. "AIDA','. "TOSCA", Poucas vezes teve o pú- ra a campanha mas não con- dotaram esta ou aquela pe-
·f�UTA. ROBERTO MÜLLER . - "., "FANCIULA DEL WEST", blico de F'lcrianópólis opor- dizem com um policiamento ça.

Ocorre, nesta data, o a- \ C·Ine \..0-'· de �uas brilhantes part.ici- tunidade de entrar em con- urbano que 'não seja o de A polícia tem que ter uni-
niven:;ário natal icio da ex-, ., Iario v,açoes na� temporadas do tacto com os grandes com- choque ou de cavalaria. formes de vários tipos, para
m<t sr-a, d, Maria Alaide

Me-I
• Metropolitan de Nova 101'- positores dos séculos 17 e Quando por aqui andou o vários serviços. As armas

"deh-os Muller, esposa do 'RITZ
.

que �u no Teat.ro ,�unicipaJ 18, como Cimarosa, Paisíel- Governador Lucas Garcez ti- devem ser adequadas tam-
sr. Roberto Muller, do alto AR 4,30 _ 7 _ 8,45hs. .

I do RlO deJa�eH'o , por cE'�r- lo e Nícooló Piccini, Mozart vemos a oportunidade de ver bém e em certas ocasiões
comércio local. "

. I Maria Antonieta PQNS _
to p'erguntana porque r�zao e Beethoven, êste mais 1'11.- na porta do Lux Hotel e na nem devem ser usadas no

As muitas homenagens de

I Ramon PEREDRA art.ista d.o seu alto quilate ramente, nem sempre são do Clube Doze de Agosto, uniforme. Estamos com o

':qu� será alvo a ilustre da- em: ?l'OellrarI.a nossa pequena incluídos nos recitais a que policiais qúe se apresenta- professor Reíss, quando ele
ma, O ESTADO se associa, em: I ilha, duvidando mesmo tra- temos assi�tido. E .to.dos el�s, vam com ótima aparencía, critica os policiais europeus
�onlialment€. I UM' CORPO DE MULHER' �ar-se, ,d� grande .estrela da com Ver�h, Puecíní e. VIla

I
pelo apuro dos seus uni�or- pelo modo irracional. como

J:)RA_ LEOPOLDO ZYTJ.(- No programa: O E'sporte I
cena Jírica mundial.

, !-obos, tIv:ram magls�r�l rnes, O Governante paulista conduzem o revolver, e que
ENVISZ na Tela. Nac.' Mas, ELIZABETTA BAR- Interpretação da Sra. Elisa- naturalmente saiu com a rouba pelo menos vinte se-

Passa, hoje, o aníversá- Precos : 6,20 _ 3,20 ! BAT?, ela �esma, com toda ?et�a Barbt�to, q:l/e, além de impressão de que Santa Ca- gundos para sacá-lo, e Iou-
':.<':'0 natalício da exma. sra, I

-

té 18
I a pujança ce seu talento insigne ar ísta, e dama das tarina tinha polícia. E ne- va a maneira racional dosmp. a e anos. I d 't' b I'

'
.

d
.

th Maria Pires Zytkuenvisa, ROXY

I
rama ,ICO, com_ a elez� pu- mais a�r�mor� as qua�l(!a- guern, depois disso, o velho "cow-boys" norte .amertca-

'eiíposa do sr. Leopoldo Zy- A� 4 _ 7,45hs.
ra de seus. crgaos vocais de de�ásoc:aIs e intelectuais. anexim de que é o hábito nos com o revolver sempre

tkuenvÍ.:lz, oficial da Mai-l- ODEON soprano, e com aquela ma- . maIS 110S esqueceremos' que faz o mongp. pronto a ser usado hlstanta,-
31.1:.3 Mer(;ante. As 7,45hs. ! ravilhosa intuição

, �t.sical, idaquele "La Natura in l;,de Nós não achamos ruim e neamente.
--_ Ocorre, hoje, o aniver- Johnny Mnc BRON I tde que f�lam os cnhcos, es- di. Dio" (Beethoven) e da nem. fazem?s c�íticas a

t�ll' É' ainda o professor Reiss.:..::,:h-io nata.licio do sr. Wal- em:
eve aqUI, numa demonstra- ária "Um bel di vedremo" �edlda, pOiS ate ao. contra- quem afirma que o unif�l-me. ter Damasceno de Oliveira. O PRINCIPE l)AS PLANI-!
çã,o de 8U� incomparável ar-, (Puccini).. ,1'10 , J?uvamos e afIrmamos I deve satisfazer todas as ne-

- J<'az �no�, hoje, a meni.. CES'
te.
.'

A sua g-randIOloquente lJ1- 8:1' oÍlma;. mas ac?amos que cessidades 'do serviço e que
..
na Vera Maria Schmidt, fi- Van JOHSON" Eliza-I" �nten?er os artist�s é di- -;tel:?retaçã� 11�, a;.-te da ":�i- nao deverIa s�r somente em tem influencia direta nas 1'e-
i�a do sr: "Dilermando Sch- beth TAYLOR ..

flCll. S�oer ? porque dess� � d?- (;:erdI), Rltoma Vl�- tais ocasiões, mas sempre, lações da polícia com o pú�
midt, funeiol1ário da Dire- em:

. chama mterlOr que os am- j cItore , deu-nos a 110çao pois já merecemos, mOl-men- blico. .

toda do In terior e Justiça. A VERDADE NÃO SE 'DIZ
ma, que �s l�va ,a fazer da exata, .do

.

gra�de sopran_o te nos pontos 'mais concorri-
-- Passa, hoje, o aniver- O REI DOS ESPI-E'S

ürte aproprIa vlda, que os dramabco que e a Sra. Eh- dos da cidade, nas filas. do
"má'io natalicio da·exma. sra. N

"'.

C' °t".J· faz a espalhar beleza com a sabetta Barbato, que dificil- cinema e nas diversóes ur-o programa: Jll1e anula' d' l'd' t cl'
,

,i�, Maria Guilhermina San- J . 1 N' ! pro l�a I ade dos bem-dota- men e po era ser superada. banas que não sejam turbu-
" OI na. ac. '" '

d'f' '1 Q F' I t' -

t-l.lS, viuva do sr. Ten. Beli- p. '" 5
.

3 2
. uOS, e I ICI. uem sopber .ma men e, na cançao ·lentas, como o futeból porteço:;. ,00-·, o

d 1.' "C" t" t'.. '�S· t(
,

1 t' 10 respon er, sauera a razão ,H(!I'e mgl'a o, Ivemos a exemplo,. um policiamento�;_,.n" . an . )�. mp. a e anos d "

d ' ,:t t
-

TI 1 d.- Ocorre, hoJe, o aniver- .' IMPERI AL
e sua VIJ1 a a nossa Capl- �!!,l11ons raçao ca a e sua c0l'!1 policiais melhor

, l,ni-• X :>. -

tal, quase-sempre ápatic8 às "'ersatiJlidáde artística. formizados.,",ário natalicio da exma sra. Às 5 -.7,45h8.
·d. Alzira V. Ribeil'o, e.spo- Albert C LELLI _ Zora !lê'ilnifestaçõe� artísticas. .• A arte incomparáVQI de. Esse v·elho tema dos un-i- 'Está se -acentu1ll1do a. on-

-::ll:l, do sr: Afonso Ribeiro So- PI Z Mas, ELISABETTA BAR- Elisahetta Bal-bato ficará fon\1es das nossas polícias,· da de frio que se verifica.
"'1"l·"'J.ho, f d' L eAmZ:.JÁ BATO, ela mesma, aqui eg- conosco com.o lembranc�a de civis ou militares, sempre nestes últimos dias, na zona... � .azen elro em a-

. .:;:es. . lVIONTECASSINO
teve. E isto é outrocapítulo. l acontecimepto inédito em nos preocupou porque acha- da serra de Santa Catarina.

'r' h
. . Sua passagem p'elo Lira nOi'lsa cidade. _' mos que "ndam quasi sem- I E,m .Xanxerê, municipio de---

. ranscorre, oJe, o a- No programa: Cine J 01'-
.

.

-

.uivel'suno natalicio do sr. naI. Nac. R.' 2 f.
pl'e fÓl:a da lógica e do bom I Xapecó, o termômetro acu-

, Ab 1 d F d �unlr se a 8 elr� a senso. A nossa Guarda de sou 3 gráus abaixo de zero!�>ll't< e ar o onseca, a vo· Preços: 6,20 - 3,20 1;;1 _ -. • ".... (JI .,iJ:t3'.do no Rio de Janeiro. Imrj. até 10 anos.
-- Vê passar, nesta data, �l\1PERr.:IO I

. Câmara Municipal __._-_.,__....

"f, seu aniversário natalício, As 7,40hs. 'I G· D· S'" I.. O.·. u.·�.:8. gentil senhorinha Zílda Maria, FELIX _ OrIa!l<lo A Câmara Municipal, çon� ção de material para COml�
II • �. .." II • �

, t1oulart. VILAR vocada pelo Chefe do Exe- trllção de estradas. 1
.

CEN,'!'TAC.E 'd'd
. Ben.: Aug.: Resp.: e Sub .: 1,oJ.: ·ap.: Regeneração_...... em: cutivo, se reunira na PI;óxi- Com essa me I a, CUJO Ca,tarinens€GOUVÊ-GHANEM UMA MULHER QUAL� m�segunda-feira, afim de, projeto já obteve apr.ovação

R,· h
.

I d 1
EDITAL.

eail'za-se, oJe, nesta QUER est,ud.ar e .opinar s.ôb�e o em- do. s srs� Verea ores, em
.

a.
De o"clem do R 'M' t 'd t d II,.., •

1 I - - P f
L esp.: es -:, conVI o a o os os r.;

'�i.;a.pita., ° en ace' matrimo- No programa: NoHcias prestI.mo de 5.mll'hoes � d.e I dISCURsa0, o sr, re elto
que' compõem (J'!l poderes do Gr.: Or.: Est.:, a todos t)�'Uhl da gentil !lenhorinha ,da Semana. Nac. cruzeiros à. CaIxa �c:no�I-1 p'aulo Fon�e� p.ro�l�ra ,f,��e� Oohr.: dos quadros das AA�lg_: e R�esp: :J:�Loj.: �ap.':.,:i.ueIy Gouvêa, filh,a do sr. Preços: 5,06 - 3,20 ca, Federal, COl� gUlantlas al�l�ma ��lS�, �P()S sell<'j.S Ordem e Trabalho, Campos Lobo e ',Januano Cortes, bem (

'Teu, José Valério Gouvêa e . ImJi!. até 18 anos. do Estado.
, . I cr!t:cas a_mereu\' da sua _a�- eomo a todos os IIr.: regulares de passagem por este.,,>l'k �sua ,exma. espôsa d. Or- I Esse empr�stImo, ,8egund,0 I mmlstr�ç�o;, em beneflClO' 01'.: e suas exmus. famílias para �ssiAtírem a Sessão gC-.fandina .Jacques Gouvêa, At. M se sabe, destma-se a aquisl- do Munlcl.plo .. , Iene de posse e'a cerimonia de adoção de lowtons que �

·i[!O>ID () dr. Cegar Amin Gha- enç,o'
..

. 1 ' reali.zará a 24.. d(� conent.e mês, às 19,30 horas, em o no&-
l.iI;�m Sobrinho, engenheiro .

:8���r;;�:r;!� de Estr'1- rn�i�·��:;�;�/;;�t:��;: 'Galeria de Pecas e Acessórios
so T���;OdeSl��0�f�:�i�:a����Oâe8��)52.

o atá civH, que se l'ealiza- meda Adolfo Konder, 8. '1'1',1-
, _ SÃO JOÃO _

. CS�c��:'t:á���-zé, às 9,30 horas na resi- tar na mesma Rua n. 2 -
i 'de

rlencia dos pais da 'noiva, à Arma7.R.Jn.

