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'�I dl'os.a intervenção CU:llI;gIca .

.-..............._w.·.,·.w�...... _ Dentro em ,pOllCOS dias o

_

'
,

'

ilustre coestaduano estará

Florianópolis" Terça-feira, 1·7--d-e-J-u-n-h-o-d-e-1-9-S-2------ 80 CENTAVOS

II nesta Capital, regressando,
---------------__;.......-----------------..;__ -------------__:----.-,-------:---- em seguida, com destino à

Truman, no lançamento da Quilha do Primeiro Submarino I�::::�:
à Energia Atômica:. ·«Peco.·.8 Deus Que Nunca' Mais· Seja

.

.

Necessária ª Utilização da Bo.mba-"I" .

\

GROTON, Connecticut, 16 I ças e tumultos sangrentos e Estamos construindo a 101'- EXPLICA " I barco é tremendo. O motor RIO, 16 (V. A.) - Segun-
,(U,P.) - Falando durante' agressões na sua tentativa ça para nossa segurança. E O presidente explicou que do hNautilius" terá efeito! do comunicações recebidas,
a cerímonia do lançamento de expandir o seu império. este barce "Nautilius" cons- o novo.submersível será'ca-! tão revolucionário sobre a em caráter oficial, pelo Su
da quilha do primeiro sub- Não nos deixaram nenhuma titu! parte desse grande es- paz de ficar indef inídamen- I marinha do, mundo como o perior Tribuna! Eleitoral o

marina propelido a energia alternativa senão procurar forco. Está destinado a pa- te na água, completamente primeiro barco a vapor há eleitorado brasileiro está

.atomica, o presidente 'I'ru- as nossas próprias defesas. -truÍhar mares e assim pro- livre da atmosfera da terra: 120 anos". aumentando em todos os

man declarou: 't'Ef?pero e pe- Eis porque as tres poten- tager nossa terra. Ele é a Adiantou que nem precisa- "E no entanto o signifi- pontos do país. No Ceai-á

ço a Deus de todo o meu co- cias ocidentàis' se uniram resposta a ameaça de agres- va vir à tona para respira!' . cado pacifico do "Nauti'lius" elevou-se, nos 'Últimos, me
racão que nunca chegue o para criar uma forca maior. são no mundo".

-
-

_ 1"'0 significado militar deste é mais sensacional ainda". ses, a 634.387 e; no It io
d� em-que Inovhmen� t� ���_��'��IGrande do Nort� tambem

��:��� d�o��a_: aD���b�l�� M' IS11FICA"o,, ç. 'AI"<I#o' no'NRosa HOM"EHAGE'M !���::n��1:1;;;�:9��r��i���
êste barco, este prrmerro

"

, :
• J.I I ��'os Estados ve�ifi�aÍl1-se,

.submarino atomico, nunca' � , I Igualmente, sensnveis au-

seja usado, para combater Neticlas da Câmara Federal informam que, ' 'I' meritos os quadros eleito-

um in imigo. Espero que ele d� rep�esentaçã9 catarinense, ? {mico voto favo- -O sr: João Carlos Thíesen, \ Coutando com o aplauso ;.;is. __ • '_ _

seja um dia amarrado como rável a emenda Nelson Carneiro - que visava pr.efeitQ municipal de Itu-
I geral. essa consagradora J>_ or or""""''''''''''_ �

reliquia histórica da amea- a implantação do div'ôrcio no Brasil - f�i o do jlorariga, a 30 de maio últd- ! homenagem teve o mais vi- O TEMP'O'ça de guerra, de um passa- deputado Plácido Olimpio, da U. D, N. mo, sancionou, a lei n. 52, I
,.

do longinquo"; .
A notícia a ninguem surpreenderá, por isso promulgada pela Câmara!' o: -:. ''"'.

'I'rurnan disse que o lan- que o pensamento desse deputado era publico e Municipal. Essa lei dá a li-

II
Previsão do tempo até às

çamento deste primeiro bar- abertamente favorável ao divórcio. No seu voto, ma das ruas de Ituporanga
- 1J horas do dia 17.

co atomico significava o por- pois, apenas houve coerência, o que, aliás, é de o nome ilustre do nosso e· Tempo - Instáv�l com

tal de uma nova era, "Nin- aplaudir-se. mínente 'conterrâneo, dr. t
'

chuvas. Nevoeiro.

gu�m pode prever que es> çoin o que, no entanto, ninguém honesta- Aderbal Ramos da Silva. I Temperatura - Estável.

pantosos desenvolvimentos men� poderá concordar, é com a mistificação ,Essa justa homenagem, Ventos - Variáveis, fres-
na energia atomica terão lu- 'que o líder da bancada udenista fez, a propõsíto segundo palavras do pró. �_�;.. _- _

•.,..:.... �
gar nos proxímos anos". Oh- do assunto, quando dirigiu ao eminente D. Da- prio prefeito municipal, é

Hservou que os desenvolvi- niel Hostin, dignísaímo Bispo de Lages, o tele- umjsreito de gratidão que! ',;dr3zida a' prê ..

mentes dessa energia ti- grama 'seguinte: i) povo daquela próspera co-

-nham grande influencia SQ- '�Com meus cumprfmentos tomo liberdade muna orgulhosamente pres- ÇOS, módicosbre a criação de um mundo esclarecer- assinaturas deputados Waldema,r ta a!l ilustre homem públi- R' TO, 16 (V. A.) - A par-livre e pacifico. Rupp e Plácido Olímpio' apostos emenda 'pro]'eto
-

,co de Santa Caíarina, que .

I
ti]; desta semana, a CEXIM

"Enquanto houve.r amea- Nelson Carneiro têm caráter simples exigência tanto fez pelo progresso e '

vai resolver os pedidos de li-
ça de conquista e <te guerra 'I

regimenro sem qualquer compromisso 'Voto- em pelo . _resem-olvimentQ da
I cença previa para a lmpor-

.nfWP.mO�; dedWlu' .g-ranKe- ....�Jm.áçifS� ��e iidet I,.an�da uuen,-;;;tl'l -tl'li't·á�.!...�. ço:n esse g,estõ,! _ fMã�)ue:hiàrazida. tendo em
parte dos nossos recursos 1 Santa -Catarina'bondade vossa inte1!fel-énda seu.- 8cresc®ta- ql.,llS (} povo. a-I vista ailld!\ o conÚole dos
'-cientificos e dos nossos Oi'- I tido evitar exploração l'espeito asslmto face in-

, l t.rávé:;; Llos seu.s r.epresen-,' , . � "

-

- preços. Depois dos estudos
çamentos a defésa. Enquan-!, terpretações tendenciosas e ofensivas aqueles I tantes no leg]sl�tJvo e no I vo reflexo na 'oplmao pubh-, d
to houver perigo de armas

f
representantes estã.o sendo divulgadas esse Es- I execurivo municipais, entre- I,' ca do povo ituporanguense,

a CEXIM, o preço da hidra-
zida, que era. de 200 dólal'�s

atomica.s, devemos empregar tado. Com agradecimentos 1'espei,to apreço. Wan- ga,r aos vindouros a conti.
I que

vê no dr. Aderbal Ra-
o quilo, caiu a 90- dólare's.'

..a maior Pal·te dos nossos' derley Júnior' líder bancada".
-

r I nuidade ,da gratidão dos que I mos dà Silvá um grande e � - WJ"ri

materiais divisiveis em apli. Em má situação perante ,seus fiéis f,eria fi- I vive:!ll a hora atual.
'

desiriteressado amigo.

QUA5Ecações atomicas. Antes de cado o ilustre prelado se- confi{lsse na palavra
podermos entrar na'era- ato- do sr, Wanderley Júnior e atendesse ao seu pe,- eMeH !'
mica precisamos realizar a dido, de vez que a assinatura do deputado Pláci- um bilbão!
paz". do Olímpio na emenda'Nelson Carneit;o não te- Apro'vada em vofaç'a"o pre'v.·a

'

PAZ ve caráter 'de simples apoiamento regimental ",' .,;', '.' ',,', I' ,RIO, 16 (V, A.) - ,Du-·
,

I" l'ante o mês de maio, o pa-
'Declarou o presidente: mas irilp icava no compromisso do voto em plená- I O 110,'8 salário de J·oroallst'a pel-moeda em circulacão no

"'Construindo nOSS;l def,esa rio, como fic{)u inequivocamente demonstrado. O '
>

d' paIS teve um acréscimo de
es,tamos proctll'ando -não so- 'que se Izia a respeito, a'ssim, era nada mais do que

I
"

J
r( i! 848 91" 602d d

-

h
.

d h
'

" IJr<;p, . '.t. ,,ao,. COl'res-
mente hnpossibilitar a guer- a ver a e" nao, aven, o uen uma exploração a RIO ( O 1 B'

'

d t
' .

't A' t t
�

d d
'

, , 16 ,V.A.) - p e- 'lttellCoUlt, pela constitw-. pon, en e a lmportancia
_

de
1'8 como tl"ansformar o cur-

eVI ar; s ln 'erpre :açoes a as' àque11t assina- '85() 'Ih
t

. 1" '} d' t d t' I "
nári-o da Câmara dos Depu- cionalidade, da

p_rOPOSiçãO.j,
/," m.1 ões de cruzeiros

,"'O na d'l·l'ec·a�o da p'az <'tI'a- ura,mcuslvepeo Ill'eo,r, es.ej'orna,emal't,i- d N" do
_

<, ta os aprovou, ontem, "por, Ta Mesa da Camara tam- emItI: a ,para atendermos
"ez 'de entendI·mentos". Mes- go na-edição de 15 de abril último, nada tinham j
v unanimidade, o projeto que hém o projeto dos jornalis-' compromissos da Cadeira

t
'. de tendenciosas, por que se limitavam a anun,CÍ-11lO enquan o COl1stl'UlmOS dispõe sôbre a remunera"'ão tas foi "bloqueado". Várias de Redesconto, deduzidos os

d f ar previamente as certezas, de que a e'menda " , "-
nossas , e' esas, estamos minima dos que exercem a- vezes foi retirado da ordem totais de resgate. '

d t Nelson Carneiro contari�, como contou, com o:prOCUl'an o ellcon ral' um tividades ,jornalisticas, de do dia, sem motivo justifi- No I últim9 dia de maio
.

d 1 I" voto do deputado Plácido Olínlp'io.melO e a cançar uma so 11- autoria do deputado 'Dário cado, e, apesar de se encon- havia em c'irculação .... ,.

- ção 'prtcifica'll'as-' djvel'gen� A tentativa da mistificação (."Olll que o llder de Barros. A: Mesa da Câ- traI' em regime de urgen- Cr$ 34.386.680.170,00 em no-,"

d·· N N
� da U. D. N. quís envolver o preclaro Bispo de�nas mun laIS., i as 1 açoes mal'a entl'etallt re olv u cia, e,-�ta' p'aI'a ser votad() ha' tas.

'

TI'd f ] JAiges est.á a,�ora definitivamente esclarecida.
' o, se' �

IH as' o erf!cemos um p (l- mandar o projeto, outra vez, mais de oito dias. � .,. ��....,.,
no para controle iuternacio- ii CQmissão de LegislaçãQ: A Tabela Permanente O' n·so �

'. '�..J:::í_ '-'

I f· b I.
, ..a, c � .

na e etivo 80 :ce a energia Social para 'que esta se ma- O projeto estabelece a se-
' _._" - --

,atomica e para colocar fora

Rec',ebl·�'1 pelo ;Papa P'·I' XI,ll1ifeste
sobre o escalona- guinte tabela de vencimen-

-da lei as aí'mas atomicas. niento ,e tabela de vencimen- tos ,dos que exer.eem ativÍ-
Desejamos l!-bolir os arma- tos. dades jornalistic�s no Dis�
mentos atomicos e 'toda es-

O Dei.,' Le' I.berto Leal' Bloque.ió tl'ito Federal, São Paulo. Ni-
pecie de armamentos - e teroi, Pôrto Alegre e San-
nunca deixamos de desejar Desde que o projeto foi tos: redatores: Cr$ 4.500,<>0;
que os govel'llantes soviéti� "ROMA, 5 - O 'Dep-uta- ,o trabalho que executa co- enviado à Mesa. da Câmara; reporter: Cr$ 3.800,00; re-
cos possam vir a acalentar do catarinense Leoberto mo deputado "importante formou-se um pequeno gl'U- porteI' de setor:

,

as
. mesmas, esperànça� ,e Leal, Delegad{)_, do Brasil à cargo" como disse Sua Sau- po firmemente decidido' a Cr$ 3.000,00; revisor: .

