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Florian6polis, Quarta-feira, 18 de Junho e 1;) '_. --

/

•.•.3>,.1·00$
DRA., WLADYSLAVA W. MUSSI

E· _

DR. ANTÔNIO .DIB MUSSI
,Médk08

'Ci't-urgÍa�Clínka Geral-Partos"

:serviço, completo e especializado das DOENÇAS DE. SÉNIlO
iLiloS, c ..m modernos métodos de díagnõstlcos e tratamento;

Sl)J..POSCOPIA - HISTERO - SALPINOOGR�FIA - �E1'ABO
LISMO 'BASAL

'"Ba'líoterapia poz ondas cureas-Eleerocoagulacão Raios Ultra

,

�
W;i;o�eta � Infra Vermelho.
-', �Illtório: Ruã 'Í'mjano; ,n. 1, 1°' andar - Ediflcio do Mon:
�o.

.I!f-orário: Das 9 às 12 horas - Dr; MussL

Das 15 ita
c
18, horas - Dra. Mussi.

Resídêacía Avenída 'l'rompowski, 84
(

DR; A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacional de Medicina da Universi-

4Ifiã..ao Brasil).

.
M.e,dieo JI'lT concurso da Assistência a Psicopatas do Distrito

1f'..etletal.
:EJ:-interno do Róspital Psi-qu!átrico e Manicômi'o judiciário da

4!CçTtal Federal.
,ElIC-interno da Santa Casa de Misericórdia do Rio de J,aneiro.

, :<ClÚl.ica Médica. - Doenças Nerv-osas.

,�8J1àul,órlo: Edificio Amélia Neto - Sala 9.

:ResIdência: Rua Bocaiuvs, 134.

:-{!_lIultas: Das 15 às IS horas. '

'Telefone:

i".onsultório: 1.268.

1tesidência: �.385.

(Tratamento de Bronquites err. sduttos e crianças).
,

,

IConsultérto ; Vitor Meir!lles, 18 �, 1° andar.

lI'lrário: Das 10,30 às 11,30 c. das 2,30 às 3,30 .horas.

�eSftlênCja:,"?" ,.RiO BrarO, 152 -' F<;>�e 1.6Ml.

,-I---�-------\
çirurgi?�:al1�li�;;a?t.� !����octoIOgia
� E\eXici'aa [Médica i j

Co suttório: R 'yit?r1MeirCte:s n. '18 - Tele!on� 1.507.

Co sultas: As 11,30 horas e ii tarde das 15 horas' em diante.

Resldência t Rua Vidal Ramos, Telefone-1.422.

'J DIt. JOSÉ BAHIA S. lUTTENCOURT
MÉDICO

CIi;.tica' Geral - PEDIATRIA

Rua 13 de Maio, 16 ;.... Itajaí
J-UERICULTURA - P1pDIAtRIA - 'CLINICA GERAl,

.

iConsultório e�Residêncla - Rua Bulcão Via�a: n. 7 (Largo '13 '

,,., Maio) - Florianópolis.
lIorárlo: 8, às 12 horas - Diàriamente.

OLHOS ..... OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR.' GUERREIRO QA ,FONS�CA
.

,I ., Especialista do '\ I�osp1tld , \ '

'IIederna Aparelhagem. "
"

"

,ulnpada de Fenda -'Refrator - Vertometro etc. Raio 'x. ('ra
<iIiog:rafias da Cabeça) �- Retirada de Corpos 'E"tranhos do Pulmão

,

li8 !Es�ago.
:Receita para uso de Óculos.

'Consultorio/-:- Yisconde de Ouro Preto. n. 2 - (Altos' da. Casa
·,.Jo ,Hl)rizonte).

' ,

-r
-

Realdência � Felipe Sehmidt, 101. - Te}; 1560.

DIt� ANTôNIO- MONIZ' DE ARAGAO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

,

'(', '

•

Or�pedi.
-:Consultório: João Pinto, 18. )
:Das 16 às' 1,7' diàrjámente.