I,. .JOÃO VIEIRA & elA. LTD�\.'rua Duarte Schutel, 86, té� R S S'? O,ua. ,. antos armva,_5!'ã por padrinhos, pelo noi- .

V E N DE _ S E BwrREITO - Florianópolis -- S}tnt;1 Catarina
·
v:) o dr.� Ruy Soares e ex-

. .

. Peças legitimas em geraL Ímra 8utomó\'eis e cami, DR. GUERREIRO DA FONSECA
�a. esposa d. Dey Cabral

I Un I.a biCIcleta mar- nhiie" -- INTERNATIONAL - nODGE - FOHD -I Es'[>eciaHsta do Hospital
;:;()ai:es e. ° sr. Luiz Am�n e

ca MONARCK. CIB�YHOLET, etc.
.

Receito de Ocnloi:l'- Exame de Fundo de Olho para'
·,exm,,: s.la. d. Ira Amm e,

. 1 ;:_. Oferece as melhores vant.agens nos preços das

mer-j
Classifkaçào da Pl'e�sfi()

Ar.'erÜ)l,Tl"I�t nOlva� o �r. Agenor Tratar nesta re<: DcaL, ! "adnrias, favorecendo desta forma aos senhores consu. . MorJerna Apar�:lhagf'm.
M�n.a e a senhOrInha Esther- com ° sr, Lino Cunha. '>tit'lMO"'.

_

. ("l>.,umHÓrlo - Visc;:-nd{' de Ouro Preto. 2.Amm Ghanem e o Jorn. Jo- ·

w •• �..... _

;-'.'; Bat ista Pereir?.' e exma es

posa {!. N::dr Gomes Perei
1"'1. No n.to l'e1i!doso, que se

. i-:,�,!j7.n,·[i :\'; 10 ho,.gs, na

t;ate{!r�l ]\{etropol it1llJ a, RS

.

�'ãl) paraninfos, pelo noivo.!.� �!'. JOq� Amin Ghanem e

exma cspôsa d. Daljuta A
nli:t Gh::mem. o sr. .TfW)
Limg e e"m;:t. snt. d. Giiber

tin.a Jaeque<; Lmw e. pela!
nOIva, o ,,]:, Teu, José Valé
""lO Goavêa e -é:�m:l.. e::;pôsa
d. Orlandina J"teqlH\S Gou
'vêa e o dr. Arthl,r Boos e a

. .s2,,'-loI'in ha JI!l:�lria ·de Loul'-

Vida 'Social

S. Suri

Geada em
·Xanxerê

, \
OI.HOS _- OUVIDOS -- NARIZ E GARGANTA

...•

'\

#IlDOii '

ít..... A�1, �;'J�.
.....ZE-MUTR�

"

IJ'

(
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4 Floriaitópolis, Sábado, 14 de Junho de 1.952 OETADO •.", •.

Amanha, nesta Capital,jogarãoAv.t1 e .A>nltÁ.l·ica,
. '.

�eci�in�o O 'titulo màxiOlo �o 'fute�ol catarinense

N�s ..aspirantes ()
, Barriga Verde

Prepara-se o Atlétic'O para
Corrida. da Fogueira

aConservou-se na posição líder·' invicto a 8.,A.
. Barriga Verde, vencendo o DOlt por 38 a 24

vítoriou-se também

Dos setores mais movi

'I
ma semana já, estarão os »_.

mel,1tados do Atlético, �leve- tlé�a�'do,Atlético treinando

mos destacar o atletismo, 'no rtinenário, e na hora COl1-

onde, a operosidade de Si-l- vencionada a fim de faze

vío . Marques, o competente rem boa apresentação na

técnico, vem conseguido re- prova promovida pela Fede-.'
ração Atlética Catarínense,

.r

Reulizou-se, terça-feira, : Pereira (4\ M. Silva (4), N'l Quadros -,- Barriga Ver- jogador Rczendo Lima com

'passada :{ �B rodad! de bas-
i :)ut�'a (7�: CI�be Do�e - E. de. - N. Prado (4), J. ou. 32 pun�o:,>., .

sultados supreendentes .

•�uete dirigido pela flAC. De- Moritz- (6),' W. Kanitz Ul), verra (2),. M. Prado, (J1), C.' Os juizes da la partida Treinam os atlétas do A-
.�_.".,.�"".�.,_�....."".�••"""",,,,,,,,,,,,,,,,

:fr01�jar�m-se s:
(!'" quintetos;�. MuÚo::; (4), E. SeJv,� (6j,. LLauth (6.), J. Dut.ra .(8)., �'I com bom desempe�lho fo- tlético para a competição

.

.asprrnntes e titulares do,.t!:. Lopes, ,'1. Barbato Ui), R.I Souza (11), O. Ohveira (2). ram os senhores Nilton Pe- do dia 24 de junho, espe- Reajustado o Departamento
Clube Doze de: Agosto e da Faria (2), E. Spogan icz (2), Clube Doze - V. Cardoso i-eira e Carlos Brcgnoli, e rando um resultado cornpen- I Feminino
.A. A.. Barriga Verde. 'I'orci- : L, B. Dutra. O maio)' ceatí- (�), W. Marcelino l2), N, 08 da partida principal, com sador- além de qualificação Noticiamos o ano passado.
,da pequena tomo se acall-l nhn do Barriga Verde é o Camargo (3), R. Lima (12), desempenho competente e para o título de campeão 'do a organização ,do Departa
te.ce em partidas do campeo- ! jogador D. Cunha '(10) e o C. Pereira, Odilon Martins enérgico foram os senhores Pedestrianismo do ano de menta Feminino, que naque-
.nato citadino, apesar de não: do Clube 12 é Benito Selva (5), K. ]:1oabaid. Carlos Dantas .e' Milton 52. Espera o Clube do Es- lu. ocasião tinha como pre-

;Rperarem os mentores do I (22). 0. mai?: cestinh�. a�n- Lehmkuhl. Caiu esta .vitória treito colocar os CL'1CU prí- sídente a senhortta Marta
bolaocesto, em nossa terr",! da continua Ney de Oliveira Carlos Lauth ocupa situa- manteve-se na Iiderança e meiros colocados, conquis- Spreing e contava com as.

senão daqui a algum tempo, ! com 2D pontos, ção de relêvo.entre os ces- invida o Barriga Verde, ten- tando a' taça instituída, de senhoritas Maria Barreiro ,,'
., crescimento !�o. iuterêsse � Tituiares _ Barriga Verde tinhas do certame com 44 do no turno sórnente uma posse transitória, alem de Mercez 'I'olentino, Ufania.
por parte do _l?Ubhco. ,

Pen- i aR Clube Doze 24 pon_tOfl. ,

! partida que é com o Carava- qualificar-se como camlida- Moura, Ceci Vieira da RQ-
.sam desde ja os rl"o�eres i A contagem verificada no No Clube Doze de Agos-: na do Ar, um dos candidatos o ao título' de 'campeão . d·o sa, Nely Valente, 'I'erezínha

,3:) �e:-;tohul cm cobrir o '-'Es.: i fim da' partida não er;pelha! to o cestinha é o execelente ao título. corridas de rua. Na próxi- Spocan icz, Terezinha Costs..,

;�::i��n(.dleu· _�an:a"es�����rll���} I o de,�':-,':H'�lar eQt:ilibra,Oi) ,eiEm pie'na e'xecuca-o o plano qUI·nqu'enal do
Eli Almeira, Rosa Mária

'A .. ,� "" c ,c�., ,.

I entuaiástico ate a metade .

,
' . � . Lemhkuhl, Ivonette, Caca-

, ��;���e�e::��'��� ����e i: ! 2�u�:g��d�i::r�e ii�J:':�!:n� ! C' ,. b' I' t', t� C I·
�'

.
��:��:� �::;�;�' I:��;���lt;:l ��=

�·í�:.!,,�; h,:ll<:}CCt e�. :'�ol".i:n:-l to,est,eye
a uma c,esb de II , u e e leu

'.

a arlnense' ba l-Tensa Barreiros, Eudé-.

�??.ls ao aumen�,�, <k cvX_Uc:- I d irefenca do seu contendor "

.,
' SiH 'Wagner, Helga Spreing-

�j:d.1.de.:; da torcida. Por mi- J obrig;lJ1do-o a desdobrar-se; rnann, Zélia Vásquez, Stella

(;latl:va do Dr. Osmm: C.t:nl�'i: : inclusive, a permitir-se de- Ha tempos noticiamos o Aducci e Vii<l!n,. aguardall- . tística corp. que estão arm- Vieira da' Rosa, Vilma Va-

{j('��den to G? }1'�� .la ira I monstrações de indisciplina ):)lal:o qllinquen2� (:c n�.alj- \ do sO,mente � �xectiçã,), oa.1 ma.dos tod�sl os, troreUil '��(:l�- ,lente, Vilma Marcelino, WaI

J�"Lla�o !lO, l�.�?ltal}t� l�- ii'
que cu�minar::tm com a des- z�çoe,8 .em que 3e la1l5al"l�Lo ! planta do PI'edlO � do ter!'e- G.;:ostados por uma d:lfi glO-1 t:u-des

Entres .santos,,' lVIa
grudom ° desp,ll �:vo d� .10. -

classificação de um dos seus slmpatICo clnbe do 1',.:\\'r,01,0 no para se eonÍlrmar !:"S nas do' desporto etannenSE. na de L. AlmeIda, Zenlte de

,:�L, ter:r�:, un: poüeroso s:�� jogadoreE, por atitude al1ti- !la senti�lo �e poder, na (tala conversações .entabolad<B, Notamos ena'e H grande , L�lC<:S, Lac}' Luiz�l Vieir?-, -€O

"'I'l��) �le é!lto-��lante que haz desportiva, eom desrespeito do seu JubIleu :1€ parta. 0- podend,o se ·aflrmar que at� �t::;sistência 'presente, ele- eMana Costa. HOJe, rea.lus
:n

.
hl�ch�da I?reSen�: ��,o ao juiz. Nã.o ha argumento ferecer aos seU8 as;;oeiadoR o, dia �O â ejunho, estará m�,n.tos do depaI,'úmento :te-I: ta.do

sob IlOVê�S ,bases, já ca

]laI �os aconte�l!�:lCn�o" de,-, que. !lOS possa convencer um.a séde social em que ;')':0 (!,mclUld<l: a parte mal.:\ Im- mm1l10. tendo a frente a slin. mmha o depaItamento fe
portlvos, de eVldencla.

que os juizes tenham pre- pudesse estabeli:'�er vÍncl.l- portante do plano quÍli.que- diretora, senhorita Múia minino para uma centena-
As dUi1S pat-tidas. dese�l- :judicado o quadro ele New- cos esportivos-socicv-3 dllra- mil.

.

Brasil. Na mesma ocasião,; de sócios, estando em condí-

yolve:'am-se en} 'ClIma. 11.e ton PradíJ, como 'considera- dom'os. Passados 'l1êTJ,OS GP foi nomeado Diret.or do De-I ções de Copdllzir com, efiei-

�n�U�Il'.lSmO, tendo a prlllCI- mos anti-desportivas as BUS': dois meses já podcmc'l c·('r.:,,- Reforma dos Estatutos partamelltó Social o Sr. Ma-
.

cncia qualquer campanha

�!l. sld.o :.ru�1Cada ��r ges�o: I'
peiçôes arguidaR contra um tatar como marcha ;;eCCP·Ol·. rio Brasil, um dos matore') II q�e "

se lançú' a
_ assoc,iação

d:�.ll1dlSC1plma de
..
JpgadOle" dos juizes. Não justificamos {l clube dirigido pelo :l1ajór I

Afim de .colocar os.Esta- npmes no sentido de orgauL p[ira a con:olecuçao dos seus,

-de uma d<lS '\SROCIUcões par • {'If,{ll'l'O T�al!ul1.. "'e�·, tlll,'gl·a.',r'lM" ,tt.l.tOS em dIa com as. ll1.0,."a- - '. .' I l' "e" l'S en+l'e os q"laI's . ',.,'1 .... "-
••

'L" •• ,
,. '"

-

• os géstos que surpree:nde- 1n 1:
'"

U -' , •• u" zaçao esportIva do EstreIt0 ti '" '," L
,

L, a. L H,,,,,"
.

t:CIpantes.
, Iram não só ttR autoridade's despórtista gaúcho, • agora ç�es e dentro dos prll1CIplO� .'." .