U;.1)1"·Re a nc>� llHS medIdas Nona Corifel'enéia 'Intema- tidade". prejudicar a marcha da pro- Cr$ 3.200.00; conferente de
J!onstil'utivas

, para, Q d.es�p_'� .çion1al das In,dÚs.trias, Agrá.- ,
"

- ,posicão do Sl:. Dário de Bar- revisão: Cr$ 2.500,00; ilus-
lRamento. Màs isso"eles não rias, reunida na cidade E- ROMA, 5 ...-, O Depl1tado 'ros: 7Destaé-a-ram-se' ,in.esse: trador ou desenhista: . .' ..
fizeram., N�o ,):ll"qstral'aJ;Jl, �Elrl1:a .. foi rece):JÍdQ, ,em_ audi-, ,ootarinense ,Leobe'rto' Le�I.; g,rupo 0,\ ST;3'. }}âniel de Car- Çr$ 3.00(T,00; fotógrafo: '"

nenhuma vontade de trabá- ên,$ja,especi�l; POl' "Sua.San- Delegado do Brasil à Nona valho, Benedito Valadares, e Cr$ ,3.200,00 e arquivista ou
1har pal'a

-

encontrar s�lu- 'tidade O, .PAPA. O Parla- ConfereiH�ia ·IríternaciOJ1aT P�rei:r:a Diniz. " l bihliotecário: ,Cl;$ 3.200,00.'
ções justas para ps proble- mental' brasileiro demorou· das Indústrias Agrárias, se- O sr. Daniel de Carvalho t Nas outras cidades a tabe-
mas do mundo.

-

se nos ap�l'ta�entos priva- .te deputa.dos Franceses e .lutou' para que o projeto lIa. sofre pequeúa redução,DISCORDIA dos de Stla' Santídade, que um Senador belga foram it'e- fosse considerado inconsti- aumentando, porém, os a-
Em lugar disso procura- durante alguns minutos, fa- cebidos 'oficialmente peJo tucional pela Comissão de I tua.is salários de maneira a

ram semear a discordia e a lou-lhe em _português, aben- Presidente da Câmara dos Justiça. A'quele órgão técni- i permitir uma elevacão subs
peséonfiança _entre os pa;Í- .çoando-o, �,s�la_.exma. t�mí- _Deputados. da ITALIA nesta co, entretanto, votou com o I tanciaL.no nivei de'vid:a dos
.;Ses livres. Usaram de amea- lia, amigos e coestaduanos e data". �

parecer do deputado Lúcio, jornalistas.
'

,

.

Aumenta o

eleitorado no
.._

Brasil

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

}
,',,'

DmETOR, �

1<
Rubens de (t

" Arruda,Ramos 3,
,

'

,

GERENTE
�

1 Domingos. f; 1
� de Aquino ;.

Edição de hoje 8 pags.

Governildo - Que é que
você está' esperand�,
Udenilda?

Udenilda -,-- Estou espe
rando que a lotel'ia do.
Estado saia para o Ar�,
tuI' Muller e para o Nei
Franco, senão eles me

sur�am!!!

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r-armadas
de Plantáo

.

DEPAR'fAMENTO DE

SAÚDE PúRLICA
MêS de junho

15 Doming-o - Farmáciae

�oderna - Rua João Pin

to.
21 Sábado

Santo Antôn.ie
Pinto.

22 Domingo
Santo Antônio
Pinto.

ii

I' ,�'

Dentro#fIM HQI:IOIIO . .1"
ri

•

1$ -.sAMA CAr",lImA

CASAS À VENDA

RUA BOCAIUVA - 4 quartos, sala visi·ta, sala jan

tar, . copa, _ banheiro, cozinha, depósito, etc. ..

'

...

RUA TENENTE SILVEIRA - 5 quartos, saJa visita,
'

sala jantal', copa, cozinha, etc. _ .

RUA ::>11.0 PEDRO (J·;sLl·cito-BaJn.eário) -- il qúartos,
ante-sala, sala visita, copa, cosinha, instalação

sanitária COIllI?.1e�a, e duas casas pequenas 110S

fundos ................• _ .................•...

RUA DURVAL MELQUIADES (Prolongamento) �-

recém construída ' , ..

AV. RIO BRANCO -- 2 quartos, sala, varanda, cozi-

nha, \V. C:' etc. .. .' r ,

T�:rNDADE - 5 quartos, saJa jantar, copa, cozinha,

banheir-o, grande va'randave depósito .... ,., ...

COQUEIROS - 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
, '

-de ]0. anos Farmácia..
Rua João..300.000,00,

400,000,00

seu filho' Furrnácia,
Rua João..

28 Sábado - Farmácia"
Cata.rinense --- Hua 'I'rajano. ..

Z\) Domingo -r-r-r Farmác ie,
Catar.inense -- Rua 'I'rajano.,.

O servira noturno será,'
efetuado pela-,. Farmácias.
Santr Antônio, Moderna e"

Natu rn a srhJ.a.d�.ts às ruas,

JOàc P;illtO e 'I'rajaiio n. 17�'

setÓ· homem250.00Q,00

200.000,00

100,000;00_

100-.000,00

90.0ílO,ooetc. . , , ,." .

.

SERVIDÃO FRANZONI - 3 quartos, sala, cozinha,
W, -C. c/ chuveiro, etc. . .

. SACO DOS LIMõES -- Rua Geral -v- 2 casas de ma-

deira novas '.' , )-.

JOSÉ HOrfEUX (no principio) __:_ 2 quartos, cqzFnha,
varanda , . , , , . , .

COQUEIROS - Rua S. 'Vristovão -- 2 casas de ma

deira, uma com 6 peças e outra com 3, terreno
22x5-50 mts. ', " , .. , .. , .. , ,

.

. 65.000,00

40.00Õ,00

35.000.00.

35.000,00
DUARTE SCHUTEL 2 casas.. uma com 4 quartos,

sala jan tat-, sala visita, cozinha, W. C., etc., ou

tra c/ 2- quar-tos, sala, varanda, cozinha, W. C.

c/ chuveiro , , , . , .

ESTREITO - Rua Tereza Cristina -- 2 quartos, sa

la, varanda, cozinha, terreno frente 35 m ts. fun-

dos' 25 mts. ':'
';." 0,' ••

RUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, sala visita,
sala jantar, cozinha, depósito, copa, etc: .".,.

ESTlmITO - Rua 3 de Maio -- Sala pI' negócio, 2

quartos, varanda, cozinha .. , , . , .

ESTREVrO - Rua Santos Saraiva - 5 quartos. sala
,

jantar, sala visita, co�aJ quarto de banho,' cozi-
nha, sote, terreno 8x50 , , , , ..

E outras que por mntivo de fôrça maior néo são
.

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

'fERRENO A VENDA
SACO DOS LIMõES -- Rua Geral - com 33x500 mts. 18.000,00
ALAMEDA ADOLFO 'KONDER ,...:.. com 15x30 rnts. _. 75.000,00

COl\II�RAS DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS E snrros
Temos sempre interessados em comprar casas,' terrenos, cha-'

caras e sitias. .

'

. i�' IHJPO'l'ECAS I
Recebemos e aplicarno\' qualquer importância com garantia hi-

1,80,000,00

;.. e você já assegurou sua vitória na vida '1
l45.000,00

tante ? Em dez anos muita coisa pode
acontecer - e talvez, nesse ínterim, fal
tem a seu filho a assistência e o apoio
que você lhe proporciona agora. As

consequências - ninguém pode prevê
las: uma carreira interrompida, espe
ranças que se desfazem ... Proteja seu

filho contra qualquer hipótese, através
de um seguro de vida. 'Um agente da

Sul Ameríca lhe mostrará, sem -eom

premisse, qual o plano de seguro de
vida mais adequado a seu caso:

Já se notam, no seu filho: sinais pre
nuncíaderes do homem que êle será
"dentro de dez anos. Com o máximo de

esfôrço, você vem preparando-o para
essa época: cerca-o de todo uonfprto,
incute-lhe princípios IÍiorais, fá-lo cur

sar boas escolas. Mas será isso o bas-

250.000,00

33.000,00

-----.------------------�

450.000,00 PROCURA-SE URGENTE

1 - 2 comodos regulares.
com ou sem pensão para ca-.

sal europeu sem crianças;
possivelmente 'próximo ao

centro,
Oferta com preçp sob .. � .

Tratar no Hotel Metro

pol - Quarto n. 16, com o'

Senhor Michael Kovalenko.

Sul Ameriea
Companhia Nacional de Sequros de' Vida

Fundada em 1895
, .

-;:
....... -

.-

I
.

---=--------------

À SUL AMERICA - CAIXA POSTAL, 971 - mo DE JANEIRO

;'

QW��'ram
enviar·me umfolheio com informa ões .ôb.r� o seguro.tle v,ida.r i r,' ,

\ I '(

, Non e
.

_.
'

Data, do Nasc.: dia__
-

ês__ �_ano _pot�cál'ia. Ouça, comO

,a voz d. um

alllltto, a polavra
do Ag.nte da
,$,,1 A...rica •

ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS
Mediante modica comissão, aceitamos procurações para adrn i

_

nistrar prédios, recebemos alugueis, pagamos impostos, etc.
PROCESSOS Il\WBILIÁRIOS

Organizamos processos imobiliários,' para os Institutos, Caixa
Econômica" etc.; temos também possibilidade de conseguir qualquer
documento sôbre imóveis.

FICHÁRIO
O cliente que desejar comprar' casa, terreno, sitio, chácara, po

del'á vir a séde dêste Escritório e,.preellcher uma ficha dizendo o

que deseja adquirir e assim consgu irmps. avizaremos ao -h�t�ressa.
do, sem despesas para ° cliente.

'

IN}'ORMAÇõES
Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer in.formação

dos negócios imobiliários.

. Tem filhos ?__ . _Profiesão Casado?

Rua.s: N» . Bairro,_.--------
•

·

..

dad J Estad.,-,t a""e.------+--T--·.-.-�_.--.-
s a ·o �

l 1'2 -ffff-l 78 U
•

'Gi' .."tjd·
CASA JllBC:m.ABU til...
bui.ora .01 B4tiea LO....
Vinor.Vilnlal • Dia....
a•• eo...J1a.tN .a.tr..

. Fr�quez8t em gerll
Vinho Creosotado

(Silveira)

L·- h lta
· I1\..

.

ln· é\.. 8Jal
SANTOS & nATISTA

antiga "CEZARIO"

CAMINHONETE:
mA:
Saída de Itajàí
Chegada Fpolís.
VOLTA:
Saída Fpolis:
Chegada Itajaí

7,1;5 horas
9,45

'14,30 horas
11;00

"

(Aos sábados e'· feriados .a saída de

Fpol is. é às 13,30 h. e a chegadà à Ita

jaí às lGh.).MAGROS E -'FRACOS--
VANAO"OL

.

·E indicado nos casos de fraque
za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como ,Vanadato de sódio, Lici
ti na. Gilcerofosfatos, pepsina; ncz

. de cola, etc., de ação pronta e eficaz
n�),'" casos de fraqueza e neuraste
mas. Vanadiol é indicado para ho.
mens, mulheres, crianças, sendo Iór
mula conhecida pelos grandes me.
cUcos e está licenciado pela Sauàe
Publica.

_,_'>'-
.... "',

ôNIBUS
IDA:

7 hoi..8S·
11'

Saída de Itajat
Chegada Fpclis,
VOLTA:
Saída Fpélis. 15 horas

Chegada Itajaí ]:9�''''
(Aos sábados e reriados a saída de'

Fpol is. é às 13 horas e .. a chegada à .Ita
jaí às 17h,).