,

'

, Menos aos S4ba�s. " ,

"

"Res.: Bo.caiuva 131). "

P.one M. 714.
,

i

7 III k

õ ..... '

_t. b<.'
" DR. , 'ROLDÃO CONSONI

,<Çirlir�ia Geral":'" A,lta Cirurgia ;_ Moléstias 'de Se�horlUl
,

;..... 'Cirurgia dos Tumores - (
. ,

.

,na 'Facul<lade de Mediclna da Unive��i<lade' de. 'São' 'Pa�lo.
,

�'-AS8istente de, Cirurgia dbs, Prof(lssores Alípio'Cón'eia
,

' .NaU:>.:e Syl1a Matos, '"
,

Pinirgia. do estomago/vesícula: a vias bilial'eit, intestinos' dei
�rlo e g.rosso, tiroide,. _:r;ins; 'próstata, bexiga,· 'lítel'O, ovárlo.s 'I) tr.om
�[8. Varieocele, hidr!)oele, v.ar;zes e hérnia, "

.. '

'

,
. -c�ijnltas.: D�s 2 às,.5 hO'ras;. rua Felipe Schmidt, 21 \sobrado).

:_..: "Telefone: 1.598.,'
,

;:Il�d.ê��i�:: .��ni?$,'\r�mpow.skY, 7. -' 'Telefone L764.
.

I

+ DR.·'T(}LENTINO DE CARVALHO
Aperfeiçoamento em, Pôrto Alegre e Bueno, Ayres',

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

Consultório - JOão Pinto, 18 ,:_ l° andas

Diàriamente' d�s 15 às' 18 h�1'as

0, E S T'A 0'01' --,
,

ADMINISTRAÇAQ ',�'
� I

Redação' � Ofkinas, à rUÍl Conselheiro Maf..., '�'. �.
Tet. 1022 - Cx. Postal, 139-: ,

. ,

Dire�l': RUBENS A. RÀMOS.
,

Gerente:' DOMINGOS,'],". DF;" AQUINO.
RepreSentantes:

Representaçõe� A. S. Lara, Ltda.
Rua' Senador Dantas; 40 '- S<> andar.

Te!'.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Repre;ior Ltda.
,

Rua Felipe de Olive ira, n. 21, -- t,O a;oà�l".

TeL: 32-98'13 -,- 'São Paulo. '

ASSINATURAS

Na Capital'
, .. ' , .' c-s 170.00.DR. I. LOBATO FILHO

.

Doenças do aparelho res-pirat.ório
TUBER'CUL9SE

RAVIOGRAFJA E RADIOSQOPIA DOS PULMõES

, clrurl,<ia do Torax

'Formad.o pela Faculdade Nacional .de Me{lid'1a, Ti,siolq��ta e,

Tisi-ocirurgião, do' Hosp'ltal Nerêu �a�os
Curso de especiallzaçâo pela S. N. T. Ex-interno'e Ex-assi-stente de

Crrurgía dr Prof. Ugo Pinheiro Guimarães (Rio).
. Consultório: Rua Felipe Schrnidt n, 88.

Diàrlamente, das 15 às 18 horas.

Reaidênoia: RU,a Felipe Schmidt, n. 103.

\,

Ano'

Semestre " .. " .. , Cr$
/

DR.' ALVARO DE CARVALIIQ
. , -

Doenças de Crianças I
Consuftôr io ; 1&a Trojano s/n/. Edi� -São Jorge - 1? andar.

Salas 14 e 15.

Residência: Rua Bt-igadei ro Silva Paes, s/no - 3° andar, (chá
cara do Espanha).

Atende diàr-iamente das 14 hs. em diante.

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

DR. M. S. C�VALCANTI
Clínica exclusivamente' de u:lanças

Rua. Saldanha Marin�o, 19. '-� Telefone "(M.) 736.

No Interior

Ano " ... ', .. , .. '.,.,. Cr$ 200,O(}

i \ Serpesfre :
' '.. Cr$ BO,OO

'An,úncios mediantes contrato.