",O de ·aquisição da séde,·. já
-,lspiJ;anles -- Barr��a Vei:-l d'a FAC, como aos torcedo� \'incu�ado ao' noss'o tOl"i"fÍo �glllados pelo l)ecl"et{)-L�1 F�: da<,[o a conhecer na escolhida e que agti�rda,

.

de 3il Clube .Doze 27·
l"E'::l fJl'esentes, Dor seu fla- não só por suas ativJdHdes �. ,3199, a _comissão de ��� ocas�a? pelo Dep�rta::nento I simplesmente' a configura-

,
Para o Barriga Verde im- grante atentado- ao c0l1ceito profissionais, mal' tanlbé.n fOlma de ,Estatutos, presIdI- l<'enunm? a orgam:_açao das ção lega} para sua abjetiva-.

�1Unha-se uma vitória afim de disciplina esnortiva. O pelo desejo de se instalar' da pelo Cap. Fortunato, ;e i
Barraqumhas d� Sao Pedro, I ção. Não podemos deixar de

�(e, se manter na lider�nça, quinteto do Bal'rign Verde, d�finitiva�nente em )10:-;:;0 compos�a dos Cap�. ROn:a.l·JZ I' qu�o club� I:�ahzara no

ES-1I:essal,tar
o �ra.ball:o. :feil��

.Juntamente, eom os ,qumte- venceu com superioridade �olo, admIrado Gom as bete- e .�arquena e�pel,l, baDa-
'I
treIto, :lOS dtas �6: 27, 28 e no terreno mfantII-]uveml.

tos da mesma categoria do --' -

b
' zns da terra e surpel""O "8-

lhando com afmco,

upresen-129
de Junho prOX1mos, -na preparando-se o clube pal'::t..' o,. t.'. porem, nao fIOU' e manter-se "" " .P

•

t . d
. t d 10 d' . G G

'

.

Lira e do Caravana Para U l' 't d 1- la exce,le'llcI'a de noss'" GOll
ar en.ro e IaS o ah- rua en. aspar Dutra ..Por apresentar seus J'uvenl's" .;,�;

,e,.;' .'.. sereno (13.11 'e .. e UIn p acaI"- ' ,... e,C· -

_
,'. ( " .' ••• •

'.
• .,,,,

Clube de Hmnn era lln1,1 d t d J t'
• tf\ Amant" do e�OOI·t"" "e te proJeto, que devera seI um grupo de SOClOS fOI sol1- no dIa 22 ao mesrrlO tem' ,.,�.

" e apf'r 'L o ,usaasuaVI- v, ......
- �. ...... ,. r

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

:partida deci,siva, porque sua tf:ria. �u�, e�tl";tanto'não e. principalmente do fute!.).")l, votado e mAssen:_blela ,t_;�-I citada a apl"?vação da casa que 1ll1,Cla seus' infantis pa
"lel'l'ota afastava-o mais da. m'oldurou-se. com demons-' comprendeu .e aceitou I) pa-

ral do Clube, ,Il?l" mterm,edlO para? Bole.t�m Mensal, qtlg ra. q_S competições fntul:aM
...·ol�qüista ,do título. A pri- trações d� desp�rtividade 'a pelo de d.i:'l!?ent� de em (:os �?� seus .S?�lOS-p�opr,let�. �:v:elá. c<?nter, nfi� sómente de volei e b�squete. _Ao dei

me.ll:a fase desenvolve�-se �- que estamos acostumados maIS. tr�dlC:ona?S clubes de t,I�OS �dqU1.r.l� a n).ag\es:o�fl aI tIgos q�e l�tel,essam o xarmos as, ;!lstalaçoes d.o.

,�ullJbl'lI;du, se�do o ��llnteV) quando vemos atual' o qua- �lorIanop()lJ�, fundad9 por se�.e sIt:lada as margens da club�; mas o d18t�ltO que e- Clube A:tletIco, estavamof
(lO Barr:ga mais pOSItIVO nas dro de N. Prad�.:

. este desport1sta de €:s,';01, bala nOIte. leg�m para sua 11OOe, a Es- I eon�encIdos que o vetera:m»
\.'onclusoes, tendo terminado A marcha do placRl'de �s- q�: f?i .naquele t_empo o ca- treIto, ::omo, tamb�m o

rel�-l
dara ao mun.do esportivo cTe:

pela �ontagem, de 16 a. 12. teve equilibrado na -a fa- pttao Blttencourt, ?compa- Inauguraç�� � Séde p}'()vi� t� d� t?da a S�la VIda adm:- Sa�ta Catarma um� das:

Na. segunda fase o JO,go se, 'quando, nlur'cou '1'6 a I? nhado por uma teo1'la de es- .
BONa ill�habva, SOCIal e d,e!lportl- ma(]s co!.npletas 0,rgumzações.

t
- Gl'açás ao dinanismo d } d

'

C?l1 :lllUOU, con: as. cal'acte-, paJ'a o Barriga Verde, es- P?1"tistas de valor d� l:Msa ova.
. esportIvás do Estado.

Tlst)CaS da prlmeIra, reve.' tunda riuma ocasião o CJu- CIdade, naquele longlquo 12 vice-preside11te, Cap. Pel'et;
:lando o CI.ube Doze maio.r be 12 na frente com 8 a 7. de outubro de 1929. A dire- foi possivel, sábado pa3f!a�

?o�elde tremame.nto1" cons.tI_l,
e em outrf,l empatada uor 12 torja atulll não teml'ficario do, inaugurar, na rua .Gen.

�
. ..

1'" Gaspar Dutra, a sua séde
�,�I�{ 07se num nva m�lIto a 12. Na segunda fase a pe-

matlva, e SO). a msplrnc;ãú
'eno 'lOS outI' 1 b I' 'd t C P provisória, tendo cortado a::,

L
"

.

os e U f7s. ·leja esteve equilibrada, ten- c o VlCe-preSI e11 e ap. ,e-

utou mt��to. estando .em I do o ma,�cador {I cu,R<ado· nas ret. já conseguiu reol'gm1i-. fita de entrf!da o pres·idente
t

�

df

I
,. . 'bnl1ol'ari.o Ten. ,CeI. Pau!(.1 J4 (le JUNIIO' nECr'r'I' DE Cc\N'I'O 1 ce'lebl'·'"ce;- as ocas,lOe:; com a I fl- parte's m is' equilibrada 18 zar OH serViços da sei�i'i:YCa- ' , • n ' -""- J I L�, {la v;

Tença de uma cestÇl para o· a '16 20 a 18 p ,

.

d
' ria, sRbido que na b0u es-

WebEll' Vieira .da Rosa, con-· cantora' francesa ILUCIENNE ,DUGARD. com inicio às.
.

' ,
,

' (, L, IH U epOIS VJ'd' ('( '1)e1 'd t 'ir "O 30" 1 'D' d C h' "S
" '"

,seu contendor (29 a 27). En- o Bal'rig'1 Vel'dPo. 'O •• t '.. critnçiio reside' um dos fa- <L. o" o presl eu e lüc:t- <. " lOras. epoIS () Ol1certo avera OH'ee JJancan-

±retanto o quadro do Bani-l se �o "";aca'd
�, a\:�� aJ<ldI- tores de sucesso de uma a-

jOl" Mário Fagundes que b'a- te". O RECITAL 'é em homenagem ào Sr., Almirante ·Co�
.

t"
.

t· 'J'!
.... 1 e. mehe e dU,ziu o praz.er e a justica mandante do 50 Distrito �avaL

,�,.a,. m._aIS eCl1JCo 1'e81.8 lU
.

<l seu melh.or padrão d� jogo gremiação desportiva. >

_eaçao, vencendo o antago- Dados Técnicos:
da homenagem que se pres- �1 de JUKHO: TRADICIONAL FES:rA JUNL�A•

.

t
.

'd ti Aquisição da Séde tava a um antigd jogador e :::om iníci,} às 21 boms.JllS n com supel'lOrI a e, Falta" Pc<::s'ja;s B. "

, ,

"

. �. ( ,,- ao 1- A eomissão de com�)ra (la agora o mais dedicado dG,s' NOT';' ";\'f Cd' CO ....·CEPTOSQa.dros í e Cesnnhas -. ga Verde Treze (13). ,.
1 -",: .,\;3 lv_e"as e ti. eiras para os 1'. "'-'''I'

JJ?rng_a V,E'rde - �. Cu�ha Clube Doze: 'Dezoito (18).
sede já tem cempromisso seus associados. Na séde pO-1 ]Cima pocem de:o:.de já· ser reservadas na "Joalheria Mo--

-:1.», N. SIlva (;1), L. lVlen- PaJtas 'récnieas __ :J>l':
formal de compra e veIda demos, constatar a organiza .. "itz", à Ru,Oi. Felipe Schmidt.

_

.donça (6'). E. Bastos (2), A. dga v"l'l'i> C" (_)
� dQ prédio sito lia Balneário ção que' presidiu a sua ins- R0serv�a de Mesas para a "FESTA JUNINA", a par-

".' • -
- mco lJ •• ' de propriedade dos senhMes talação, além da forma aro· tir do dia 16 do corrente,

.
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Florianópolis, Sábado, 14 de Junho de 1952
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}DLt\ 24 hE;JUNHO,� SÁBADO ., TRÁDICIONAL FESTA'JUNINÀ, .AS 21·HORAS ., .CASAMENTÔ NA RoçA QUADRI•
. :;�f�· ..

-·

,
r:J\�çA OA,RArr(Jf�ffl.;A;"- CONJUN1'o' DE AC0ltDEON' "EX:EC;U'rANpO MUSICAS. 'CARACTEIUS'flCAS -', ORNA·

:ill'IEN'fAÇAO A CARATER - DISTRIBUIÇÃO DE PINHAG, AMEND.O'l\l ,E QUEJMADA- QUr.�AS SURPRESAS. RE&ERVA DE
,

'. .

.

�l}i�SAS NA JOALHERIA MORITZ NO DIA IH DE JUNHO. .

.

/. .,'
.

', ..
' '

..

li Cf)mpel�e'ãO,/ Ju,veuil/de .Al18tiSIlIOItio, dia 2'2 do cê,rrente
'

r, '. �
;

.. .

----_._---

, I

\ 'Viagem 'com 'segurança
I e rapidezr so NOS' CONFORTAVEIS �llCRO·ONIBUS DO

Bspedalidad(� ,jup' mais es- I

R I °100 �<S"L,.BRA�,ILEIBO»)-JOi"I':OS e abnegacão requer I. li.... U 1)
",Le diúgen tos, consabio, (\ I Flortanópolís _ Haja! - -Ioinvllle _' Curttíbs'c.�((:dpnte (luaÜl'O de mento- I • 4

res que possue o clube da I
A

Ao
\ '.