-
/

/ Di!'1tribuidores
C. RAMOS S/A

('omfrclo :- Tranfij)ortpF
Rua João Pinto, 9 FPdlis

-:-:-

.AG.í!JNCIA" -,

Provisõriamente á Rua Felipe Sehmidt, ..
n,38,'
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.��J...••...,..._-_ ...

Alvaro Tolentlno Banco· de Ctédite Popolar. e 4grl�
�e SeDza Jr. "

cola de, SaDIa Catarloa,
(SOCIEDADE COOPERA-' nistas do' "Banco de Crédito

Em sua residencia fale- TIVA DE RESPONSABILI· I?opular e Agrícola de Santa

'elm, à tarde de d,omingo úl- DADE LIMITADA) Catarlna",' para em Assem,�
timo, à rua Vi!ial Ramos fi. ASSEMBLÉIA GERAL EX� bléia Geral Extraordinária,
'MJ, nesta Capital, o nosso TRAORDINÁ1UA de<:idirem com qualqu.er'Dú-
;'P1!"ezado' conterrâneo sr. ÃI- 2a. Convocação mero, que se realizará dia

varo Tolentino de Souza Jú- Ficam pelo presente, con� 19, às 15 horas; em 8'ua sede

:;!l!M, despachante aduaneiro. vona,dos os Senhores' acio� social, à rua Tr.aja11o n. 16,
Membro de tradicional fa- , deliberarem, a respeito da

i;ÍniUa blll'riga-verde, o ex-
\ seguinte

>tinto desfrutava, na socie- Ordem do Dia: E l!.'Uês por Correspondência (da

nade local, de gerais àmiza- .1) Autorização à direto- HOSPITAl, DE CARIDADE Re�isol'a Gra�atical), dirigido

des, qUe as conquistou atra- ria para contrair fina11cia- Edital de Fornecimento' pelo Prof. Ernan! Calbocci: Es-

véz do Seu espirito de cida. mento. De ordem .da Mesa Administr'ativa da Irmandade' 'do sent�ialm�nt.e prático. Consioora-

da4l de ráras qualidades de 2) Outros assuntos de SenhOl' Jesus dos Pa.ssos e Hospital de Caridade, desta do o melbor pelos ilustres gra-

c�ração. Modesto pur índõle, interésse imediato.
.

Capital, previno aos interessados que, até o dia 26 dêste Jrt�ticos Silveira Bueno e José de

afeito ao bem, nele encon- Florianópqlis, 11 de Ju- mês, às 12 horas, receberá esta· Irmandade e Hospital, Sá Nunes. Aulas semanais (im-

:!l:taram quantos o necessi-
' nho de 1952. na sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas, para, pressas). Duração: 14 mesell.

:tnssem O seu coração sem-
' Banco de Crédito Popular o fomecimento de todos· os artigos necessários ,ao seu M-ensalidade: Cr$ 541,00. Roa ADi-

pre pronto a servir. d d
e Agl'ícbla de Santa Catari- consumo, durante o semestre 'de julho a dezembro do cor�

,
ta Garibaldi, 231 - 6° aucbll' ":""

A notícia do seu tl'ans- uram... uram... ,na. rente ano.'
' 'i Te!. 2-9361 - �ão Paulo.· Ina-

passe foi' recebida com ge-!.'in duram...,�'" " " .Manoel F.iuza Lima: -I Consistório, I? de junho de. 1952.
• t

ereva-se h9je mesmo' ou peça

raI eonstel'llaçáa, tendo a- DIretor-PreSIdente. . Lmz S. E. da Trmdade - Secretário.
.

prospetoB.

corrido à residencia da fa-
. rnma enlutada figuras pres
·ti;.�iosas, da sociedade flo
, r;n".ój"lolitana.

Os seus funerais se renli
.

zaram às ] O horas de ontem,
com grande acompanha
�ento, saindo o féretro da
'l'lla Vida} Ramos, 50, para {)

Cemitério da Irmandade do
S�nhor Jesus dos Passos" de
'cuja �ong.reg'ação .era-o �x·

tlnto prestigioso co�nJlonen
·te.

À. e."ma. familia enlutaôa
-o ESTADO envia a <:'xpres

.

�.Sio [;1) "C1'1 "l;rC·Í'.lllrlo p�zal·.

--

� 'Vida Social A Venezuela .:rompeu re

lações cem a liussia
.

'

. iCARACAS, 16 (U. P.) -"- zuelanos em Moscou, quis
Enquanto os diplomatas so- pedir a retirada dos citados
viéticos, cuja retirada foi diplomatas 1�USSOS, o Minis
pedida pelo govêrno vene- tério do'Exterior soviético
zuelano; fazem os preparati- negou-se a receber o diplo
vos de rigor para' abandona- mata venezuelano, o que a

rem o país, conjectura-se a- chancelaria de Caracas con

qui que o rompimento das siderou como injuria para a

relações diplomáticas vene- nação venezuelana, decidin-,

R F 'RNAN
zuelano-soviéticas. será tão do então romper as relações,n .•... p, .l,· DINO. CAL- c m 1 L 't" R d

.

DEIRÁ DF;
.

ANDRADE
o. p eto que a e o impor- azões o Rompimento

'

O h
' .', tante Instituto Cultural V�� CARACAS, 16 (INS) - A

corre, oje, o anrversa- nezuelano-Soviético será fe-" b
.

Tio natalicio do nosso preza-:
- comunícação so re o rompi-

chado. t d 1
-

t
,.311 con terrân co, dr. Ferrian-

men o e re açoes en re a

Segundo comunicado da Ven'ezuela e a Russlâ' foi
--0.ii!o Caldeira de Andrade, h

.

c ancelaria venezuelana, o divulgada esta manhã pelo
,tIt.o, runcíonár'io do IAPI,

,� .

rompimento de relações se diretor do Serviço Nacional
.ern Curitiba. deveu a um incidente pro- d T f

-

M
.

S'
Multas serão, por certo.

e rn ormaçoes, ano pi-
.

. vocado pelo encarregado de nett Dirri, que dii-igíu pelo
-os eurnprimentos com que. o negocias soviéticos, Leo Kri- rádio uma, mensagem ao
!'lorflelHl.gearão os seus ami- 1ov, e pelo adido de ímpren- .país nesse sentido.

,gO\� a:������.. "

sn, Mijail Aliabev, que, ao A ruptura põe fim a sete

.,:. di I
cumprr- {protestarem contra a deten-· anos de .relações durante as'

.r;:LcnLa-o, cor .ia mente. (>;' o d id 1- iêti. "Ou e um ci ac ao SOVle lCO, quais os russos enviaram
Nicolaí Yacouchev e senho- somente um embaixador que'
ra, no aeroporto de Maique- 'se retirou quando a Vene
tia, e contra a devolução dos zuela deixou apenas uni En
mesmos para Miami, preten, carregado de Negocies, em

deram opor-se' à dita medi- Moscou.

cl�, em forma agressiva e

I
A 'Venezuela enviou dois

violenta. embaixadores a Moscou" J0-
Em seguida, quando o en-

\
sé Rafael/ Gabaldon e Ale

carregado de' negocios vene-I jandro Garcia Maldonado. .

,;!I.NIV'ERSARIO
J)R. ARISTEU SCHIEÍ'�LER
transcorre, nesta data, o

.<l.11 íversário natalício do di'.
.. :\risüm Schiefler, Juiz de
Dh'eito da "Comarca de Bom
.Retiro.

. A" homenagens de que
:'-.u·ú. alvo, HS de "O ESTA
ôJO".

-'- Paz anos, hoje, a ex

·:ma. sra, d. Olga Setubal
-E;u·celios. espôsa do sr. J0-
.sé Barcellos.

Auxilio pàra a construção
de . uma Igreja

.

- Passa, hoje, o aniver
'"ário natalício da menina
J\la rilene, filha do ar. Mário
{;evael'd.

I

_._ F'esteja, hoje, o seu a

ll�Yel's'ário natalício a se

·_flhor.lnha Aurora. Aquino
,
--- Faz anos, hoje, o dr.

iWanoel Lobão de. Queiroz,
",J.,_l';og::tdo em Tubarão ..
- FAZEM ANOS HOJE'
- sr. Darci Souza

'
.

- Menina Doris-Maria
.Momm de Azevedo
-_. Sr. Antônio Carlos AI-

Da Bancada P8$u�dish na Auembiéi.
------�-------------------------

f .

O deputado Ivo Silveira, rerá por conta do excesso de
submeteu ao exame da Casa arrecadação do corrente e-

o seguinte,projeto de lei:· xerc ício.
Art. 10 - E' concedido Art. 3° - A presente lei

Com o nascimento, na Ma- um auxilio de trinta mil cru- entrará em vigor na data da
't.ei·nídade Dr. Carlos COl'- zeiros (Cr$ 30.000,00), para sua publicação, revogadas
..êia. no dia 9 do corrente, a construção da Igreja da! as disposições em contrâ-
-Ue 1 inda menina que, na pia sede. do distrito de São Bo- .rio. . .

batismal, receberá o Dome 'f" .•.

d P , S 1 d S111 .aero, no mumcrpio a a- fi a as essões, \ em 16
-ile Margaret, está em festas lhoça. I de junho de 1952. .

'{llll'fl' do dr. José Boal:íaid, Art. �o - O auxilio conce- f Ivo Silveira --' Dep. pelo
:;advogado nesta Capital e elido pela presente lei, cor- t P. S. D.

/'-de sua \exma. espÔsH.

--Sr. João Baião
,
.--- Sra. Zulmira Souza,

·�'l'/;.RCIMENTO :

/

IL· i4tfJ4,;'f'l. _

AlEIS· DE PISIIO]

.\

adis,}I3% �blÍrtos.;. Aviotlon an'is ,,% abertos... • 2.° óleo c"_c•••

Os anéis dos pistões devem estar
�

livres de depósitos e sedimentos pre
JudjClaÍll, a fim de que· o óleo. possa.,
circular e- prote&,er do dcslfaste as

peças vitais do 'motor. Aqui está uma

prova de
I
que o Atlantic Aviation

Motor Oi! realiza melhor esta tare
fa ... .' Vários carros foram, postos à

prova num teste de 30.pOO quilôme-

tros: os anéis dos carros que empre
gavam o Aviation Motor OU man-

. tinham-se 93% abertos..; enquanto
que os dos demais carrosa lcançavam
apenas 31 %. Não resta dúvida de Que
o Atlantic.Avtatíon Motor OU redtlZ
ó desgaste e o consumo de óleo.
aumentando a duração r!o mektr de
seu carro 1

)

-}'. •••Troque p�lo, nOvo Atlantic

.A,VIATION motor, oil
• PROVOU SER O MELHOR

ENTRE 16 MOTOR O!LS SUB
MET!DOS À MESMA PROVA!

• O MOTOR OIL QUE OFE

RECE TODAS AS QUALIDADES.
EXIGIDAS PELO SEU. MOTOR! ,

.. .TRIPLlCA A ylDA

DO MOTOR' DE SEU CARRO I

IIDllclAS ESPORTIVAS J oúç'a as

últ!IDas através j:le Rádio Espor.
tes Atlantlc, díàríamente I ocn
sulte o seu jornal sôbl't emls.

soras e horários I

I

'AT,lANTlC REFIN'NG C OMPANY' OI' IRAIIL
GASOI.IHÁ - MO"" OI&. - UIAl�O ...... -...y . tAl'NIAI 4'ft.4N_

Participação
JOSÉ BOABAID E SENHORA

participam aos parentes e pessoas de suas re

lações () nil8cimento� ocor.rido na M.aternidade "Dr.
Carlos Corrêa", nesta Capital; li 9 do corrente, de

sua primogênita lHARGARE'f.

lll'all', �-o,.UNT ....�!·.,.i o). P"TlCillt N" � -.......
t�·"'·(.l'i.r'4..� "-L�·'�Ii.tI, fã.l.e.���

Irmandade do S. J. dos Passos J��!�! !ll!'!���!!