Os ortginnis, mesmo não publicados, não 8&1''&''''

devolvidos. '.

A d ireçâo , não se responsabi liza pelos cOIl,e"'��· '

emitidos nos !'-;tig1>s assinados.
, '

,_.,"--...-._....:..----------'--------

·DR.' CLARNO c.. GALLETTI
- ADVOGADO.-

Rua Vitor Meir-elles, 60, - Fone 1.4.68. � F��rjan(1Po}i&.

DR. RENATO RAMOS DA SILVA
',',

- ,ADVOGADO -

RUJI Santos Dumont, 12.•- Apt. (.

\
, .

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
.�

- ADVOGADO-

Caixa Postal 150 - Itajaí - Santa Ca�rina

DR. JOSÉ ROSARIO J ARAUJO
Clínica Médica - Doenças de críancae

DR: MARIO WENDHAUSEN
Clínica médica de adultos e crlançlls

Co�sultório - Rua João Pinto,' 10 -- Tê1. M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 horas.

, Rei!idência: Rua Esteves ,Júnior, 45. Te!. 812. I

, -------------------------�--------�--------------

DR. ARMANDO ,VALERIO DE ASSIS
Mt�ICO..... '. �

DOs"Serviços de' Clínica Infantil, da Assistc!nda MUlücipal e Hos
, pital IJe Caridade

CLINICA 'Ml!:DIC;\ DE Cli.rANçAS E 'ADULTOS
- AleriPa - ,-

CoiulUltório:'Rua Nunes Macbado, 7 - Con,suftas das 10 às' 12
e das,16 às 17 horas.

Resj.dêncla: Rua. Marechal G'uilherm�, 5 - Fone': '183••
"

t)

,DR.' THEODOCIO MIGUEL ATHE�lNfJ L.I
- ADVOGADO-

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

(Escr. Dr; Waldir Busch) ,

Telefone - J .340.
t

Edifício Siio J.�

;\

DENTISTA
, "

, I, ,

DR. OCTACILIO DE ARAUJO
, .

CIRURGIÃO DENTISTA.

DR. ALFREDO CREREM
Curso \NaeioD,al de d_ças meDiaia

'Ex-diretor do Hospital 'Cólôni-a Sant'Ana.. ','

DÓ�!UÇas 'nervosas e mentais.
'Impotência Sexual.·

"

,

Rua Tira-d:entes n. �.

Consultas das 15 'às 19 boras.
FONE: M. 798.'

.

Rea.: Ru.a Santos Saraiva;' 54 r- Estreito .

Rua Felipé Schmidt - Edjf. Amélia Neto ,- Salá 1

'I'ratamente 'cirúrgico e cura dá' Piorréa Alv�I8lf.

'I'ratamento cÍllúrgico' e cura de AbCessos,' Granulmaa;' 4luút_ ,

.
..

(

radlculares, etc.

ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DENTADURÃS-.�

,para as p�fjsôas que vivem de ordenado.'
'

.'
-

, � t,

Laboratório Protético sob, li direção de Técnico cQ'Dtl'ata6MJ ea--

pecialmente no'Uruguai, formado sob a' orientação de om d&t!l �...

creden�íados especialistas da América.
.

.
'

,

, Denta,duras 'sem o Céo da B�a
.

(Abobada
'

pr�tht:&)'
Pontes Moveis e Fixas

Todos os demais Trabalhos, Protéticu'a �h, Téenica maia ..:p..

cente.

./ l

A V I S,O "

O DF; Djahl1a Moellmanu avisa ii sua distinta die-nieia CJ�ilI\'·_
estará, ausente 'até o 'mês de j!etemb.ro em viagem de est�oJil..,,,,
América do Norte. , "

Comunica áinda que o seu Instituto de âiagnõóltico, dll:iiee eér",;...· "

tinúa funcionando de 'maneira reglllar, ficando com!) seu substi1;iJt4r.>

o ,c�mJletente' 'clínico ,Dr. :(1)rlandQ Schroeder '.que .há, mais, !ie'_ Wl&<1
.