;;olíntt. Estamos; esperança- I' genCia:' ��: �:���1;� �rl��ii�: da

,dos ,jue p' destem!;ls e a co�:n-
. I

&JetelTc.ia de o. Meira, um �-. .� . . ......-;----_.�...�._ '�__"'"

dlj� mais destacados mes-

inf�:;).lzmerüe parace não

'i-é'i' E'..êlÜls:iasrnadci os clubes
..;íwdíno'l que- desenvolvem

�!'r!.Te .s'U&S modalidades des-

1,-ortivas G atlôtismo, R com
,petí\{ão dia 22 do corrente,

.' .�m t'Hsputa do trofeu "T'en.
',{�eL Pau'10 V'1e1e1' Vieira da

H.osa�' ti. 'realizar-se no Está
:'tl1o HT"i\:·.n. CeI. NHo Chaves
T(�ixelra". A não ser o Clube'
,/Üiét1co Catar inense, os de

:mais clubes não tem dado
.���n:H)!lstl'ações que preten-
"itu:n'l. euucorrer �IO primeiro
e:eL'tame citadino, desta mo

,;!�alidMle no esporte base.
"

E;aperamof; q�le o Li1'3 Te
fbi;s Clube, de tão gloriosas

À" -

tlétí
( -

"i1·a<�1(ne" ern a � e rsmo;: nao

se faça ausente n,êste pri
rneiro tOl'n(o;io desportivo, na

'üe de educação f'isica da

-""'!;}{1ad€t consigam levar no

A1Í<'! :�2, e
, pelo Ubiratan, uma'

J.}lêia·de dt! a:tlétas 'futuro-

Neil treinos realizados no

,Atlétiefl, podemos ver cél'tas
_:nfu�e.(hs, que seráo: pOl' eer

, tO, ,) c�tJninh(j para a desig
;.�a�ãcJ {te lndiceB fnturos,

� 13?, �eniido de .::'las,,;fic�n� os

�'1i.tit.eas . parfl. compet!çoes,
.-atelldcndG-se, que OH paulis
�H"" em face de muitos 1'e

:::'iu!ta-dos tem classificadot'l
.=;eus atlétas em i? Divisão:
,.Sovem;, Juvenis, Moças As-

1)iranfes" Homens Aspiran
t<es, Novas, Novos, .Jul1ioso,

· :Damas; Senhores.
.

N{/ elube do Estreito no

-.ramos certos atlétas que
'muitü coopel"ar��o pa1'a . o

tlesenvdvimento do espol't�
'})a.se. Sfto êles - Nos 100
'metros -- Moacir. Moreto e

,

Maria Valentina e Sônia.,�
'Nos 200metros Moreto, Luiz
10arlo3 e Moacir. A turma

,jos 4 x 100, fez '0 p€l'curg!)
. '·,em S5 'segl,mdo�, Nos 1.000
_metros Zanzibar fez o per
",em 5 minutos .e çito segnn
"I1os. No salto em distancia
Ma,da Valentina conseguiu
�3m97 e MaacÍr e Coelho ;o-)

]PaULo Alberto conseguiram
>f.rrllO. No, salto em altura
::!loaeil", Rui Coelho e Paulo
Alberto tem passado o saf

.rafo em lm40, Zulma, Bel:
-�.a�dete e Walda tem passa-

· "j(� () sanafo em lml0. No
Ileso Bemanlete tem arre·,

me3sadú acima d,e sete me

-t1'Us. ]'iíQadr" tem consegui
,!Ia- n metros e Paulo Alher
to um 'Pouco menos. No disco

. Ast.logildo conseguiu lançar
· ;;...:20 metros e nó dardo Jfli�

'l,farmaCias IJujz'o de Direito da
"

de PI �nt�olc' ,
,. d'

.

T�·I DEI:tARTAMEN'l'O DE om.aroa e, J)ucas
I. SAÚ'!>E PÚBLICA J JUIZO DE DIUEITO DA nharem os termos -da pre-

I Mês de Junho \. COMARÇA, :OE TI.JUCAS 'li sente Ação de Usocapião de-

114 Sábado -- Farmácia Mo- pois da terminação do prazo

dern a - Rua João Pinto. 'Etiitá.-l de citação, (I prazo! dos editais, nos termos do

15 Domingo - Farmácia: de sessenta dias, de interes- ! art -. 455 do C. P. C. § 1° e §
Moderna --:- Rua João Pin- sadoa ausentes e desconhe- 3° por meio' da qual deverá
to.

,
cidos , ser reconhecido e declarado

21 Sábado - Farmácia O Doutor Clovis Ayres o .domín ío do Suplicante sô-

I SantoAntôn io - Rua .Joao Gama; Juiz de Direito' da bÍ'e, os respectivos terrenos,
J Pinto. • Comarca de T'íjucas, do Es- ficando citados, ainda, para

22 Domingo' --- Farmác ia l tado de Santa Catarina, na no prazo legal, apresenta
Santo Antônio ,'-' Rua João forma dá' lei, etc.' rem contestação e para se

Pinto, ; Faz saber a tOdOS quantos' guírem a causa até final
28 Sábado -c Farmácia interessar possa o presente sentença sob as penas da lei .

Catariuen se - Rua Trajano. edital de citação, com o pra- Protesta-se provar o alegado

I .29 Domingo -- Farmácia zo de sessenta dias, virem com os depoimentos pessoais
Catarinense - Rua Trajano, ou dele conhecimento tive- dos interessados e de teste

O serviço noturno será rem" que por parte de Anto- munhas e vistorias. Pede de-
efetuado pelas Farmácias Inio João Eduardo lhe foi di- ferimento. 'I'ijucas, 25 de ja
Santó Antônio, Moderna e I rígida a petição do teor se-

.
neiro de 1952. (a) Mário

Naturna situadas às ruas guin te: "Exmo. sr. dr. Juiz Laurinda. 'I'estemunhas : 1°)
João Pinto e Trajano n. 17. de D'ireito da Comarca de João Batista Cesário. 2°)·

'I'ijucas. Diz -Antônio .Ioão Antônio Manuel Rodrigues.
Eduardo, brasileiro,

.

lavra- 3°) Luiz Eugênio da Silva".'
dor, solteiro, por seu a331s- Em dita peticão foi 'exal:ado
tente jurídico, noméado por o seguinte despacho: "A.,
V. Excia., que acrescida à como pede. Notifique-se o

sua, posse a de seus antece- M. Promotor Público. De-«
dentes, vem possuindo a,' signe-se

data para inquiri
mais ?,�' trinta anos, mansa ç�� da� test�n�unhas �� jus
e pae if'icamerrte, .morando e 1 t.ificação solicitada. 'I'ijucas,
cultivando, Hem interrupção: 10-5-52. (a) Clovis Ayres
nem oposição, no lugar ou.

'1
Gama, Juís de' Direito". Fei

veira, 1° distrito de 'I'ijucas, ta a justificação foi profer-i
um terreno com 2.300 me- da a seguinte sentenca:
tros de comprimento por 101

I "Vistos,'
etc.' .Julgo por S�1\

metros de largura. limitan- tença a justificaçfj.o· preli-
.

_

I.
do-se ao Norte com Paulo· minar da presente ação de

Parficipa'ção., BOl'tholo Montebeller,. ao' I_l,so�apiã� requerida por An�

flOE lJilnFJOC '
.

" I Sul com. Paulo Bortnolo tomo .Joao Eduardo para
íI .., 11MI<L J, I . Montebeller, a Leste com que surta seus devidos e ju-

.

t .,! ��:�-.�T��NI.N�rIW- Paulo Borthol0 .Montebeller, rídicos efeitos. P. R. L Ti-
.

,

.. J�: �'� .":'.
,hH,u.,fO e a oest.e com João ��urelia- jucas; 20 de maio. de 1952.

,"',.. .. E. HE�HORA no; e Manoel Zefermo' e (a) Clovis Ayres Gama, Juiz
.;;.. � participam tios l{urentes' e mais uma faixa de 1.000 'me- de Direito". Transitada em�":C�, pessoas .de s tias relações, o tros di comnrimento por 370

.

I ado ··f·d. t
. '. .. _ JU g, o a. Ie. erl a sen enea,

_......- .....------_-- ....;;;;;.;.._ nar

..,nmel1t.o. ,de, sua. fllh.a metros,. de largura [doe n

!i
"

. d
. t' 'd:�

]i'T T !\NF '.J 1
• \ " , 01 ·exala o o segUln e .C::;-

,L.I.• · '" ocornuo, a 9 (0, limitando-se ao Sul com o 'paeho: "Faça-se as citacões
,

-
.

.. -
. �.orrente, �a �;at';;'!lld<:de da "travessão GeraL, �io Norte' I requeridas .na inicial, pt;bli-

t· A:CiRAD:E·(·IMENTO I ���a. d� !--,uuü: ;:)HO

sebas_I,com. q,ue�n �.e díre.,ito,
aLes .. cando-se ,editais com o pra

..
-

-

, � ..
" ( ""'') I te com Adao Pohc�rpo e a zo de 60 dias n'a forma dtl

Fpolts" .)-Ü-D_. Oesl'e com Pec11'0 DI'a's e co t' 455 R l0 1 C 'do
,

,.

". M'ISSA (1-----" l)l0 �nào I?ossl:a nem 'tenh; �: ':;pce;�o �Civil� o

'l'i.j:c;:s�
.

e. .

'

-

. título de posse ou, d(�mínio, ; 5�6�1952. (a) Clovis AYl'es'

I quer perante V. ExcHJ." n�- i Gama, Juiz. de Direito". F.

g�ll?ri'iar o.s s�us �jr�it�s I' para que chegue ao.
conhc

sobre os referidos InlOVelS c·imento de todos, mandou.
peLa Aç,ão de' Usocapião com I expedir o presente edital

� fundamento no, art. 550 do que será afixado na setk
Código Civil. Para dito fim deste .Juízo, no lugar do cos

requer a designação d(' dia, tume e publicado' na forma
hónt e lngar para a jU:ltifi- da lei. Dado e passado nesta
caçfw exigida pelo art. <155 ddade de Ti:iueas, ao!' seia
do Código de Processo CjvH, diaE; do mês .de junho do ano

na, qual deverão ser inqtú-I de rrí.Ü novecentos \ e cÍ1l
ridas as testen1un,has abai-.l quenta e doiS

..
E'u, (tt) Ger

xo arr()ladas. Requer, ou- t ey dos Anjos. Escrivão, (t

trossim, depois de feita a dactíl?grafei,eonferí e sub::;.·
justifieação. a citação :pes- -ereví. 'Isento de selos por se
soa] dos atuais confrontan- tratar de Assistência Judi
ÚlS, acima indicqdos, bem ciária. (a) Clovis Ayres Ga�
como o representante do l\ti- ma, Juiz de Direito.' .Está,
nistéri.o Público' e, por edi- conform� o original, sôbl'e'o

I tais . .de 6Ó dias, dds irÚeies- 'qual me reporto e dou fé.

I' sados ausentes e desconhe-. Data supra. O escrivão;
.cidos, todos para aeon1_pa- Gel'cy dos Anjos. ..

.

L.'

me e Artrogildo : consegu i
rarn atingir os 3�:) metro".

Como j se vê (1 quadro ,�c-
terano espera apresentar Ium ÍJlaiüe1' d�H5 mail'; destaca
dos ne,;te certame e tudo faz
prever que seja esta apri
meira vitória dos atletica
.HM; 110 ano de 52, de especial'
interêsse para SU<l vida des
'pç)l·tiva, pois marca a 'aquis).J I .

càó de sua séde social. ale� I t ,

de iust.alacão de outros 'rá- !
.

mos de desporto." , I

_�_�. ""IIOI ....rem.� _

�.l(�
/T"I

,

... cOJASS .

". fJlJRA11TE TODO DIA

MAU·TEMPO
NÃO SAIA NUNCA

ANDRÉ KOWALSKI
.José Kovvalsld e família, Francisco André Kowalski

e faniília, Tenente AntôJúo NUlles Pires e família, (au
sentes) e Antônio Kowalski e famma, vem tom,ar púbU�
co seus agradecimentos pelas manifestáções de pezar re�

cebidas por oCHsião do falecimento de seu inesquecível
irmã(;, tin, pai. sOgl;O e RVÔ,

.