------------------------------------�----------..�

DO . ZE-MUTRETA"��

t

I
I

J
I
i

I
i

I
I
!

. ..
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Florianópolis, Terça-feira, ] 7 de Junho de 1952
------------�------------------------------------------

o �T.�nn

"O :Esportivo"-,
,

Mais �Um AhO Júra,' �a
.

Metropole o Titulo Máximo
Campeão invicto o América, de
Euclides (2), Renê e Bastinhns,

Do'lIJinio rubro e

Jeínvílle, aovencer ante-ontem ao Avaí por 4'8 O.
os artilheiros. Em-. branco, o marcador na 1 ali Iase,

no segundo' período,.rfCUO
•

avarano
,

cle,s de uma luta de tão gran- Euclides com um "tiro for-I val e panda; Minela, Jair e

I
se conduziram com acerto,

de proporções? 'tíssimo. Salta Adolfinho, Nenem; Lisbôa, Nizeta, Bo- contribuindo no máximo pa-
Vencer o certame máximo mas não "consegue evitar a Ião, Saul e Moraci, ,1'a a vitória. No vencido: A-_

para o Avaí seria questão trãgetória da bola.
.

" dolfinho, Beneval e Nizeta,) J I

de muita sorte. I Amér ica B x O. 1\ante des-. ..,. Os melhores

,
foram 08 mais destacados, a-

O quadro ilhéu qU} tlq.·' se tento havia o árbitro] .

.

parecendo regulares : 'Dan-
E' 'que o Aval, o nos-se

1 N
.

J
' mingo vimos diante do Amê- brindado o América com um NQ. quadro campeão todos _c a, enem, Lisbôa e Morací.

C unpeão con leC0U um r'eves .:
_

.

rc: ,
'. • " rica estava longe de ser o -penalty soz a alegação de

amargo diante do Amertca, •

I
' v,

�
•. " '

f t b 1 .1· C, _

Aval de outros tempos. Pa- toque em Beneval. Seu ato
ncrden.do o .u e o «a ,a I . .... .

", .
. . -

{' recla mesmo um pIgmeu dI- fOI reconsiderado, graças a
11'VÜ mms uma OC33tau (e ' •

I f"
' "

.., ,

, ,v h '

.

, l' ante de um gigante.. st.o ()l intervenção do "bandeiri-
(:O)U'iegull a agemoma (O

f '-I" I d' S'
."

,

.

barr ib -I na 'ase r ina quan o o GCS-

J
nha" erratíni que melhor

€�pOl·tl-reI arrr a-ve): ...e. '.'.,,�

t t
moronamento da falange al- . apreciou o la,nce perfeita-(,' ' arto ten os COD ra :len-. .

- 7' .

'.·tU

d
vi-celeste fOI total. Recuou, mente legal do zagueiro a- I

l111m acusou o mda:'c�l
01'.

recuou a não mais poder, vaiano.
'

'Publicamos a seguir os 'ia partida que fo i vencida
Placard sem UVl( LI exn-

permitindo que 'seu valente último minuto e surge o
resultados dos Campeonato I pelo Avaí I10r 6 ?' 2, em Flo- De ordemdo si. Presíden-

z e rada para uma part.ida Estual de Futebol, corres-

Iria,nópolis.
.

te de acôrdo com o' estabe}." <,

opositor por quatro V(�Zf;S tento' final do embate. Bas- >-,' , I '. oe-

"'finalíssima", ainda mais
encontrasse caminho aberto tinho recebe a pelota, dr i- pondente ao 'ano de 1951 Olímpico 3 x Cruzeiro 1, lecido no art.' 40-1et1'a g., fi-

.se ievando em conta que o
para as redes, Cruzeiro 2 x Aliados ��, ver:cen.,do na prorrogação O!' cam, convocados os S1'S,, bla toda a defesa e anema- ,

jugo teve por local os dcmí-
Na primeira fase vimos o ta. vencendo Adolfinho. Fi- em Joaçaba. Ol impico por 1 x O. Jogos I

membros da Assembléia Ge-
111015 do vencido, a exemplo Avaí de fato atuar corno po- nal : América 4 "versus" A- Ol írnpico 2 x Duque de efetua,d�s em Blu�.en�u. I ral, p�r� �1ma reu�i�o e;:-d0 que aconteceu com o

dia. ,E dominou levemente a vai O. Caxias 1, ,em BhIn:enau. Am�r;c� 4 x Ol ímpico 1, t traordinária no próximo dia
'Paula Ramos e o F'iguei ren- cancha, sem contudo' tir�.r ,- Termina o prélio e abra- Améri�a 2 x IpIranga O, em Jo:n.v111e. ,. 119, ás 19,30 h_?ras, na séd�
se que foram sobrepujados partido da situação. A def'e- cam-se, americanos e

Vaia-!
em CanOI�?�s. )

, .

'Am�nca 4 x Ol ímpico 3, de�ta Federação, c�m a se-;
pelo mesmo América e I) 0.-

sa azul portou-se nesse pri- nos, od quais souberam se C?merClano. � x Hercíl io em Blumenau. gumt� �rdem d_o dia :
.Iímpicó, respectivame!lt{�, meiro período com in descr i-

.

portar corno verdadeiros ca-
Luz �: �m Criciurna. O Co- Amér-ica 4 i' Avaí 0, em Eleição de V1c�-Preslden-Mas consolem-se o., '·'a7.-

tivel coragem, ao contrario valheii.os. A multidão aplau- mel'cIarl� per.deu os pont?s Florianópolis. te, va!l"0 com pedldoA d�. e�o-%111'raS" que podia tel" sido
da vánguardil. que se TI?IlS- de-os frelléticamente. Rece- pO:' ter mclUldo ,em spa c- Campeão: América neraçao elo sr, AntOnIO Sa-

pior. Podia mesmo o cltl.be,
troll displicente em suas be o América tremenda o'l'a- q:ll�e.�m elemento em con- , Vice-campeão: Avaí'. 1um.

';.'."1' -celeste não ter chegado d e I g I Secl'et' }'l'a ela Fed
-

.. .

poucas ,tramas, deixondo ·se ção pelo brilhante feito COD- IÇ,O,�. rr�" li T:��". •

" li,
.' eraçaü

i(s finais. , envolves pela retagual'(h quistando pela terceira vez �\�l J. x �stl\Ta O, em .-..............._.R......._......�._._�_._.._�.. Catarinense de Futeból, em '

De um modo gera! t) C01'-
contrál.ja. Um nrimE'iro half- o .título máximo. ItaJal. FEDERAÇÃO AQUÁ'l'ICA Florianópolis, 13 de junhct

t:.,me que sé findou nft" teve
time com as dois zéros 110 Aliados 2 x Cruzeiro 2, DE SANTA CATARINA

de 1952.
o mesmo brilho, das anü�rio-

d' h d O JUI'Z
"I .em L.aJ·es, vencendo o Cl'U- Moac.Vl· Iguatemy da Sir-, marca ar, vm a e encontro ""

res. Fracos os seus e,�petá- I� zeiro na prorro2"ação por 3 "eira _ Secretárioaos anseios dos avaianos - - CONVOCAÇA-OcuIos, apresentando equipes '

1
"

.

que prognosticavam l):J:r,t o O srã Eugênio Cubas de I x '. . De acôrdo com os Esta-üespl'ovidas do essncia'l num final uma reviravolta favo- Lima foi (l dirigente da pe- O!lmp1�0 4 ": Duque de tutos em Vigas, convoco os

.�-��_�.......;oo_"'_-_-

conjunto: técnica. E 1lotem
l'ável, Iúesmo sem confiar leja, cond1.1zindo-se muito CaxJa��, em RIO �o Sul.

S1·S. Membros do Conselhoque não fazemos excN;áo �w' '", 'b'l' 1 b,em. AlI'a's 'fOI' llnl,a pawtl'da Ame.ne� 6 x Ipua,nga O, S.

, .
. ,mUlLo n,as Ruas pOSSl I lf �1- ", uperior pal·a a reunião depróprio Amenca, qnfl··,vem des reais, Mais acol1tec.ell :) fácil de dirigir, maiH Útcili- em JOI�:,rl1e. , Ass.embléia Geral Estraor-de levantar o cetro.' -

t
"

ttada aI'nda pelo' cO'mpol'ta-'. . �e. rClho Luz 2 x,Comer-d que nao es ava nas prevIsoes L
, _ dillária, n!) próximo dia 19,Mas não há negar qU{�., os d" "D ment'o e'xenlplar' dos.22 cote-I' Clano O,, em Tub.arao. ,

, os azzurras. . emons). - as 20�30 horas, :na séde �o- I N G L E S Aconcorrentes o que menos
d J·a.dores

' Aaval 4 x Estlva O,em'
.

. tran o exgotamento, esface- daI, com a seguinte ordem', ,

Yl1al se apresentou soubo le- .

F!orianópolis.lou-se completamente permi- do dia:'nmtar o título. .

d Os' quadros' Avaí 2. x Hercílio -L,uz 1 [tI',';J�r,:, 'II)';tm o invaçõ.es sem canta ao ' Elel'ça-o do car'go de pt'e�'E foi uma vitória m,ds do -

.
.
01-

. arco de Adolfinho, quatro em Tubarão, dente, vago em virtude deque justa. Foi ríl·erecida por-d' 1 d AM'E'RICA _ Sl'm,oe"'s, An- Cruzeiro 3 x Olímpico 2 •

as qual-S com resu ta os ' renuncia. r o N I C A A P E R I T I V a
que soube ser mais conjuJ1" . .

B
'

V· C em Joa/>,aba.
.

'. ,.
pogltIvas para as cores a- toninho e adeco; lCO, 0- '<

_ Florianópolis; 13 de junhoto e houve mais coesão nas
mel'icanas. E o 'placarcl lá cada e lbrain; Plácido, Eu- Hercílio Luz 3 x Ayaí 2,

,s,uas linhàs. Se mal ilt11011
ficou: 4 x O. clides, Bastinhos, Zabot e . vÊmcendo na prorrogação o

de 19,52.
'

J. '11
'

a 11" •
r

I
Osní .Melo - Presidente,em 0111VI e, o esqu (. M, 1;l-

Renê. Avàí P()l' 1.x O. O jogo foi "

mericano soube evitar o' 1'e- Os goleadores I' d
em exercício.