I.,

'�"--�----�--�------��----------------�--�--------�--------------�----��----��_.�

C1
.

VaB DOZE DE, AGOSTO
':: . PROGRAMA DO MÊS DE JUNHO

'

,

,'. , ' DIA 15 j DOMINGO'::'_ TARDE DANCANTE� DIA 21 _," SÁBADO -, GRANDIOSOCONCERTO_
"l S�GUIR "SOIREE". NOTA. PARA O, CONCERTO FOI CEDIDO OS SALÕES DO CLUBE .tro EMPRESÁRIO. DIA 29 -- SÁBA-
00 -'TRADICIONAL FESTA DE SÃO PED�O. MÜSlCAS REGlONAis. BATATA.-' PINHÃO '-, QUEIMADA -,AMENDOIM/
EMUITAS SUJl,PR,ES.t\S. CONCURSO.DAS SAIAS DE CHITA. -' NOTA: A DIRETORIA PEDE AS SENHORAS E SEHORINHAS .

.f\ COMPARECEREM COM VISTOSAS'SAIAS DE CH1TA.l\fESAS NlTMERADAS E'A VENDAAPARTIRDODIA20.TODASAS
QUARTAS-FEIRAS, BINGO E �INEMA. INICIOAS 20 HORAS. "

• I ,� , '

j •

, .

/
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o SST.Um. Flcr íanépolts, Quarta-f�il'a, 18 ele Junho de 1952
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Socte II! assellbléia_Legis�v.
�.' "'_ -

.

em: '

T�ldo se processa num pla- GAVIÃO DO DESERTO
RfJ ónico. Uma especie ) de Nó Pl'ográma: A EíCrÜ:,.j.
Mesa R€�onda' á qual vem{)i! çe.ó agre-pe'Cuária de 8..ha
'<'OOIitndQs o m�leque j{)rna- qu-im. •

,�i:rQ,.e engraxate, o. cambis- PC'" 6 2 " )
. reçoél: ri) ,i) --, <>,�o

t-a, o operário, o com_erdário,! Censura até 14 ano�.
,ti haneário, . o funcionário,. i lMPERIAL
.-<J1i a<1vogsdo, o engen,heirú, o ! À" 7 45hs, 'l.

médico, () magistrado, etc, June HAVEN - Geror;1)
·�te, etc. E tnmbem o negro, Mac RAE
""'I branco e o amai"elo.... '; em:'

....

,1Jni coo aberto em ple:t!o VOCAÇÃO PROIBIDA
-.{;(fração �u cidade. Éscola P C li' ,. ? :1 '}

reços: ,r.;p O,�o - ".:.0
'i.! que escola! - de prática Censma até 14 anos.
;Í't':mocratica 1.. .. IMPERIO Rflceita õe Oc'ulo� - Exame de Fundo dI' .Olho pnrt!
Que importam as posturas Às 7,45118. rln.>\HÍficncâo 'da 'PreÁsão Arterial.

.!!�"nicipais que obrigam o lVla:ria Antonieta 1'01"'1'8' Mf)�e:rna Apar21hagem.
��ldadão a conversar limpos

I UM CORPO DE lV1ULHglt I ('ontólultório - Visc5'nde de Ouro Preto, 2.
'e assea<los 08 logradouros Tinp. até lR/[lnoR.
�f,blieos�... .. , , .. �--------------�--.------------------

Que importam as leis d() I
transito de pedestres, q

ue.l\'!'�laT'1 n.ç.:·lorneraçóes sôbre
,;)Os pnsselOs?' .. ,

Que importj-l!ll cenas d€Sa-jJrradáveis apreciadas pelo
f.:.rusteiro que nos visita,
natUl'írlmente chocado com

�sse esr-etaculo !liutu11lo?
Importa,' siln, que p.rove-

:riOS
' a desnece;;:��dacle do I'o:..itabalho e a utwdade dos

\
l1arredores de rua, eolunas

, mestras da DemoG,_l'acia.
Bem hajam aR b.alas {{('

,L'-\lHVERSARIOS: - Sr. Germano Bona
SRo\. MANOEL PEDRO -- Sr, Mario José Bastos

SILVEIRA. --Sr. Rodolfo Bosco, fun-
T!'anseorre, hoje, o ani- 'cionário federal aposentado.