•
.
ANDRl� KOWALSKI

e convidam (iS parentes e pes.soas amigas para assistirem
a missa de 7'0 dia, fi. ser ce1e,brada no próximo 'dh\ 14. �á-, • '" ...,,,... ..,.._,,"',.. ,", "" •• ;

bado. às 7 horas, .na IgI-eja de Santp Antônio. "iJiII.Ic1'J1"tII I'l!UiI tu.4i:tOil it,O�Ji.
AnteciI;a::n os seus ag�'ad�i�lentos à todos que t_:om· l íljl'té'w, �"li.hr,1!itll Iii ntl',,��

parecerem a este· ato de fe onsta. I Q",* f'..o•••U••t'N> l«�f'f'.
-----------:-------------_._--

•

II [alI
. ,

PASCO,A
I '�A'l'ÉNÇÁO MOÇO E MOCA DE FI,ORIANÓPOLlS"

======...1 Nossa Páscoa será no dia 15 de Junho às 7,30 horas
no Col�gio Coração de JesÚs.

.

!
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t
,
I

, '.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



...- �, '" Florianópólis, Sábado, 14 'de Junho de 1952 -

jSerVlço de .:Fis�aliz�ção
;

.

da f--azeodG .

"

EDITAL
De ordem do Sr. Diretor do Serviço de Fiscalização

da Fazenda, tomo público que, pelo Deeret<> n. 14, de

22-6-51, em vigor desde 1° de agôsto do mesmo ano, os

,14 DE JUNHO srs. comerciantes são obrigados à. emissâoea entrega de

A data de hoje recorda- Notas. pelas vendas efetuadas (Arts. 1° e 4()}, Aos srs;

nos que:
tran'sportadores e às emprêsas de transporte, é exigida

_ €m 1.637, foi conf ir- a entrega de Notas das mercadorias transportadas, nos

d t'· d termos dos artigos 7° e 8° do mesmo Decreto, a fim de
ma a, por cal' as regias e

F'ilippe IV de Espanha e III que possam conduzi-las sem embaraço, pelos Postos Fis-

de Portugal, a doação da cais.
.

capitania 'do Cabo do Noite
'

Dá-se o prazo de dez dias a contar da-presente data,

a Bento Macie] Parente j v para que os' interessados passem 'a· {)bservarco disposto

,

.

_ em 1.818, sob o coman- no presente Edital, findo o qual, serão aplicadas as san

do de Bento Manuel Ribeiro ções regulamentares aos infratores.

'uma coíuna de cavalaria re- Servico de Fiscalização 'dá. Fazenda, em Flortanõ-

peliu em Chapicoí, ni Ban- polis, 13 de Junho de 1952.
.

'

Clã- Orfental; uma oistra co-
Osvaldo SUy-eira - Auxiliar, 'I'écníco,

l�na de Frutuoso Rivera; ""'� .......�..,..........-_�

- em 1.839, em Campi- U' *8- C t d E t d" tnfl,s,_Estado de São Paul9� DI O a.
{

e s u an es
nasceu o. consagrado musi-I Recebemos e agradece- Orador: Fernando .Jo�é
co Antonio Carlos Gomes;

, !llos: ! Caldei Bast
1 81':7 f

.

I'
ra . as os.

- em .. i) , o erecida pe- Ilmo Sr Diretor de "O Cons Ih 'F; ". E"
. .

..., -' ,. "e . o !scal: < sumee
10 Imperador, fOI· inaugura- ESTADO". . Valent F

.

J
- L' .

d.'" .,
e errerra, oao U'Z

a a estátua de Jose Cle- Tenho a honra' de levar ao Ramo J" Ott FI'
.

. •
.

,< ., • s unIor, o . elD-
mente Pereira na Sala de conhecimeuto de V. S., que I nich.
Honra do então Jospicio de em reunião levada a efeito
Pedro II;

.

dia 30 de maio próximo pas-
- em 1.866, pelas 11 ho- sado, foi eleita e empossa

ras, a Artilharia do GEme- da a diretoria da U. C. E.
ral paraguaio Bruguez

rO�-1 que
.. l'eg.erá

seus destinos no

P;U Vigoroso bombardeio período 1952-1953, e que fi

sobre. ° centro e esquerda cou assim constituida:
do acampamento aliado de Presidente: Paulo Henri-
Tuiuti, empregando mais de Que BIasi.

.

30 canhões que lançaram Vice-Presidente: Gu�er-
3.000 projéteis; cindo da Silva.

-
-

eu: 1.909, no Rio de Ja- Procurador Geral: Jucelio
neiro, faleceu o Dr. Afonso Costa.
Pena, Presidente da Repu- ::-:'eCl'etário Geral : Aymoré
bÜca. Palha.'. re8.

Estrada da Base Aérea! .. bJ� "o
telegramas ao Exmo. Sr. marcha para a-frente, numa'�Presidente da República e agitação fehril de modem i
M Exmo. Sr. Mínistro

"

da zação, podendo. acolhê-lós ]
Viâção, nos seguintés ter- sem vexame quantos foras-'
mos: teiros a demandem para ne-

i

Exmo, Sr. Dr. gôcios ou para recreação.
Getúlio Dorneles Vargas. Entre o muito que se fez

Dignissimo Presidente da e se continúa fazendo, en-

República. tretanto, há lacunas e defi-
RIO. ciências. E uma delas, das
Assembléia Legislativa mais_' desagradâveis e das

Estado 'Santa Catarina vg
.

que deveriam contar com a

aprovando requerimento boa vontade de todos nós, é
'Deputado Siqueira BelIo vg .0 peasimo estado em que se
dirige apelo v. excia. afim encontra a estrada que liga
ser incluída Plano Rodo- a Capital à Base Aérea.
viário Federal estrada dá

.

Executada dentro de" um

acesso Base Aérea Flórlanô- traçado antiquissimo, ainda
polis vg visto ser Impcrtan- se conserva em desobediên
t.e estrada estratégica pt. ela às exigências mínimas
Exmo, Sr. Ministro Via- da engenharia,' de modo a

ç.ã,o -._,. Rio. se tornar uma ameaca cons-

Assembléia Legislativa tantemente de des-a;tres os

Estado Santa Catarina vg mais ímpresaionantes.»
apreciando requerimento ·E' sobremodo )amentável
Deputado Siqueira BelIo vg que, apezar do constante au

vem solicitar interesse digno mento do trânsito, dado o

titular afim ser federaliza- número de empresas aéreas
da estrada liga F'Iorianópo- que fazem escalas em F'lo
Iis-Base Aérea vg não só mo- rtanópolis, é de . lamentar,
tivo maior conforto passa- sr. Presidente e sls. Depu
geiros mas principalmente tados, que nada se tenha feí�

por ser rodovia de interesse to ainda, para melhorar e

estratégico para a Nação pt. remodelar completamente
E' para esses telegramas essa rodovia.

que peço e ,�spero o apoio Já tivemos ocasião de di
de todos os meus nobres co- ze-lo, quando apresentamos
legas, certo de que assim a- a Indicação que 'vai ser a

gindo, estaremos, mais uma precíada pelo plenário; que
vez, .propugnan do pelo pro- a viagem de Florianópolis à

gresso da capital,;e com ele Base Aérea, ou melhor, de

pelo bom nome da nossa ter- Florianópolis ao Aeroporto,
. 1'a. ,§ castigo duríssimo imposto'

S. S., 7 de maio de lB52. a quantos precisem viajar,.
Siqueira Bello". ". em vista dos solavancos que

Sr. Presidente, sofrem ao percorre-la e das 'DepartamentoS1's. Deputados; verdadeiras nuvens de poei-
Todos os que residimos ra que sufocàm duninte o 'S ·"1 d IP'I'

.

ttn
;neste prORpel'O Estado, to- t.rajeto quando mais de um oCla n (lI)
dos os que trabalhamoS- pa- carro a procuram vencer: 'Do Departamento Social

l'U vê-lo cada vez mais fir� Eis a razão porque _

ésta- dos Funcionários do IFASE,
me e triunfante na estrada" mOi3 pleiteando' passe essa recebemos:

do progresso, não podemos estrada .ao dominio do go- "Flori�nópolis, 10 -de .lU
e nem devemos nos desinte- Verno federal; porque, 'ser- nho de 1952. • "

rel;]sar dos problemas dire- vindo a sl'!.de de uma unida- Tenho a satisfacão de co

tamente relacionados ao de- d� militar como ii a Base municar que, em ;eunião e, 1
senvolvimento da capítal. Aérea, torna-se ela de alto fetuada no dia 2 do corren- f
Séde do . governo, a sua Vjilloí' estratégico e como tal te, foi eleita a nova Direto

importância é e:x"traordiná- subordinado diretament� aos ria desta entidade"
.

assim!
ria e tudo o que nela se pas�

altos interesses da defesa constituída: .

I I
sa, cerebro que é 'desta uni- naci.onal. Presidente 'de Honra: A-!
.dade geográfica, deve reíle- Sr. Presideúte e 81'S. cách El· Thiago e Mário 1til' não apenas o vigor da Deputados, riada mais 'justo Marques Garcia. _

\
·5nteligência mªs a fôrça portanto, do que pleitear a Presidente: Luiz Nunes. .

criadora e o dinamismo re- federalização dessa esti.-a- S�cretário: Eda Gt;ima-I'allzador da gente barriga- da, como o fizemos com a rães. .

verde. Indi�ação em apreço, e nes�' Tesoureiro: C€Una -Gal1ot-
Embora seja em núcleos sa oportunidaj'le a Pvefeitu- ti Kehrig.

qyO interior quê mais se de- ra, preocupada como 'deve Diretor Social: Dilza Dé-

fine a nossa economia, em- estar em dar a Florianõpo- lia Dutra.

'hora seja nesses núcleos lis foros de cidade moderna, I Conselho Fiscal: Luiz

que o progresso ergue seus.
terá os necessá�ios entendi- Marti�s d,a Silva, Ozinaldo

:monumentos 'mais expressi- n:entos e tomara as necessá..-' Carneiro de M�squita" José

vos, é na Capital que todos rIas' medidas par� fazer uma' Maria de Carvalho R�is.
esperam enclintrar a sínte-" mtu:avilh.osa u;reni?a IH:ira-.! Ad�i�istra,dor da Caixa
se do que�somos e' do .que

mal que sera, mdubltal- Beneflcent.e: Annelies,e En-

podemos se)'.
'

me.l:te, já pela sua extensão I tres. .

lVIas para tanto sr. Pre-
e JU pelos encantos da lltt- Valho-me do ensejo para

.' .' tureza uma ·da· m '. .

apl'e ent "r 8
'

l'ndente e S1"S. Beputadofl, ' s a;_IS snl1- s ar a \ •. ' os protes-

:mistér que não seja a capt tuo�as de todo o ?aIs.. tos de elevada estima elmui

taL cidade estacionária sem
Sllll, uma avenlda ,beIra- distinta. considerado.

. , -

lTIR r.J FI· -' ,

I'
•

B Ed' r.<' -

•

{�ol1forto e sem atrativos. ,ue oIIanopo IS a' a- '-' a úUlmaraes, s-ecl'etá.

Pelo contrário.
se Aerea �oda_asfaltada com ria",

'

'D
.'

. a federahzacao dessa I'od
eve a capItal, ser o 110S-. .

..