. AVAí _ Adolf�nho, Bene- ap,ülado sendo. rea 1za o no-
----...vés, cedendo ao emp:1!.ó). Renê - abriu a contagem

p.
---

Pai' todos o.s tHulo', foi aos dois e me�o minutos da a"'ir't'l-:C' l-,.p·"·a�a- I'T.\grande o desempenho do ru- segunda etapa. Avanço dos y V
bro joinvilense l1este final alvi-celestes. Beneval impe- O

-

II:! 'cafar.-oeo'ses Paulo Jacó May e Maria A. Maydo ,Campeonato do "Estado. de um avanço dos visitantes S campeoe>::'J '�participam aos parentes e amigos o contrato de C&-
"Venceu' Í1wicto sem preci- e chuta indo a "·esfera" ,a- de lu.ebol sarnento de r:;ua filha Maria 01ivia com ó sr. Arlindo F.

saro fazer uso de um futehol tingir os pés do extrema ru- I • Phílippi_
técnico, aprimorado. Bastou- bro e ganhar as redes,. sob ,. I

lhe possuir força de \Tonta- os olhares assombrado.s d� 'Instituido em 1927, o Cam- 1932 - Figu�ir�nse L,�D."A''TE'NI'S'C,LUBE,de e�muito ardor combati- Adolfipho que lião' esperava peonato de Futebol ,do Es� 1934 _ Clube Atlético Ca- ! I"
'\'0, aliados a uma ,éompre- por tal. 1 x O para (l) A_mérl- tado, já esteve em disputa tarinense
ensã.o profunda dos seus ca. 23 vezes, cabendo ao Avaí a 1935 _ Figueirense
onze combatentes parA ilen- Aos 19 minutos acusa o primeira vitória e a houra I 1936 _ Figueirense
til' I) calol� de um tHunfo ex- árbitrQ escanteio contra \) de laurear-se em maior nú� 1937 _ Figueirense
plêndirlo diante do clube que Avaí. Bate Renê e Salta lju- mero. O Figueirense, segue 1938 _ CjJ>. (ItajaO
nada mellOS de sete veze, te- elides 'para em linda cabe- de perto o Avaí com seis' 1939 _ Figueirense
ve nas mãos a prepond�ran� çada fazer balançar as redes triunfos. A maior proesa 1940 Ipiranga (São
cia do pebol ba'rriga-vé'l'de. guarnecidas por Adolfinho. coube tar.ubem ao Avaí qu� Francisco)
Salve, p.ortanto, o glorioso Era o 20 tento. levantou o �etrb por, quatro 1941 - Figueirense

América F. C., campeão, ca- Dssipam-se �s. esperanças vezes consecutivas. Nos a- 1942 _ Avaí
tarinel1se de 1951! avaianas com o bando visi- nos de 1933 e 1946, por mo- 1943 _ Avaí

O AvaÍ' deve contentar-�e I tante atacàndo impiedosa- tiv.os de forca maior, deixou 1944 - Avaí
com O vice-campeonab. mente. Mesmo assim procll- de ser disputado o título. 1945 _. Avaí

O clube presidido pejo ram pelfl menos. tirar o ze- Damos abaix:o à relaçãoi 1947 _ América (Jóinvil-
,qesportista Miguel Daux, 1'.0 do pJacard, inutilmente, dos campeões catal'Ínell'ses 1e)
andou vacilante, COnfl!T'O pois Simões está vigilante e de futebol: 1948 - Américà ( Joinvil-
>clêsde que 'levantou f) cam- Badéco e Antoninho não duo 1927 - AvaL Ie)
peonato citadino. Que porle-' trégua Ms locais. 1928 _ Avaí 1949 _ Olímpico (Blume-

/ l'ia o prélio floFiunopolitano

I
Surge o 30 tento america- 1929 _ Caxias (Joinvil- nau)

>€''iperar de uma equipe de· no aos 39 minutos. / ! le) 1950 _ Clube Atlético
'f,articulada, com poucos

ele-,·.
Foul Cle Danda. em Zabot 1930 - Avaí \ Carlos Renaux (Brusq.ue)

mentos em condições de ar� dentro da área perigosa .. Pe-
"

1'931 Ll;lUlo Müller
"

1951,- América (Joinvil-
cal" com as responsabihda- nalty, pune o juiz. 'Cobrou (Itajaí) Ie).

O domingo que passou foi

auspicioso para o futebol

joinvilen se e de.sarnrua dor
para o da metrópole catai-i-

Preliminar

n ense.

Como aperitivo jogarapa
Avaí (aspirantes) e Treze
de Maio (amador}, venceu

do O primeiro pela contagem
de 4 a o.

Resultados do Esta
dual de Futpbol

FEDERAÇÃO CATARf..
NENSE DE FUTEBOL

CONVOCAÇÃO

"

NAS CONVALESCENÇAS

com início às 21 horas. \
NOTA:

.

As Mesas �'Cadeiras para� os .cONCERTOS '

3.cima podem desde já ser' l'eservadas na "Joalheria Mo
ritz", ii Rua Felipe Schmidt.

Resel'va de Mesas para a "FESTA JUNINA", a par-
til' fio ,li" 16 do corrente,

'

ULTIMA MODA EM NEW YOItK,' BUENOS
PARIS, RIO E SÃO PAULO

AIRES.

MODERNIZE SUA RESIDENCIA FORRANDO-A

Pará sala de jantar, quarto, copa, etc.

Distribuidor e Representante neste
IVANDEL GODINHO

Estado'

l�ua Pedro Ivo - anexo Depósito FLORIDA
Artigo de pronta entrega.

\
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(Alvarus de Oliveira i suas peles, enlaçam o colo
A metrópole, com a chega-llindo com as peluças ricas.

da de junho e do frio, volta i E nos teatros, bailes, .fes
a ter as 'suas praias deser-I t�s e sole.nidades, a eJegâ.n
tas, volta a ver os quadros: era do RIO passa a color-ir
que a compõe, revestidos i se com retoques da coque
por véu tênue, esbranquiça- teria francêsa ...
do véu; que' parece querer O Rio de junho e de in-

------

-áquec·er a cidade... A mi- verno muda por completo,V E N D E � SE' nha namorada, Praça Pa- Nos trajos, nos hábitos.
ris, na sua beleza estuante Procura em junho um

de cimento armado e de pouco. de tradição, recor
ferro, emoldurando o jar- dando nas festas ',iuninas,Tratar nesta redação dim colorido com seus ca- com vestidos .de chita, os

-corn o sr, Lino Cunha prichosos desenhos feitos perdidos ares' de íngenuida-
----------.- pela tesoura artística dó de. Más a i.tradição já não

jardineiro artista, aparece é a mesma. O céu azul e

ft G O S a o
'

Uaos olhos comei que enver- marchetado de estrêlas não - • + • •
•

gonhada, querendo fugir- vai 'ter mais os balões de 'I • •• •• •• .. '. ••BAR E SOnVETERIA
" nos, .. Umpudor repentino' junho. Há receio de incên- Ben.: Aug.: Resp.: e Subl\-Loj.: Cap.: RegeneraçãoVende-se o único exísten- a tomou, subjugou-a, como dios, em pleno século do ci- Catarinensete em Saco dos Limões, si.

que arrependida de nos sur- mento armado. Há mêdo de . EDITALtuado em ótimo ponto. gir todo dia, igual, na sua íacêndíos nas florestas, flo- De ordem do Resp.: Mest.:, convido a todos os .Ilr.:Tratar no mesmo, em f'ren- nudez ... Seria pudor ou restas que estão sendo de- que compõem os poderes do Gr.: 01'.: Est.:, a todos os.te- à Vila Operária: durante vontade de mudar, de apa- vassadas pelo homem 110 Oobr.: dos quadros das AAug.: ii .RResp.: LLoj.: CCap.:-o :lia. recer diferente aos olhos da interêsse 'do dinheiro ... ' Ordem e Trabalho Campos Lobo e Januârio Cortes, bem
nossa.alma? ./ Junho chegou. Com êle o "como a todos" os lÍr.: regulares de passagem pOl� este

At atNO O Rio possui inverno que inverno. com ele o telegra- 01'.: e suas exmas, famílias para assistirem a Sessão soenç, .

as vêzes traz �ias qrLent�s, tismo carioca veste-se de Iene de posse e a cerfmonia de' adoção .de lowtons que se
, Aluga-se uma casa de me- como tem verao de dIa.s nuance nova ... E o Rio pos- realizará a 24 do corrente mês, às 19,30 horas, em o nos

.radia, 110 melhor 'Ponto, Aia-' frios, num contraste de Cl- su i encanto renovado: - No so Templo, sito lli rua Vida} Ramos 80.
medaAdolfo Konder, 8. Tra- !dade-mU�h�r, num, paradoxo inverno como no verão o R� OR.: de Fpotís., 13 de Junho de 1952.
tar na mesma Rua n. 2 -

I
bem feminil ... As carroqui- encanta, o Rio deslumbra, o C.: W.: P.:

Armazém. ! nhas "chies" vão buscar as Rio entusiasma'. . . Secretário.

,�TADO

.Justiça" do'
'Trabalho,
,

Pm('esso"em Pauta para in�.
: :;rução e, julgamento - mês,

de junho de 1952
;Dia 17 às 14 horas:
"Processo n. JCJ - 118/52
'Reclamante: Moacir 'Dor-

',,�:J in o Machado
Reclamada: Émprêsa Au,

":(,;Viaçâo "Bom Abrigo"
":Ltda.

, ' Objeto: Indenização, avi
-so-prévio, férias, diferenca
'!ie salários, horas extrao'r
'dinárias e salários.

'Dia 18, às 14 horas: I
Processos ns. JC,J - 119 I

"'-::: J 20/52
t

Reclamantes': Osva"ldina i
'Earques e Ma'ria José Bri-

Reclamado : Alberto R.
':;enutz

.

Objeto: Direrencas de sa-
.

r
Ó

Dia 1!J, às 14 horas:
Processo 1], JC.J - 121/52
Reclamante: Manoel Jo-

'"2.'1' Tavares
Reelamudo : Francisco Bi-

h.'ncoprt
I

\ •

"
-Objeto : S;:rl:ü:io's e aviso-

Dia 20, às 14 horas:
Processo 11. JCJ - 122/52
Reclamants : Nerí An tôn]o

-C.2 Silveira
Reclamado : Padar-ia 10 de

'Dezembro
.Objeto : Aviso-prévio e

"'oms' extraordinárias.
Dia 21, às 9,15 horas:
Processo n. JCJ - 123/52
Reclamante: Maria Inez

"::P>lcheco
Reclamados: Oscar Car

{19S0 S. A. Comércio e 1n-'
-€i!ístria'
Objeto : : Aviso-prévio.
Florianópolis, 14 de ju

.nho de 1952.
Antônio Adolfo Lisboa -

Chefe da Secretaria.
--..-----.-.........._----

Quarto
mobiliado

"

Procura alugar, sem re-

feições, um senhor só. Ofer
tas na gerencie dêste jor
'na I, 011 no Estrela Hotel.
Tara sr. Janís,

!

\ Un -a bicicleta mar-

ca MONARCK.

'Vende-se

I

!
I
I
'f
i

Florianópolis, Terça-feira, 17 de. Jun.::.)l_o_d_e_];..9i)..;��.:.. 5
_

,
, Apreséntando uma soma de earaetenstíeos técnicos jamais

encontrada 'em outros ,ca�inhões, GMC transportã. mais
" com maior economia! Dotado de cabina de aço ampla e

, eoníortávelv.. chassi reforçado com vigas profundas ••

CAMINHão

........
_
.

.;
...

.'

Para vendas _

serviços procure �s
concessionários GMC

em todo o pai.
•

P�DUTO DÁ GENERAL MOTORS ,DO' BRA'SIL 5./A,.
•

Diario da Metropole

Junho'Chegou
'- '

\ o Sangue é a, Vida
DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR 914 � Vende-se, por motivo de
,INOFENSIVO A"-' ORGANISMt1, ' mudança, uma cama de ca-

Úi-HADAVEL COMO UM Ur.OR sal, uma penteadeira anti-
REU�L-\TlSM01"SIFILISI ga (lavatório) com pedra

1'<)'110' <) popular depurativo composto de marmore, um guarda comi
HermofeniJ e plantas medicinais de alto

Ida,
uma banheira completa-

valor depuratívo. Aprovado pelo D. N. S. mente nova.'
,

'

'

�. como medicação auxiliar. no' tratamen Ver e tratar á Rua Tte.
l(J d aSifllis l

e Reumatismo da mesma I' Silveira n. 86.
nril;(em,

1-------'-----

Móveis
•••

I,,'
8ANCOdeCRffllTO POPULAR

I' � AGRiCOLA I I

RM.c. ��'YU:I, 16
. " ,

FLORIANÓPOLIS - 5rQ..e�t6.rlnê.,

e-

Vende-se
Snouker
Alto Café Rio Branco.
'I'ratar com o proprietáeie

no Estreito"
Rua CeI. Pedro Demoro D.

1.640.
'

Sabão

\7irgem E5p�cialida\de
da Cia. WETZEL ·INDUSTRlf\L -Joinville. (marca registrada)

T('rna fi' roune brenqutssíma
c:)�BÃ� ytRCtA,'

�" ',�

� ESPECIAUOlDE
...".,��,._��.:r�....,� ..

_-
� ......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



17' de Junho
A data de hoje recorda-

nos que: ,

- em 1.581, ná Bahia, f2.
leceu o Governador-geral
Lourenco da Veiga, nomea
do por

-

carta-patente de 12

de Abril de 1.577, tendo che

gado a Bahia em principíes
de 1578;
-em 1.624, o Governador

holandes da cidade de Ba-

R c:;A SE
hia Coronel Johan van Dor-

PR'FC lj ',.",
-, I th, :foi morto �om um golpe

"PRECISA-SE Enfermeira Chefe (Diretora) para a de 'espada pelo Capitão
Càsa de Saúde Anglo-Americana, Santos' (10 camas). Francisco Padilha, quando
Queira escrever a/c 'do Secretário.

"

explorava os arredores da

Caixa 4, Santos,' Est. de S, P. citando experiencia, nraca. Seu sucessor foi tam-:

qualificações, e condições desejadas. Deseja-se referen- bem' morto pelo mesmo Ca

pitão Padilho, Este morreu.',das". '

no 'combate de 12 de Junho
de 1,627;
- em 1.6'J5, deu-se .o pri

meiro encontro de armas,
na' guerra do restauração' de
Pernambuco, entre o Capi
tão-mór Amador de Araújo- '

e pardo Domingos Fagun
des e um. destacamento 110- '

landes de Ipo] u ca ; ,

JOINVELE, 16 (E.) daquela localidade, sr. Eloy -em' 1.831; com a abdí...
'

Na balsa do rio Itapocú hou- Vieira Garcia, o qua-l efetu- caf'ão de D. Pedro 1,. a 7 aI!'
b·

'-

1
( ".

\ve, ante-ontem uma rlga eu a prlSilo (O agressor e abril, e em viàure da maio-.
entre' os individuos Victor pl'ovidenciou a remoção do ridade de D. Pedrq II, o Bra
de Aguial' e Victor deTal,' sil passou a ser gover118,duc
saindo Victor de A�uiar fe- ferido.a est� cidade, a agres- 'por uma Regência Provisó
rido com dos golpes de fa- são fO,1 motIvada por deseI_l-1 ria sendo' a perman ente e-

ca, um no abdomen e OUÜ'O ten_dimento havido entre, os Ile-ita nesta dat�; ,

no braco. Conforme

declara-I
mesmos, no bar Machado,

_ em 1.841, no Rio de Ja
c;ão prestada na D. R. P". p_�- �o� aberto inqueri'to pela 11eiro, e depois de haver
lo Inspetor de �Quartelrao policIa.

"

'

cumprido a prisão de lO a-

nos. a qlle foi sentenciado'
como participante da Incol1-
fidenc'ia Mineira, faleceu g"

Conselheiro JO!'B de Rezen
\' de Costa, deputado por Mi

nas Gerais na CO,nstitllinte;
.

- em 1.864, pelo Ministro
dos Negócios Estrangeiros.:,
do Paraguai, fOI apresenta....,
da uma nota elu, que SoJanoí
Lopes se oferecia como me

diador na questão do B:rasi!
com a República ôriental"
Esta rrediação foi recusada;
- em 1.880, o Impel'ador

do Brasil foi convidado pa_
l'a nomear um seu represen
tante para presidir o Tl':ibu-,
naI arbitral de Washington.
afim de julgar reclamações
apresentadas aos' Estad(}!r
Unidos por algumas poten�
cias europeias, cabendo essa

I elevad!
missão a� Visconde

\ Sle Armos. '

André Nilo Tadasco

F,loria,n:ópoJis, Terça-feira, 17 de Junho de.\19i,2 "

, '\
O t:I-''fAnO

R '

.

I

Ia ·assembléia LegiSlativa As prisões ilegaiS serão indenizada� i1o.)�
ções às Associações Comer-. com patriotiamo pelo bem Os pa.gttmento,s, sairão do bolso' das
c iais do Estado, por não te- estar do povo, sem que qual- �

rem atendido os pedidos a quer deles mostre displi- auteridades arbítrariaseras endereçados. cencia no estudo dos proble-
A. este respeito podemos mas. "".,

adiantai' que na sessão de ,O assu'!to .leva _

diversos

I RIO, 16 (V. A.) _ O sr. ses quantos necessários pa- iguais atribuid�s a cada um,
hoje, o deputado Cássio Me- oradores a díscussão, tendo

M t L 'iP<;;!D DF) ra- desfazer a, importância dos responsáveis".
, .

d V' I .. ozar aO'o \ IJ, • •

deiros ocupara, a tribuna a
I o deputado Bulcão iana I

o

'S d total da indenização. ,Pelo projeto, a indeniza-
, I d

• apresentou no ena o, pro-
Assembléia para desfazer as

I
unido sua palavra ao 00 e�. .

t de leí stabelecendo in-
,

Parâguafo único - Quan,;, ção será, paga integralrnen-
CO't;"AP .

I P'i . je o e er es • ""

�l,'nsaçõe;;; da. -1.'. Estiva et Ires .para consi-
denizacão para os casos de do houver mais de um res- te, de urna só vez, o que se-

Em seu discurso, aquele derar ])OU�O fel iz a expres-
prisão -arbitrária, ilegal ou ponsável, o ressarcimento a rão competentes para decre-

nobre represent�n�e do P,' são usada pelo presidente virtude de erro judiciá- ,'que se refere êstei. artigo tal' o seu pagamento os

R P., conforme informou a da Comissão de Ju-stiça ao

I ��n f'ar-se-á mediante c o tas Juízes das Varas da Fazen-
nossa reportagem, dará co-j chamar de displicentes _os Il(� t rmina a proposição (

,

da Pública.
,

n hecimento à Casa de pre-I n:_embros da mesma ComIs-, do s:neador carioca que a-in- � ...

(:)OSOi, documentos lpe108 sao, � de
.

çã referida será cal-
, ...

t
. 1 1

.

d t
'

di so • el1lza o ti,
»

quais ficará patente �" ln-! Conc um ,0 o s.e 1 lSCU� ,

culada, para cada dia d� pr i-
soncer ídade.rla Comissão de

to
deputado Eatívalet Pires

� " d aos que tI',
' .

,

d sao, asseguran o -

.i'\ bastecimento que" .neste declarou qu.e os d�puta os
verem vencimentos, ordena-

{'2.S0 como em outros, esta-
I do seu partido c.ontmuam a

dos salários ou proventos
ria servindo a�s explorado-l merecer a confiança que, fix�s o recebimento de im-
rcs contra os interesses do l sempre ,me�'ecel�am. ' portância equivalente ao do-
P. IVO. I Indo a tribuna, o deputado bro do que percebem por
Subvenções em atrazo Wilmar Dias tece conalde-

,.

'A
.

d 1 ala. ,O senador Ivo d qumo I racões em torno a rec a-
h� , Aos que não ten am pro-

comunicou à Casa que en-, mação, justificando a atua-
I dventos, fixso, rego ares, e

vidará todos os tlsforços pa- cão que vem tendo na Co- ,

I fácil constatação, o cál-.
J'il. conseguir o imedi::to, pa-. mis�ão de Justi�a, �nde �un- cu_lO ser.á feito pela declara- Na Balsa do, Ita'pocú00',amen to das subvenções de-I ca revelou dIsplIcencIa, e

1 d I UI"
cao do Imposto e eva a ao

.

"idas a hospitais e soCieda-l sempre dispensou aos pro- ,

___

dobro. Nos demais casos, o
-

,

(1 JS de Ass istenc.ia Social, cessos, o interesse � a que
COI1�tl'tUI'dopagamento será " ,

conf'orme lhe fora solicitado i eles tem direito.
de importância ccrrespcn- r fer·ldo � GOl,",es de 'facarIO la Assembléia, I Falou, por último, o dep. dente ao dobro do 'salário li t JJ

, Casa dos Estudantes li Voínev Collaço de Oliveira,
minimo vigente na regiãoFoi primeiro orador da] presidente da Comissão de

d em que ocorrer a prisào.tarde, o deputado Cássio Justiça, que, reconhecen o
O Onus Seri da Autoridade

l\Iedeil'os, ter sido um tanto forte a ex-
Em seu a'rtigo' quarto, a

SeL1 dI'''CllrSO versou a 'n·e- pl',essão Hneglig'encia" usada" 'j lei.proposta pelo sr. Mozart
cessidade de ser dado corpo em seu� oficios, desse' exa-

Lago, responsabiliZá para e-
2 o dispositivo consíitucio- gero pede excusas, acentu-

feito de pagamento da inde
nal que obriga o Estado, a ando, que de forma alguma,
construir a Casa dos Estu- tivesse a intencão de melin- nização a autoridade que de-

I, I
' terminar a prisão ilegal.dantes.

, : drar quem quer que fosse,
O mencionado' dispositivo,O orador discorre com .sua intenção 'fol'a apenas

as!'.im subordin-a a matéria.
justa argumentação sa1ien- obedecer aq Regimento In-.
tando o.dever que tem o po- \ terno e colaborar com o Ple- "A autoridade responsá
der público de dar a móci- i nário, pela mais rápida so- vel pel,a �r�são al'bit.rál"ia

d2.de estudiosa, todas as fa- 'ludio dos <,ssuntos a ele' ilegal ou lfi]llsta, ressarc:ra
eEidades para se poder ins-I co�fiados: ' a U?,ião_ do montante da m

tniir selJl demásiados .sacri·1 Em ap�,l'te, o deputado ES-1 d�n.lza��o por eh� paga a�
fieios; salvando-a, aSSIm, da tivalet PIres sahentOL1 que ple,ludlCado, mecllante des,
c1eSCl'enca e do dominio ma-j as pl'ovidencias solicitad'as conto men:::al em folha, ate C}iRLO BRAZ ÇURCIO E
te.rialisll'lO pregado pelos co- I na 'Comissão de Justiça não o ,máxin:;o de um terço do 'SENHORA
l'ifeus de :Moscou. I eles,,,gradaram aos meml)ro� 'vencimento em tantos rne-

COl1clui}\do, o orador sub- ; dàqnela ,Comissão,. nota�a-
n1ete ao estudo da Casaouma \ mente aos do Parbd'() Soeml ,,__ ,,_ __ '"

Jndicação, com o fim de soE-I,Democrático. O qU9 nào foi
I

citar ao Governo do Estado, I bem recebida, foi a censura critica/e o inciden.te , .. pe1'

providencias urgentes no r imerecida e contida na pa� maneceu de pé! ...
sentido de se,r imediatamen- 'lavra "displicencia". Isto provocou a presença,
te construida'·a Casa do Pro- O deputado Coelho' de Sou I na tribuna, do deputado VaI'

,
. .

1 tefegRor. "za- esclarece que esteve au- 1 gas FerreIra, nomma men

Essa indicação foi subs- sÉmte 'e, portanto,. não' PO-! citado como faltoso na ela

<:rita, também, por diversos I dia ser citado como displi" boração dos pareceres den-

tieputados das diversis ban- cente. 'tro 'do prazo legal.
('adas ,com assento na Casa, O deputado João José de O nobre parlamentar e:x;�
:'lOS quais o orador agl'ad,ece Souza Cabral diz que ao 'plicou porque- requerera a.

e:n nome �os ,estudantes.
'

presidente da Comissão ca- inc1ugií.o na ordem do dia,
In.cidente .co� o p.resi�ente I

be o direito,de com�nicar as de determinado projeto, ain-
da COMlssao de JustIça ocorrel).cIas ao preSIdente da da em poder do relator.
O presidente da Comissão Casa mas não lhe cabe cen� Dito projeto, s�rá fatal-

de Constituição, Legislação surar quem quer que seja. mente rejeitado no Plenário
e Justiça, em diversos ofi- Esta opinião é esposada, e por isto dispensava estu-

, cios, reclamou contra a de- também, pelo lideI' do Par- do na Comissão de Justiça ..
mora, por parte de alguns tido Social Democrátieo, Aqui surge ílOva discus
membros daquela Comissão, Mais uma vez o deputado são, com esclarecimentos de
na devolução de processos a Volney CaBaço de Oliveira diversos deputados.