• o�
sp cartão de visita, como se

. vl,a, pOIS, sr. PreSIdente e

c.ostuma dizel' porque a má
81 s.' Deputados, o que de

lmpressão POl: ventura CO�
vemos q1,lerer todos nós, que

lhida por aqueles que a vi- l!0S orgulhp_mos deste Esta

l3itam redun-dará a despres- �o, que estamos trabalhan

tigio para todo o Estado e,
o pelo seu progresso e que

porque não dizê-lo, para to-
nos qu:remos sentir ufanos

do o povo catal'im'mse.
ao

douvll·.mos dos nossos hos- ras_. ...;___

Felizmente, sobram moti-
pe. es, s!nce.ros elogios à ci- Q'u"a r.'0'VO::l hOJ'e- para que l'OS 01'-
dade mae, Justamente colo- I

.' ., '. cad, C
7ulhemos da nossa linda

c a, en ao entre as d� mais b"'l- dFlorianópolis. .,destaque em todo o Brasil. m .-� 11. �a o
El

. - - _. E', este, estamos. certos, Procura ahl2'alr, sem ,l'e-
a Ja nao e apenas, a' ci- '0 d

'J

..

d ']
. ese,io de todos os floria- feiço-es, ll'm's'enho" �o·. Ofe-r,

{la e SI enClosa estendida à -' '" '

'beira mar, constàntemente nópolitanos, e nós devemos tas na gerencia dêste .ior.

'beijada 'pelas ondas do ocea-
pugnar para que se trans- nal, ou no. EstreIa Hotel.
forme, em l'ealid.ade, pelo a- Dar J'

110 que tecem, em suas
.

a 81'. anIS .

." _ '. <;. '1' .

• ';, o
.' poio de todos aos telegramas -

�nalct" l.1dgu.lLc a"" os maIS (ll1e '·'go .
-

b
.

.

". la serao su mp.tIdos S"'la cl·,s S ..
-

11 d<elleantadores desenho�. , "J
<'.e. essoes, e

Floria!lóp_ol;is já ostenta, ;�s�oto dos meus mgnos

pa-I Jun?o C:e. ]952.
marcos POSltrvOS cl;:l sua I E ..

,. .

,SIquelra Beno - Depu-
- ,1 a o que tmha a dizer. tado pelo PSD".

.

André Nilo Tadasco

RECREATIVO'CLUBE
_.

.

CONCóRDIA
A diretoria do Rcreativo
Cluhe concórdia, avisa aos

seus associados e exma's. fa-,
mílias, que, sábado, haverá
baile, com início às 21 ho-

"

Fsaqueza e
t7xgotamento
FRAQUE7� E ESGOTA

MgNTO 00 velho e mOC6.

perturWt,çôes funcionai.
maseutínae e femininas.,

.

:neclu m'iundadti viata .e me

'l10"ÜI fracas. rnant...di! sui
eidio. tiques ueTVOSO� H'8-

�(letNIl. frieza, desaparecem
.

com um 50 vidro das Gotu
Mendelínas. Adotadas '. nos

'lo::;pít.ai& e receitadas dia·
-iamente por centeY!ftl'l; d�'
nédrecs ilustres, MendeH-,
ias firmou-se corno o l11ai�

.emploto li!' categorizado, 1'!P<

vigorante 40 !'lí�tema 11€"0-

,.0 é Jai. energias vítai.io<"
�,I'!m ('ontra-in:dica<.�ão. Ns.�
dr()lraria� e fa"'mácia@.-

,
"'1 -

�""""""""""" -._....-.-"",........- ..""-Mi!",..- ......_.._......';".-.."'_

PRISÃO DE VENTRE
'

t·ESTOMAGo - FlGADO '- Il"7ESTINOS .

PILULAS DO ABBADE MOSS :
Agem directamente sôbre

t

«:
{} aparelho digestivo, evítan
oe a prisão de ventre, Pro
poreíeriam bem éstar geral,
facil-itâm n digestão, deseon
gestionaru o FIGADO, regu
larizam 8.8 funções digesti
vas, 1'\ faz.pm desapa-rece1:"as,

� enfermidades do ESTOMA
CO, FIGADO

'.

e INTESTI·
NOS_

Secreál'ios auxiliares: E
duardo Lins, João Adair
Kieling, Walfrido Benhke.
Tesoureiro . Geral: Déa'

Cunha ..
rresoureiro auxiliar: Luiz

Carlos de Oliveira.

i,
1...

"'"

hepreselltante: Comércio & Trahsportes C. Ramos S .. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



() I:�TADO

Clube R. «6 de Ianelro-
'(ESTREITO) .

PUOGRAl\lJ\ PARA o lVfÊ8 DE �fUNHO
Dia 14 - Soirée com início à� 21,P,.o horas ..

.. Dia, 28, . -z-r-: Grandiosa festa "CaiPira" ('1)Ul início. às.
21,3� horas,

----------------�

"

f)il-itribuidores
C. RAMOS SiA.

Comércte - Trnnspurtel!'
nua João Pinte, 9 I<'p.oh@

:ULTIMA MODA E:wf NEW YORK, BUENOS

PARIS,'RlO �J SÃO PAULO
AIRES,

MODERNIZE SUA I�ESIDENCIA FORRANDO-A

.. �;...- .

Para sala de ja_n!ar, quart?, cDi)a, etc.

Distribuidor � Representante ,neste Estado
IVANDEL GODINHO

Rua Pedro Ivo - anexo Depósito FLORIDA
Artigo de pronta entrega.

------------------

IDA:
Saída de Itajai 7,15 hol'ios
Chegacla Fpolis. 9,45

"

VOLTA:
�

Saída Fpolis. 14,30 boras

Chegadà' Ita'Jaí 17,00 "

(Aos sú.ba.Ooa e feriàdos a saída de

-Fpolis. é 'às 13,30.. h. e a chegada., idta
jaí às 16h,).

óNIBUS
IDA:
Saída de ltajaí
Chegnda F'poÍis.
VOUTA:
Saída Fpolifl.
Chegada ltajal

7 horas
11 >- "

15 horas
19 "

(Aos sábados e feriados a saída de

Fpolis. é às 13 horas e a chegada à Ita

jaí às 17h.).
,_:-:�-

,

AGÉNCIA ,_

'Provisõl'iaméme ú }{ua Felipe Schmidt,
n.38.

(

Florianópolis, Sábado, 14 de Junho de 1952 7

ESTREITei -_ Rua Tereza Crlst inu . - 2 quartos, sa-

la, varanda, cozinha, t:\lrrcno frente 35 mts, fun-
dos 25 mts. , , . , , . , . , , ' , .. , , , , , .

Rti,\ MONSENHOR TOPP -�. 3 quartos, sala visita,
. saia jantai-, cozinha, depósito, copa. etc.

ESTREITO .. _ Rua 3 de Maio '- Sala pi negócio', 2

quartos. varanda, coz inha ... , . , . , .... , ..... , .

Ji:STREITO ,- Rua Santos Saraiva - 5· quartos, sala
.jan lar, sala visita, copa, quarto de banho, cozi-
nha. ate, terreno, �50 , ., .

E outras que por motivo de fôrça maior não são

anunciadas; algumas destas casas são aceita transfe
rências pelo Montepio ou Institutos.

TERRENO A VENDA
SACO DOS LIMõES _-- Rua Geral -"0 com 33,,500 mts. li'!.flOO,,>t:>
ALAMEl}A ADOLFO KOND0R -,- com 15x30 mts. .. 7G.OOtl,oc>

COl\-lPItAS DE CASAS, TERRE�OS, CILÜ'ARAS E SITIOS
.
'Temos· semp_re üJte!'essados en: "ompl'a�' casas, terrenos, c,ha-"

raras e si·tios. J

Di8Jio da Me'ropole COMPRA,
VEnDA Pt'.
CASA�! nllWlOs
HIIlOT[CA�

AVAll!lCÓ(!)
l((;ALt5ACOESt=====�=�����=�'

Alfat'Us d-i OIiv(\Ir;l' � mesmomal, f�EL, de
Fel izrnente para nÓH bl'a-' cidade,

aileiros, existe um real sur- i Há governos
-

p.ele' 'to de eletricidade. Rio e São I
que vêm accmpànhando

�e'�."A,"',.(4*��',_,O�'II,s./
Paulo 03 dois maiores cen-I interesse do Govêrno Fede

I� tros do país, industrial, co- ral na construção de novas

mercial e de população,

reS-j
usinas, entre êles, o de lVIi-

5 n sentiam-se da falta de ele- nas, o.do Rio Grande do Sul.
..

II I�.I,,�tI." .. "',_' ,'.""-. -::-', __

«<;_""_/'-'�
\ '

lI" trtcidade. O crescimento e- ,
Estamos certos de que a

i7"� ,
... '-".7. e

,

'I norrne das cidades, o çles'a- eletricidade é uma das cha-
brochar da indústria, ° mo- ves do progresso do Brasil

_
demo eonfôrto do lar onde ,-, qualquer 'govêrno que pos-:

'.,

-_

. ��� !':dios, guladeiras, televís- Ela dar-nos m�is. usinas, �llle
"-:97� " saIoh e os mais ;�I�ers�9 apa- P?s.sUd<lpl"ovedh:''U' os ma(·(t1)a::-1'ê ios neeeasarros a casa. eIUJ,� e que, l:SpOmOfl. �'.

-

.,.,... .- h�dieJ'l1a (;on�omem eletl'i-11 I<:ran{:Í.H�o :am'nha para rea-

=:iii�';F-: ��. __,.._ . CIdade, bem dizem o g ran de lidade e dele depende a re-
':".."._", � I gasto de energia elétrica. denção do norte) estará na

�...11 Há anos atrás quando fo-I trilha certa, no caminho exa-

...-;-- $iC;-...=-'Il f\ns de �
&O ii�� I ��mL�����lll��a':l��v;l�I1��:)�l�'� ;1� �oe�;�?a�r::SI���!i�::����;

� Pa5I€ -.u&
� da�. num f rio da empresa, declurou sao, a nosso ver, as chaves

� .li \en� <lo bU
ca Of\de 1I0\tetá cOt1\ pela '("r-undioaidade da obra: mestras do nosso ,Progresso

'lfe�'l/e\ receMO e 1 *
__ "O Rio não precisa preó- e da nossa evolução. Dentro

O'P�
as� '� &9flldáVe\ com cupnr-se com o problema da d�sto estará. saú�e, _

�educa-
nfif'l

�to \he �erí \I!C :rr.e {'Aotor. eletricidade durante 50 a- çao, melhor prouuçao, me-

.o _\\10 de \lI'fI

f'OSSMSOtl
nos". Não levou nem 30, o lho!' TIÍrel de vida!

Mas
ínatalacões da luz eram

JO pequenas para a metrópole I'
"

que se desenvolve assusta- I ruIDAS, QUJlAfiB••

Sir A • H O RS' dorarnen te. • PLACü IlIftUYIOM

.. "
Isso bem pode espelhar �I;'x rd�. NOQU� ifa'De 2.5 à 22 H.R com fidelidade o crescímen. ."

to do Rio de Janeiro, São .adi u.r ....
Paulo �inda cresceu mais. E _ •• tUtItt
o .maior parque 'industrial
da América Latina cada vez

se estende mais, fugindo do
âmbito da Capital para as

cidades .mais próximas, co

mo, vem acontecendo 'com Aluga-se uma casa de ma-

Campinas, Sorccaba etc. . . deira, fO�l'ada; 5 cómodos,
Em nossas viagens' contí- no lado da fabrica do Scar

nuas pelo interior, temos no- pelli,
tado que as cidades meno- T'ratar : na Casa do Povo,
res no .nosso "hinter'land", Praça 15 de Novembl:o
também: vêm sofrendo do 11.

'

.rI. ..
,

u

Chave do Nosso
lUtA D('ODOnO . J j

rLC/?iAI1dPo"s· .sAJ1TIJ. CATAIIINA

CASAS A VENDA

quartos, sala visita .. sala jan
tar,

.

copa, banheiro. coainha, depósito, etc, " ..

RUA TENENTE SILVEIRA _.- 5 quartos. sala visita,
sala jantar, copa, cozinha, etc. .

o' , , ,.