,

eles distribuidos para o ne- retira a expressão "disp1i- O deputadO' Paulo Mal'
eessário estudo. cente" usada em seus ofi� ques, na qu'alidade de lideI'
Sôbre essa reclamação fa- cios. do P.T.B., l'es!>O'nd{!ndo·a um

lou o deputado Estivalet Pi- Há, ainda, outros escla'l'e- apelo, disse que deixou de
re8, que não concordou com cimentos e o incidente fica nomear substituto, porque o

os termos da<ruelés oficios, reduzido às suas verdadei- gubsUtuto do presidente era

onde se acusa 08 deputados ras proporções, istO' é, que o o vice. ,
'

de agirem com displicüncia. presidente da' Comissão de Evidente o equivoco do
Pronunciando-se como li- justíca foi um pouco além nobre parlamentar.

der do Partido Social De- dó q�e lhe competia fazer. O substituto do presiden
mocrático, o nobre parla- Em outras palavras: agiu te. é, de fato, o vice-presi
mental' defende os represen- bem, comtlnicando as OC0l'- d'�nte, mas o sl.lbstituto do

Itantes do seu partido inte- renda's ao presidente da'Ca-. repl'esenümte do P,T.B. de- '

granteg daquela Comi�são, sa; agiu mal quando cha- ve ser indicado pelo lider,
d�claran.do que ao respecti- mau os coiegas de "displi- e este nada tem ,Com a presi-
vo presidente nãO'é licito centes"! deucia' da Comissão. , .

('hamar os seus colegas de Retirada a' palavra, é o O deputado Vargas Fer-

-displicentes. caso de se' dize,r: Sublata ·reira, perorando, disse que
Reconhet.e o direito que causa, tolitllr effectus! pl'eferiâ ficar com os mem-

assiste ao presidente da Co- Lamentavelmente, o dep. bros ,"displicentes" da Cb
'missão de, Justiça de pedit; Volney Col1aço de Oliveira missão de Justiça, �ue tanto
providencias pela �oa mar- concluiu seu discurso rea- a enobreceu 'como, o,s depu
'e ha dos trabalhos; mas sem firmando seu proposito de 'tados .Ioão José de .,souza
Que isso redunde em grave aplicar corretivos aos Mem- Cabral, Wilmtlt· Di:'ts, Coelho
'�,\cusação à dignidade de to, bras da Comissão de Justi- de Souza, Ivo Silveira, Ribas
-(los os deputados, os quais,' ça, pela demora na entrega I Ramos � outl'OS, do Que, fi
ti:í.o bem como aquele presi- de pareceres. cal' isolado na rig-idês do
dente, estão trabalhando Nessa ameaça houve nova Reginiento. ,

I ao. • •

'Participação'
ALVIM AMARAL E SILVA

E SENHORA
ParticIpam aos parentes e

pessoas amigas, o-contrato
de casamento de seu filho
PEDRO, com a 'Senhorita
Maria de Lourdes Curdo.
Fpolis., 14-6�1952. '

Participam aos parentes e

pessoas amigas o contrato
de casamento de sua filha
MARIA DE LOURDES, com
o sr. Pedro Zenith Amaral.
Fpolis., 14-6-1952. '

'

, ,

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

\ DR. GUERREIRO D.A FONSECA
, , :, Especialista, d,o. HQspitaJ

Receita de Oculos _' Exame de Fundo, 'de O lho para

Clasl'lificação da Pressão Arterial.
Moderna Apar�lhagem.
Consultório -:- Visconde de Ouro Preto, 2.

-).

"

"
'
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Florianópolis, Terça-feira, 17 de Junho de 1952
-------------+-_......._----.... --_. __._...._-__,..�--------------_:-------

-

I

DIA ar DE JUNHO -.;....SABADO '_ TRADICIONAL FESTA JUNINA, 1).S 21 HORAS··- CASAl\-lENTO NA RoçA - 'QUADRI
LHA _ DANÇA DA RATOEIRA - CONJUNTO DE ACORDEON' EXECUTANDO MUSICAS CARACTERISTICÁS � ORNA
MENTAÇÃO A CARÁrrER _. DISTRIBUIÇÃO DKPINHÃO, AlVIENDOIM E QUEIMADA - OuTRAS SURPRESAS. RESERVA DE

.

'. MESAS NA JOALHERIKMORITZ NO�DIA ,H; DE JUNHO.. . -'
.

, � . I , .

J
-�_.._----_.-_._-- .. -- .. __ ._, ",--_::-.�;J.... I
·1, Viagem com segurança !
i· e rapidez I180 NOS CONFORTAVEIS M�CRO-ONIBU& D9 �,

I ·H-4?IDO- «SnL�,8RASILBIBO» -- - i
I' Flortanôpolis

- It�ai.-,' JOinVille_
-

CUTitib81,I Age"ncia· fi, ua Deodoro e�qui.na da
.

l
'- Rua Tenente, Sílveíra

i
�

_. __._ 1
Serviço de fiscal�zação'

da Fazenda
EDITAL

De ordem do Sr. Diretor do' Serviço de Fiscalização
da Fazenda, torno' público que, pelo Decreto n. 14, de

22-6-51( em 'vigor desde IOde agôsto do mesmo ano, os

srs, comerciantes-são obvigados à ewissão e a entrega de'
.Notas pelas vendas efetuadas (Arts. 1° e 4°). Aos srs.

tl'aJ1spórtadores e às emprêsas de transporte, é exigida
a entrega de Notas das mercadorias transportadas;' nos No Est'rel-Iotêrmos dos artigos 7° e 8° do mesmo Decreto, a fim de

que possam conduzi-las sem embaraço, pelos Postos Pis
cais. ,

Dá-se o prazo de dez dias a contar da presênte data,
para que os interessados .passern a observar o disposto
iH) presente Edital, findo o qual serão aplicadas as san-

ções regulamentares aos infratores.
'.

Serviço de Fiscalizacão da Fazenda, em F'lorianó- Tratar: na Casa do Povo.
polis, 13 de Junho de 1952. 'I Praca 15 de Novembro

Osvaldo Silveira - Auxiliar Técnico. 11.
------------------�'------

\ .
.

2- Congresso do�Ttrigo I
Recebemos: rilhos Lopes - Prefeito Mu- I
Júlio de Castilhos, 30 de nicipal Vice-Cómissârio i Fe-I

111aiQ de 1952 lix Lombardo - Presidente iIlmo. Snr. Diretor de "O da Câmara Municipal -

S8-1ESTADO" cretário : Mario V. de. Var-
Florianópolis' , gas - Presidente da Asso-
E' com o maior prazer ciaçâo Comercial - Cornis

que vos comunicamos a de- sões : Organizadora, Fman
signação do Município de ças, Propaganda, Recepção,!
Júlio de Castil'hos, para sé- e de' Hospedagem. I
de da Segunda Festa e Se- Nessa 'ocasião se }'ealiza-;

, gundo Cogresso Nacional do rá uma Exposição Pecuária, 1
Trigo. o que sem dúvida contribuí, !
Para a realização desse rá para maior brilho daque- J!certame em Novmebro vín- le certame.

douro, o Govêrno Municipal Servimo-nos do ensejo pa� ,

e um grupo de prô-homsns ra apresentar-vos os protes-]
se constituiram em Comis- tos de nossa admíracãr, e!
saríado, já agora'orgarnza- apreço.

'

Ido em comissões, ficando Atenciosamente' iconstituido : / Dr. lhes Castflhos Lopes'
Comissário: Dr. lbes C::\s- - ('omil'lsário I

I
) I

\

I
!
'I
I
í
i

..

Hoje é 'com

Mangueiras

serviço de jardinagem fácil ti agra
dável. Tecnicamente perfeitas, as

mangueiras 'Coodyear para jardim
silo duráveis, resistindo às torcedu

ra�, dobras, compressões e- mesmo
à ação química do solo adubado.
Faca economia e sinta como é agia
dit;�le fácii regar 'o:'--seu jardim
;

�

com mangueiras Goodyear.
AGORA!

Construção trançada, em

peças de até .150 ms., nos tipos
"Pothfinder" para iardim e

I

"Wingfoot" �Qra ar e águo.

Cine-Diário - ANIR SATURNINO RO.
DRIGUES DE BRITTO

E SENHORA

Participação
Aluga-se uma casa de ma

deira, forrada, 5 comodos,
ao lado da 'labrica do Scar

pelli. RITZ - às 5 - 7)15hs.
ODEON - às 8 hs.

,ROXY - às 8,15 hs.

Shirley TEHPLE - Lon
Mae CALISTER - Barry
FITZRALD
em:

TEMPERA DE VENCEDOR
No programa: Cinelaridia

Technicolor
Jornal. Nac,

Preços: 1,50 - 2,00 3,20
Censura livre..
RITZ ODEON

Quinta-Feira
Doris DAY Gordon

Mac RAE

NO,. NO NANETE

Technieolor
IMPERIAl; - às 5 - participam aos parentes e

7 4r.:h pessoas de suas, relações, o
, i) s.

Juner HAVER .

nascimento de sua filha

VOCAÇAO' PROIBIDA· ELIANE, ocorrido. a 9 do

Techn ícolor . corrente, na Mflterllldade da

No programa: O Esporte .��sa de Saúde São Sebas-

na Tela. Nac. tlao,

Preços: 6,20 - 3,20 Fpol is., 9-6-52.

Censura livre.
IlVIPERIO às 7,45hs.

Jane TIERNEY - .Dana
ANDREWS rJIltIDA.8. DUlIAYD!••

LAURA • ."OAa 8�OAa

na�ON��ograma: Cine JOl'-I.'UXir de:NoQueira
Precos : 1,00 - 2,00 - 3,20 I ••eU...... ..xtltar .......

J Imp. �té 14 anos. I� 'Iam••••a ntt�t,.

IIIDLIII
----;IIIRI[DII

COITRA CASPA,
QUEDA nos CA·

BElOS f DE.MAIS
AfECÇOES DO

COURO CABELUDO.
rONICo· CAPILAIl
p,oÚ'íc(�ÜNClÀ

J,

"
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Solução 'da Lei
SR. MINISTRO NELSON tiUt\lGRIA,. 0.0 ,SUPREMO"

TRIBUNAL FEDE·RAL, 'AFIRMOU�O,. ANTES
DE REGR·ESSAR· AO �RIO' -.

.

.

.

".

Não poderia' ter sido mais alviçareira a boa nova

I'
" I. E s. excia. o sr. Ministro Ne�son Hungria, reconhe-.

que revelou � sr, Ministro Nelson Hungria, ilustre �e�-
. O 8or. dr. Haroldo Peder.nei_ras, Presidente do �on� cendo. o i�terêsse com .que, o fllncJOnahs�l"o aco�panh�. w ..

bro do Supremo Tribunal Federal, quando de sua vístta selho-Diretor daquela assoeraçao que representa. o fun- transítação daque�� f�1to n�que]� �\lta Curte de :Jusht;a...
iI. esta Capital, domingo último, afirmando à Comissão de cionalismo cat?l'lne�se, acompanhado. de outros �lustres as�egunH1 que a LeI' .n. 22 sera Julga,�a pelo, Supl'emG<
Membros do Conselho Diretor da Associacão dos };'lI11cÍO- membros de diretorta; esteve com. o Ilustre magistrado, Tnhunal Federal em dias desta semana .

��ários Públicos, que o visitou, ante-ontem, antes do seu domingo último, levando-lhe os, cumprimentos da honra- Assim sendo, a .notí�ia não'. p�deria deixar de se�r a,�
regresso à Capital do País, esf.ar a Lei n. 22 para julga-,' da classe. Nessa oportunidade, foi feito sentir a s, exqia, melhor, para o f'uncicnaltsmc púhlíco de Santa Catarina,
n1entH nesta semana.

.