RUA Sà.O PEDRO (Estreito-Balneãrlo) . - 3 quartos,
ante-sala, sala visita, copa, cozinha, instalação
sanitária 'compJ!'ta, e duas casas pequenas _nos '.

fundos , ' , .. , , ..•......

RUA DUR"'t\_L MELQU IAD!�S (Prolongamento) :__

. recem construída , , . , . , .

:\\1., RIO BRANCO - :; quartos, sala, varanda, coz i-

nua, W. C., etc. . ., .. "., ; ,.

rUINDADE - 5 quartos, <;ala jantar, copa, cozinha,
banheiro, grande varanda e ,lepósito .

COQ l'EIROS -'- ;� quartos. eàla, cozinha, banheiro,

('! chuveiro

etc.

SER VJIIÃO FRANZ-ONI -- :3 quartos, sala, cozinha,
W. C. cl chuveiro, etc.

'

.. ", ,., .

SACO DOS LIMõES -- Rua Gern! --- 2 casas de mil-

deíra novas
'

, , , , .

JOSÉ BQITEUX (no prlncipio) -- 2 quartos, cozinha,
varanda ..•.. , . , , , .

COQUEIROS - Rua S. Cristovão -. 2 'casas de ma=

delra, uma com 6 peças e outra com 3, terreno
22x550 mts. . : , , , , ; , .

DUARTE .S-CHU1'EL 3 casas, unia com 4 quartos,
sala jantar, sala viaita, coxi nha, W. c., etc., ou
tra -cf 2 quartos, sala, varanda, cozinha, W. C.

No Estreito

:.lot).ooo,OO.

400.t){){l,GO

2i)O.OOO,oo

-,
ZOO.OOO,ue>

tOO.O(i(l,oo

lOO.OOiJ,O()

\
90.000,\)0

65,00(\00

40 ,{)I)IJ-,o c,

35,000,00

, 35.000,00

,

180.000,00

45.000,00

i50.000.(,O

33,OOO,o()

45D.OOO,oo

[lotec'1Íl'ia.

HIP01'ECAS
Recebemos e aplicalllos <lua1'1ue1' importânci� com garl10tia hi-

AI}-'flNTS1'!Lt\.C_-\O DE PRÉDIOS
Mediante modica comiss'lo,' aceitamos �.ro,cul.'ações para admi

nistl'ltr prédios, l'ecebemos alugueis, pagamos impost·os, etc.
PROCESSOS IMOBIUAlHÓS :

01'ganhmmQs pl·o(.'essos imobilíúl'ios; para os Institutos, CRix<l:
8conõll1í<!!l., etc., temos também possibilidade de conseguir qualquer
documento sôbre imóveis.

FICHARIO
O c'liente que desejar comprar ,('�,sa, teneno, silio; chacal::>, po

derá ,'ir a �éde dês!;e Eset'itõrio e preencher U1l1f1 ficila ilize'íH!o "',

que f.}eseja adquirir e >lssiriJ consguÍI'1lJOS av'Ízaremos i,IO 'intei'essa
do, sem despesas pa��a o cliente ..

INl"ORMAÇõ1<::S
Sem compromisso, pal'a o cljent:o, damos CJ..ualquer. inf<'>l"lllaçiit'l>

dos uegÓcios imoo]!'j;á;rios.'

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

/

SüCIEDAJ) BllASILENA DE PIHBTRO, SRL.

Ca§illa· de Corre.0 4.865- - Bu-enos Ail�es.
\ j�

•

............................................
---=:::::===�liI- Comp�e pe'o �••

nor preço da cida
de o seu �fti".,._..

dor NORGE, mo
dilo 1952/ c_" la-
r.ntia real de

5 anos.

..

I PROCUUA-SE URGENTE'
1 .-- 2 coroados regulaJ.'es·

com ou sem pen.são para Ci1-

Vende-se.,. 'pOl� moHvo de sal europeu' sem Cría11ça:s
!1;m9ança, mM.cama de cu:" p-08Sivel.ménte· próximo ll-n

saL; uma penteadeira anti. cenu·o.
ga (lavatório) com pedra Oferta com preço sebo .. _,

mal'tl'lOre., um guarda c-omi� Tmtar no Hotel Metl'o-
da, Ulrra banheira c,ompleta- paI - Qualto n. 16, com o'
mente nova:

'

Sellhol" lVIichasl KovaJenko.
Ve'1' e trata!· . á R ll·a "fie.

'

'Móveis

,linha ItajaiNeiiCi�iõii
SANTOS & BATIS'(A· �

"

... antiga "CEZ-i\:BIO" Firma estabelecida em Buenos Aires,. com larga
atuaçã-ü no ramo de madeiras, aceita l'ep!'esentacões de

.

CAMINHONETE: expoI'taUOl'es desta pl'aç�t.
•

"

1
í
i'

I

.-

O'iflY Gama & tia Sílve�n. 8G,� ,

_ '�
,

..,
_. Vende-se Vende-seCaixa postal, t.39 S

' '·k I BAR E SORVETERIA
Telefone, 1607 DOU e·r. fi

Vende-se o úl1ico existen-
Alto Café Rio, Branco. te' e.m Sa-co dos LimõBS, s;í-

Rua Je'Himo 'Tratar com o propr��tâdo tuado em ótirno ·ponto.
no Estreito.· I Tratar'no'mesmo, em fl'en�

, ,CoelhQ, 14 Rua CeI. Pedro Dem.oro n, ! te à Vila Operária durante-
FlORIANOPOll5 1.640. J o dia.

,- - '�

/

\
'I

\

" -i�.
,��

.._,.' ..

"·0*"'"-"'-A""'-��larA%..·
.

tI t:="!;Iª�"'R;n�;p�:::,::..ao;:: I• �,... /.,
"

'.,. I.
...L
.. ,','" '.

.

.... ,"
'

" .. lIO.tSm.ato
.

a......mbu.. .tllOado••' .....",.lI! aODI'. aall'lIIto.: til_ode•• , �mOHD' ••"Ia...... I,",'I
ItClI. en.llat••, que! "oe». tlINtam...t. ••• �

...llao· •• ":'rfth"l"�llJ ,,., C�a. -. OAPil'A:"- ebem. ti ··.t••••• 'dOI: Sliral Oo•••al••t•• d. t.teli'lolP ......tido d.�h. lo.�••m'.... W,
:

. ..t"U� '�'"t••. ct'!li �t'titu�n�' lU.' O>Mnp..-,·'t MA·TRiZ :.. rl�l'i_6��!.;�FIlal&IS __ Bl'llID."u� "t La'", "" ,;.,_.'t!"''' '.. �
JW"'S:;_''f'$!IIWIiII6��l en?'Ai_"";��� ''lIjl�,��""BJ bd _ tIA 1'�����G1"�"(;À" .. ,.t#....,;.;�..;,�:Q,*.;;,j.��)� ...

(
�fII��6W:'��...,�WL'rto.�t:9IW�-.":"�'r..,..� ��M ���i'ti-lj'.:if�'��t��w.ef.
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ULTIMA HORA \�!�rul:!�=��p':� Eslrada da Base Aérea

L·
,

· D· d I interêsse, no presente, é o I �DN, 8 alaUDS deputados do PTD. contra a SI•.

,

.UClenneL ugar I -s: :;)r��s::o ::m:��::, 18d�ralizacão. Solução para a ·SUI melhoria,' apr8�"
no . ira :.:q::n��m:s:�f.r:=:: sentada pelo d�p•.Slgoelra Belo, 'do. PS.. .'se estado-de-coisa, séria.

O sr, Dep. Siqueira Bello, i. �ao se JUst�flca, com e-I dos passageiros e honra oo-.
mente agravado úlfimamen-

da bancada do Partido So-! feito, sr. PresIdent� e, �rs, I prog resso Pa,r�tnaense. ,.te. .

1 Democrático 'na As-I Deputados, que
uma Capital Torna-se mister, aSSIIll,

O 1 vá ciar 'I -'ntem, por exemp o, -

sembléia Legislativa, vem de apresente tão pessrma
.

es- que, se faça uma eo-mpl,:-t-f,\rios jornalistas, que formam ,resentar à conslderação trada p-ara acesso ao aero- remodelação dessa estrada.,
a velha guarda da imprensa do seus ilustres pares, as- porto, '. .: ii cuja extensãonão vai além!
ilhôa, comentavam frente à os ,

� .

1 16 '1 tsunto de magna impor-tância (e qUI orne ros.
montra da Livraria Central, D h I y. -�

Para a população desta Ca- . eve ser e .a a argaua pa--
à Tua Felipe Schmidt a ma- • t 1 t

'

pital, qual seja a fe<iébüi- ra a enr er ao crescen e mo---
,l'oração no prêço dos arti-

'd' Ii vímento de veículos, como--

zação da esbra a que 19a _.-

gos de primeira neeessida-
Florianópolis 'à Base Aéreá. deve ficar livre das curvas.

de. Surgiram, então, várias .

1
-

pertgosisaimas que pst:i� ali-
'r'.azões. P,'ara contrabalan- O problema, cuja BO uçao 'I

• o, SB�'ia a apontada pelo Ilus- em eterna espreita à vid1i ,;çar, havia um negociante, , 't a'n ttre representante do povo {lOS ,1' seun ego
que expijc,ava '! motivo q.lle naquela Casa, pofquanto fi- Sabemos das dificu Idadee ,

forçava o comércio e a Jn- , ",...
caria sob as l'esponsabilida- f'inanceiras do Municipio de '

dústria a ter que cobrar
des da União, que conta com, Florianópolis para tomar amais pelos artigos. Um dê-
maiores possibilidades fi- seu cargo melhoramento ':da ..

les, jornalista dos mais cul- ,

f d .�. nanceiras para solucioná-lo, tamanho vulto e por isto se-tos, orma o em ClenClas e- ,
_ ,

conômicas, não encontrava l1ã? mereceu aprovaçao, m- ria, ideal fosse -aquela estra-

razões para a alta da man-j fehzmente,:>�os deputados da da tránsformada em rodovia
.

" '

t
' "'4 UDN do I fB., do PRP. e federal, e isto porque ài:ri- -

, teígu, agora cus anoo u., '
,

, -

d "
"

,

di l'
-

A R 'bI' d R' S-· Paulo .

'I '
-

I do P 8 P a excecao os SIS. gíndo-se a uma Base Aez'e8 'O tra rcrona orgao epu ica, o 10- ao , cruzeiros O qui o. ,.
..,

'" 1
"

C 11em sua luxuosa edição de 7 do corrente, dá grande re- E, quando o caso da mau- Deputa�o� v o nel_F �.� �ço - da nossa, gloriosa Aviaç.'iu'
I de Oliveira e recerrco Militar, pode e deve ser COn-levo à nota seguinte, .sob o título acima: '

I
teiga entusiasmava os mais' , E" n -d sideradi uma estrada estrs-"O nome do Presidente Nerêu Ramos saiu ·erigran- sisudos da roda, um, outro, ! Kuerten. stes, com 01; o

u '" a-

I· M d· 1 PSD enxergam que a es-. tégica, de modo a. ser rápidadecido do caso criado pelos jorna ístas com a esa a olhando a vitrine. onde es-1" A'
,- Em toda a parte, a come- '

Câmara, Não foi surpresa 'para nós nem para o Brasil. O tão expostos vári�s Iivros e! tr�da ?a Base ere� nao

çar pelo progressista Esta-
e convenientemente utiH'Gl'l.-

próprio Flores da Cunha, .que é um homem insuspeito, obras entre os quais de es- deixará de ser o que e se a
do do Paraná, R rodovia que

da em caso de guerra.
f· . .'

'd União' não vier em seu so- E' por estes_ motivos 'tO---a rrmou: , crftores ca
.

a terra" come-· .. leva ao campo de aviação
-- "Sr, Presidente, eu não me entristeci com o seu çou a ler um a um, para corro, sen�o qu�, nes,se, �a- em São José dos Pinhais, é dos, sr. Presidente e 8-'8_

silêncio, porque V, Excia, tem em nós, seus "colegas; .a consolação dos illcon,forma- 60, a proyl�lenclcl a seI

te-I'· toda ela asfaltada de modo Deputados que proponho 1'1:.
I

-

·t' 'd d 'O t' t, 'd vada a seno, no momell o, ., -" . Casa, depois de ouvido ople-,dMa,�r E,rec:p ,IVI a e. qute me en �lsdece e, ver _o nome os.
seria a apresentada pel{) rc- 19-ue o percurso e �'eI1cIdo nário, sejam trans-mitidos ü1', e". XCIa. que represen a uma g-Ian e esperança para E, numa sequênc.ia, foi SD·· I com rapidez e sem qualquerB··} . f t "',' 1

•

t
.

t d�' I presentante do P ., (j1.1e, f c"
. •o raSI num u uro proXJmo, ma qms o com a lmpren- en Ó, em voz a ta, para os

� .' l' I inconvemente para gaÜdlOsn, que é o grande êlo entre ,os homens públicos e o 1)0- comeritaristas: LIMITAÇÃO nao sendo eleIto .pelo e.el-! ' ,

'1'0".
'

DOS FILHOS. BOAS MA- torado desta Capltal, sente
....._.....__w.-....�..........w.-...�.._...,..".,..,..".,., ..

O velho e brilhante padamentar ao dizer que Nerêu NEIRAS. A COMÉDIA DA a gravidade �o ?l'oble�a ·e_

Ramos 'é uma ESPERANÇA' PARA O BRASIL, expressou, VIDA e ... NEM TUDO ES- cst.uda .soluçao a quest�o.
de fato, a vontade nacional. Nerêu Ramos não é somente TÁ PERpIDO, do nosso co- InfelIzment�, os uden.lstu:,
uma esperança, mas a colun3: mestra onde se apoia tôda lega Zedar Fel'feit,o da Sil q.ue se�lpre tIveram sunpa

dignidade do Parlamento, É um homem de passado e de' va. . . I bcas. fcormulas, quand_o na

p.1'esente, professor de rDil'eito, Constitucionalista voca- Para' consolar, tivémos 'opOSlçao, para a .s�luçao. dos
dona I 'e democrata na mais lídima expressão do vocá- então, bem a pl'oposito, os' problemas. admullstratIvos,
bul�. Porisso, a êle devemos a solução digna da fórmula (�onselhos que nos inspiram agOi:a., delxam ,de a�fo�a.r
aprovada., Como antigo jornalista que é, Nerêu Ramos êsses títulos, que são já, al- ruatenl.l de tamanha SI�1J�l�,,Hempre teve, p'ara coo, a nossa Classe, a ,melhor atenção, guma coisa de melhor, na clJ,ção para a popu.açao

, lleSde o início a êle levamos nossa solidariedade aqui I· pefor das hipóteses no mo. ilhôa .. ,

,

f' d '}
� ••

1 Para que o povo conheça;rea Irma _a_ �:� _ ::e_c��� _n_e� :!l�� !�O�su. • _I. _' __�:��o. !���.:. :,._ __ __ __ _ � melhor o assunto em causa,

õêSiíeõritiÜl�-msãíifaM"C8hrIDa,� �Yv�:o��t�::ãio:q;!;!�
berço do &eu correligionário-

O s'r Mini"stro Me,lson' Huo'g,r·'8, ���e�������t�ç�� ��:�SOi��Zi�'� I•

' • r
.

.

,BeBO,
do }>SD, bem como a

S.. éxcia. será h(}mena�eado, hojé,' nes,ta ���;�:ç�(�g��,�d:��:�eSap!� I,
CapUal e, no (:lube Doze de Agosto, pro- "�;:r. �"sident:. .. !
f'

·

á
,. 'd I . Ao .' 81'S. Deputados,. jerlr a sua auuncla a - con ereocla ,A li_?ha �e navegação aé--!

.

.

.
' ,

Y·ea nao v-em apenas resol-:.
·sôl)j,e'· C,r.·mt"·oa·I.· .la,de PS· , I Iver

o pl'oblema das

diStãn-1' ; J':' ",ti ."... t,I ,-'. a S�OD�,)). ' 0 c�as, Veiu,. ta�}Jé�" propor-Desde ontem se encontra saud�rá o sr. Dep.' Lenoir sa,udaçao ao llustr� contre- ClOnar ma,lOl' conforto ao&
em Santa Catal'Ína, a convi- Vargas, do P.S.D. rencista será feio pelo. Dr. que, por negócios ou por re-
te do Curso de Expansão

-

A Conferência, João José d� Souza Cabral, .�C.ieação.,
.se trans-p<)I'tam de

Cultural, o sr, Ministro Nel. Davdo prosseguimento ao professor da Faculdade de uma cidade para o:utra, ou

son Hungria, do Supremo pi'ograma' do curso,' será Direito -e Membro da Comis-- de uin, Estado para outro Es-
Tri!,>unal Federal, que se faz realizada, hoje, na séde do são Organizadora do Curso, ,�tadO'. _

'

'IacompanhaI' d-e sua exma e�· Clube 12 de Agosto, -às 17 ' A Comissão Organizadora Infelizmente; em Flor.ia
posa, horas,:a tel'ceira <:onferên- pede' � todos os ins.critos. nópolis, êss-e conforto flCa

O ilustre visitante, que cis a cargodo Sl·._, Ministro convidados e interessados o f.rustado pelo n:ão l'ecpmen
ontem c�egou à cidade de Nelson Hungria,_ sobre o te. c-omparecimento. at.é às 16;30 dável.estado em que se en

Itajaí, o1J,de �almo,çou, ,aqui ma ,"Criminalidade Passio- horas para facultar o inici6 contra a rodovia qüe liga a

'c}legal.'4 ao meio dia de bo- nal", da sessão á hora' estabeleci- Base Aérea à Capital.
je, onde será recepcioriado' A saudação ao ilutlre confe- da. Pétencente; part.e ao Mu-
I)�lo mundo oficial, no Palá- nicípiO', no perimeti'o urba-
cio do Govêrno� no e suburbano, e pa.rte 300

Ia Asseible I-B', ,Leg-,a_laU··R Estádo, conta, ainda, a l''Ite-:
rida rodovia, com peqt\eno
trecho confiado, por aSpim
dizer, aos 'poderes da Unii\o,
atrà�és do Ministério da
Ae-ronáutica.

�

Não sabemos Soe por ess�
motivo ou se é por outras
razões, o fato é que quem ".f
neceS8ita ir ao aeropOl'tó'-

- I

t.em que Be submeter ;;tI utn
duro castigo do so1n.�ancos
e poeil'a infernaL/ ca.stigo
qlle 'origina coniítantes e

justas
.
reclamatões e que

muit� depõe <yfntra o pro
gresso (leste".! municíp-io e

c.all�a,
.

si.nc�ramente, pé&s}..
ma lmpJ'es-Jão aos que nos·

visitám rIa prime�ra vez.

;�
f

Devido à subita enfermidade da .eantora Lucíenne

Dugard, que se acha' no Rio de Janeiro, o concêrto anun

ciado para a noite de hoje, no "Lira Ténis Clube", fica
adiado para a próxima semana, em data que será opor
tunamente fixada e noticiada.

� = ,

·--Florianópolis, Sábado, 14 de Junho de 1952

.

Reafirmando Solidariedade

tCont,imía na 61' pág,)

Min� . Nelsun Hungria
Os magistrados,

advoga-I
be" um' almoço ao Exmo. Sr.�,�

dos e admiradores, oferece-, MhiistrO' Nelson Hungria.
rão no próximo sábado,

'

às -As listas de adesões en--

12,30, no "Lira Tenis Clu� contram-se nO' "Ponto Chic»�
�....--.........._..........."............._-.-....�.�...�...".--.....,.....�......

í

J

-

j ,

O deputado Bilac Pinto. em discurso ná Câ1Ílarz:.
(:nl defesa do monopólio estatal, no caso do petróleQ...

. mostrou que na F'rança os trustes açamba.rcaram fjZ

indústria, �uito embora o regime misto, instituidG:-'
pelo ,govê�no, que 'se reservou 75rf<, das ações, dei-
xando apenas os 25% restantes aos particuI:U'es,,

O exemplo é supel'�conVincellte!
'

A pl'opósito, dizia-me ontem êsse meu excelent&,
amigo, que é Ó José EÍia::;, presidente -do Cfube Doze-'
de Agôs�:,

-

, '

,

- Os t�'ustes são como certos mocinhos bOlino:;;-
-qüe fi-equenta.m os bailes, onde aparecem já um tan- .

tu mordidos pelo petróleo. S.e se lhes faz objeções à.
e11 trada, tudo são promessas de -éonduta

'

-exemplar,.,
colaboração com a diretoria, repulsa aos que se ('.$

quecem das obrigações sociais.--A boa fé da gente,- .

, acredita, No começô, t�d_o. vai bem 1. Mas depois, pal'':;'i,�'
tirá,...los e PÔ-los fóra de 'onde eles nunca deviam tN"
entrado, é um problema dos diabos. Eles se a:provej-·
tam das ciretunstâncias e sabem que para despejá-
lf)s é nec-essá�'io incomodar muita gente, perturbai' .��

harmo11ia, incompati:bilizal'-se com amigos e paren-
tes, usar da força !fÍsica,

Para evitar tudo· isso, muita vez. se ouvem pr.o-7- .

vocações e a1;é d�safol'os - d.aq�tel'e-s·, (1'\le', cordeititthm;--
à hora de entrarem, se tOl'naFrom' lobos, urna v:ep iã /.

<1,tro ! ,.'

"

_

-

'

A, cómpatação, como se' v.ê; é::->�.e1'feita. '

Enh-e as homena�ens que
lhe estão sendo-preparaà�
nesta Capital, há s'ress-altar

. a.,. do alll1ôÇO, que lhe oj'el�e.
ccl'ão a Magistrà;1ura Cata
l'inense, e a Ordem dos Ad.
vogados no tira Tenis Clu
be hoje, bem como a que tri
butarão à· sua e:{ma. espô
�a, à mesma hora no Clube, ,

-

1)()ze de Agosto, as senhora.s
é senhodtas do, -Cur�o de
Expansão Cultul'al.

.:' Na.. manhã de optem,' soh I melhora-ment,OI! técnicos;
a Pl'esi4ênfia do deputado projeto de lei alterando dis
Pl'otógenes Vjeira, realizou. positivos da Lei Orgiini'c�
se -qIáfi8 uma s-essão ordiná-' do Ensino Primál'jo.
ria, d� Asse'mbJéia Legislà- f ' Drilêm, do Dia' '

tiva, SecretaJ;ial'am-na os' Fôram aprovados os pl'@
'deputados Elpídio Bal'OOSlil e . ;ietos de lei qu·e autorizam a

Clodol'ic.o Moreira, . i aquisiçãD de terreno em

"
Turvo e outros municipios,

Experiente de uma Escola, e de urna
Às 15 110!'a-i'. (I sr. Ministro 'O exp.eriente constDtl de'; cadeia pública. 'l'am!.>em foi

Nt>ls01' Rnhgria g,el'á J'-ecebi-. projeto de lei do :'ll:. (j{)v-el'-I aprovado pl'ojeto de lei que
do no Tribunal de Justiça e., nador do Estad,o pedindo I c,once-de auxilio de Cr$ .. ,_,

após, visitará·a Penitenciá- credito para instalaçã.() no j5D.OOO,oo ao Hospital do mo
l'Ía do Estado e a Assem- Hospital, de Lajes.. de um. das Antas, no munfdpÍo' de
bléi� Legislativa, quando o conjunto de Raio, X e outros' Çaçador.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