. t
que o funcionalismo de Santa. Catarina aguarda, com ano que, dessa forma, aguarda o pronunciamentu da Justiçm:

.•w�� ....���., síedade, justiftcávcl não há dúvida, o julgamento da Lei em matéria de tamanha relevância, qual seja a l'eferent�-
11. 22, que lhe concede aumento de vencimentos e salários. ii. Lei n. 22, vetada pelo Governador do Estado, depois dê:
Assunto de. magna importância,' não há dúvida, para a aprovada pelos representantes do povo na Assembléia.
classe dos servidores públicos catarmenses, não poderia Legislativa.
deixar de constituir razão pará que, aproveitando a es�
tada de um dos ilustres membros do Supremo Tribunal ...
Federal; a sua' entidade de classe levasse, com a visita
de 'c.l.lmprin'ientos ao dr, Nelson Hungria; a sua esperança

, " ... de que aquela lei, em l'ecurso para. aquela Egrégia Côrte,
-_-"�loriHnÓpolis, Terça.feira,' ] 7 de Junho de 1952 tivesse solução urgente.

'" A assistencía social que

O O C&·· M d· d PR',* * vem prestando, com um ep. aSSIO
.

., elros ft ,.'posto à rua Rui Barbosa, à,

'8"U!OD, oD·�Am. a' "OF4P .

'

população pobre da Ilha, l. l\ ti U li
principalmente daquela re- A sessão de ontem da As- . Fiscalização de Entorpecea-.
dondesa, os revmos. Padres sembléia .

Legislativa foi I . tes .

Coração, de Jesus, merece presidida pel'o. deputado O Governador do Estade.
comentário, pela grandiosa Protógenes Vieira. encaminhou à Assembléia-
obra que ela representa. Pnímeiro secretário: dep, um projeto àe lei aumentan
Não há dúvida que o as- Elpídio Barbosa.; segundo, do a participação dos Me�n-·.

sunto comportaria . mesmo' dep. Clodorico Moreira. bros da Comissão de F'isca-.
uma reportagem, em que o Construção de uma Igreja lização de Entorpecentes,
,jornalista focalizaria os vá- O deputado Ivo I Silveira Ainda o 'Caso da Parinha

,�io's aspectos daquela reali •. apresentou um pl'o�e�o de lei Foi lido novo relatório' da,.

zação, sem favor algum das 'que concede o auxilio de... CO�AP sobre a compra de.
mais perfeitas nesse genero.

.

Cr$ 30�000,oo para constru- farinha de mandioca.
.

.

ção da Igreja no distrito de Nesse relatório, aquele-
Alí, são atendidos cr ian- São Bonífáclo, mun icipío de! orgão, renova puas aC17'S;jj-

ças e adultos, que não po- Palhoça. 1 (Cont inúa na ·6:1 pág.)
dem vir ao centro, para es- .__._- - ,-- .. '----------

perar .horas e horas nas sa

las do Departamento de
Saúde Pública. Pessoas que
não' tem nem mesmo o di
nheiro para locomoção de
ônibus,' paupérrimos,

'

sem

recurso de espécie alguma,
dirtgem-se à Assístencia
São Luiz, onde lhes são for
necidos sem qualquer ônus,

ano, quando na Câmara de- medicamentos e consultas
.batia-se o problema da lea- médicas em dias e horas de.
derança 'do partido, Os de- terminados .

putados pessedistas dividi- Para êsse benefício, de
dos\ em face de diversos pro- incalculável valor, a Pre
blemas parlamentares, reu- feitura Municipal e, tam
niram-se, naquela ocaslao; bém; o Govel'no do Estado,
sob a presidência do sr. A· atravez dos seus departa.
maral Peixoto, Por prqposta. mentos de saúde, poderiam

'. _ do deputado. Pereira da Sil- levar a sua colaboração, em
...........· ....

ít
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Ô
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d S t o I
convocação ficou decidida, êles saíssem, com 'prejuízo.

a ·Me·lo'ria e· an os Dion !:- r�alização, entretanto, I de 'seus afazeres eclesiásti·
fOI adIada em face dos de- eos, pe�a cidade,. angar,ian-

PARIS, 16 (U. P.) - O de uma, verdadeil'à decada bates' do projeto dá "Petro- f. do medicamentos grátis pa.
-embaIxador do' Brasil na de manifestações, visando brás". Agora, com a pers- ra os seus enfermoS pobres.
França, Ouro Preto, pl'esi- exaltar a memoria de San- peetiva de um iminente en- Seria o recollhe.fimento de
diq, hoje, a sessão qlle o tos Dumont. cerr��ento dês�e assunto,.� q�e � cola�oraçao dQ. poder ,.Clube do Faubollrg consa- reUl1lao pessedlsta voltou a pubhco .mUlto se fana sen-

grou a Santos Dumont, num AGRADECE baila. til' nessa oportunidade, com
lu'eludio dà's homenagens IO embaixad�r brasileiro REFORMA CONSTITUCIO· a satisfatória vantagem de
que o governo francês pres- Ouro Preto, usou da palavra NAL que menos razão teriam os

tará do dia 21' a 30 do COlO. para agradecer aos orgftni• Um dos assuntos em pau- adeptós de Mosco�. que, na
,rente, em memória do gran- zadores dessa primeira ho- ta para ser examinado no miséria, na pob.rJsa da gen
de. Pioneiro bl�asileir() 'da menagem a Salltop Dumont, Conselhó é o da reforma te 'do morr.o •. JU'ocuram ampa
Ael'onautica, por ocasião do que conquístqu o ar e o co· constitucional. Acreditam os l'O para as suas idéias. Seria,'
cinquentenário <1e sua pri- ração da Fran�a, - ,pesse,distas que, indepen- em silencio, a luta. de re.

fileira proeza. "Foi na França, disse ele, dentemente de qualquer in- sultados certos, 'collb'a dou-
Depois que o presidente que Santos Dumont se ele- tenção política, o governa- trinas extremistas. Seria,

.do Club FauboUl-g, LeQPol- vou para o sol e para a gIo- dor do Estado do Rio solici- enfim, a religião cumprirido
. dés, expôs' o sentido da. ma- rja, vivo emblema- da ami- tará o debate em tôrno de o ·melhor dos seus dogmas e

nifestação;' o general Valin, zade fràternal que une a uma revisão constitucmnal, o cristianismo o mais hu.'
inspetor geral da Aeronau- .F'r�nça ao Brasil, es�es dois I envol.vendo os disposi�i�os mano dos' seus preceÍ{:os,
tica, explicou como o gover- p�l.lses do qual ele tlnha {) rela'ClOnados com a polItIca A obra da Assistencia São
n,o francês, �ão tendo podi- sangue eml suas veias, pois tributária, Acrescentam a1- Luiz, ali da Pedra Grande,
do no ano passado colocar que, brasileiro,. era tambem guns deputados o pal:la- sob os cuidados de Revmós.
em seu 'pedestal do Val D'Or de descendencia francesa, 'mentarismo, como assunto Padres, cuja paróquia cres.

a 8statua de bí"onze do "Ica- símbolo de uma:lmizadt:) que que merecerá a atenção dos ce dia a dia no conceito pú.
rfJ Alado", oferecida pelo e-le encarnava maravílhosa- conselheiros pessedistas, blico, é dessas' que nã,o pre.
Irovei-no brasileiro, para su- mente, no espírito comum, I.E! EI,EITORAL, cisam manchetes e nem noti .

. bstituir a que' fora erigida' espírito latino e espírito de Também será cOl1fâdera- clanos nos
. jornais. Mas,

:nesse local e daí tirada De- desafio, os princípios que l'aa.a uma l'eforma 11a Lei merecem o apóio do pgder
los alemães, durante a' parecem melhor estabelecÍ- Eleitoral, 'outro ponto ob.ie- Público, que lhe facilite,
ocupação, para ser fundida, dos, (1S princípios CIVIc,GS, to de mais de um pronuncia- com medicamentos e pessoal,
decidiu fazê-lo neste ano., no".es·pírito bem gaulês ú mento do �l'esídente .do par· a concretização d9 seu ideal
'precedendo essa. cerimonia, pem francês"" tido.

�
crist.ão.

Esta Semana a
o

, (

418,4 ../ :
Vida' de .1'942 a

Cr$ 126,50 pagava Ó operêrto pelo
objeto. que agora custe Cr$ 544,90

S. .PAULO, 16 (V, A.) - ,se período de. um ano, em
O custo de vida da classe 0- to, os moveis, cuja elevação 54,8%; enquanto o vestuá
perária paulista, subiu, de foi de 108%, isolada; o rio proletárió subiu H,6%,
1942 a 1952; nada menos do combustível, cujo prco su- Nesse estudo vamos ven

que 418,4%, ou seja um ob-] biu 96,2% e a alimentação, do que a elevação do custo

jeto adquirido por um ope- que teve a elevação de de vida não é mera mania
rârío, em 1942, pelo preço 80,8%. de queixa popular, mas é
de Cr$ 126,50, custa hoje CQNTINUA real, sendo de se destacar
Cr$ 544,90, segundo os da- Essa elevação prossegue que, a par do encarecimen
dos estatísticos do último e notamos que as minímas to da vida para as classes

10J.etim da Divisão de Esta- : utilidades subiram ou têm menos abastadas, vemos

'tí:stica e Documentação da

i tendencia
para tal. tambem subirem os preços

Prefeitura Municipal, A habitação, que' até há dos materiais para constru-
E o custo de vida, ao ob- pouco .estava com seus' alu- ção e de· todos os objetos,

servarmos detal,ha?amente guéis congelados, teve os I de .LiSO imediato e intrans
''OS quadros estatístacos da preços elevados, durante 'es- ferivel.
'municipalidade, vem 'se ele- .

'vado de ano para ano e mes- \1 �

R· P
.

S Dm? ,de mês .p.al'a mês, :las vai . eun Ir-se, o . . .
ffilmmas utílídades, tendo .

ln'ovocado, mesmo, a retra- RlO, 16 ,eVo A,) - Vários
ção da bolsa operária, na próceres pessedístas confir-

.

·compra de. inumeros objetos
, mararn a noticia de que nos

.e alimentos, imprescindlVeis "

d' l' Ihà vida em soeiedade. . p�"OXlm,Os IaS ce JU o r�u.
E C·a 't I men

nU'-se-a o Conselho NaclO·
m nossa PI a , so· ,

.

te de 1951 a 1952, o custo

I
nal do P.. S: D. Gomo se' sa·

de vida elevou-se· 83,7%, be, essa convoc'ação foi deci
.destacando.se, nesse aumen· dida no início do corrente

AIt'a d-o Custo
1952

de

\ .

, .

D. 22 !

Na Isselbleia Legislativa
...,...._.__--

Em Canoinhas, um nosso bravo colega de im
prensa oposicionista, pretendeu construir um pré-:

. dio. De imediato, um vereador antenorizado, o!debr,e-..

cheano e, sobretudo, Ul'ban ... istico, correu ii. Cá-
mara com um projeto determinando exigênc�as pa-·

, ra as con$truções Hum determinado trecho de deter-·
.minada rua, Por mera. coincidêncla, está claro, o pro-·
jeto abrangia precisamente I a área da constnlçã'J"
anunciada e pretendida pelo distinto c�lega da im·..

prensa canoinhense. A ,Câmara, em formidável li-
ção ao autor 40 projeto, mandon-o estudar dignida
de, .amassando-lhe a ex-futura lei por nove votos a;,

um!
.

Quando o projeto ap�receu na Câmara, surgiwi
a pergunta: Há sinceridade .nisso?

.

A votação provou que lião havia.'O pl;o:iét�, C{lI�.:
efeito, devêra ser direto, preciso, claro, decisivo . 'e�

completo como uma definição. Sabe-se que o .difiçil!
da definição. em filos.ofia, é abranger todo o défini
do e só o definido. O projeto pecou nessa pal'te, quan
do fe� exigências para as construções num pequena,
trecho de rua; abrangeu, pour epatér les burgeois....
um pouquinho mais dó que o definido. O projeto ide
al para o caso, salvo melhor juizo, poderia' ser assim:-

Alt. l° - Do jornal BARRIGA·VERDE, que se·

edita nesta cidade, ninguem, excluidas todas (l;>

quaisquer éxeceções, poderá construir nos perk,
met1:os urbano e subm"ballo.

.

Art. 2° -:- Ficam rev�gadas. as disposições CU:G�
titucionais em con tl'ário.

J
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