·,.ez-sário natalício da exma. � Sr. João Demetrio 'Ser-
· ",>\-a, d. Olga Araujo Silveira, ratine, alfaiate

'.t-�?n�a do dr.' Manoel �edro I
- Sra. Josefina Schmidt,

'Juvem\ advogado :eslden-I
esposa do sr. Ol�vo Schmidt

",Cc em Sao Paulo..
.

.

- Sra. Leontína de AI-
.- " meida Jorge .'

· 'i/ruVA.C�CEIÇÃO GUI- , ,::_ Sra. Judith Oliveira
, .��ARÃES GRIJó

.

- Sra. Ernestina :Donner
dco1:t'e, nesta datá, {) an í- Neves

'

">ersá�íó natalic�o_da e�ma.l -- Sra. Carolina Ferreira
· 'S,i"a. Viuva Conceição Guima- , Souto .

: wães Grijó. à cujas hornena- ! =-Sra, Dulcicleia Pereira
-gens nos associamos, i --Srta. Hedi. Rosa: filha

. I
do sr, João Batista Ro'sa.

SItA. OTHON D'EÇA ;
funcionário dos Correios �,

Passa, hoje, o aniversário' Telegrafos, aposentado.
-a ..tal'icio da exma. sra. d.j BODÀS DE PRATA
.1-liJda Pedreira d'Eça, espo- . yesteja, hoje, suas Bôdas
· ,sa do dr. Othon Gama dEça, i de Prata; o estimado casal
,Catete·drático da Faculdade' Helena Tzelikis Sampaio
<1e Direito de Santa Catari-

I C�orrêa-Luiz Sa�paio Cor
.na. l rea, da alta sociedade tu-,

,A ilustre dama será' ho-': hai·onense. ,

'-n:enageada pelo seu vasto I Comerciante e industrial

���rcul0 de amizades na, sO-I' d� _gra�de prestígio e rara

eiedade local.' \TISaO, e o sr. LUIZ Sampaio
"O ESTADO" cumprjmen-I Corrêa, no Sul de- Estado

:-;ia-a, �espeitosamente. I
um' dos elementos mais pres

I tlgiosos e acatados
'

de sua
--- Faz anos, hoje, o sr.

f
classe. "

I

1"eris Boabaíd, do �omércio ! A cidade de Tubarão tam
�f',caL I bém muito lhe deve, pois'

I
tem contribuído,

.

com as

" FAZEM ANOS HOJ,E: I suas iniciativas, para o seu
- Sr. Amoldo Machado progresso' e desenvolvimen-

· ·r.a Veiga, pilot9 da REAL. to.
.

�;i]��{2�� ��:'�:' :�: iCíõe-õj'ar(o";_,,_�;,_���.:.. i .

�

. I ' RITZ

A LICA I Gen�S ;I�;N��S'_ Dúna
..

AN'DREWS-

Jo�o Frainer, li
em:

LAURA
•

As baias d� "Ii�lI:rinha!l' ·êon;-: Clifton WEBB

"''J!e�m destr�ll' a mcompre- I 'Vicent PRICE
,";nslv�l .calullla de que Flo- \ Censura até 10'a '

• , 1" 'd'd d
• . < no!;

-,nànopo IS e uma, Cl a e e I ROXY .

"�ente pobre. E tambem

pas-I
À 7

.

d f'
.'. S ,45118, /

'imram eSPópJa .e lllltwa na 'Charles STARRT •

exploração de que o ,povo em� "'-. '.

ilhéio mantinna preconcei- O. DESFILADEIRO DA
·ros l·adais. MORTE

Na-da di�s�. , .
No programa: Cinfdmldi;!

Nem �'aCIaIS, nem soclal.s. Jornal.
.

· _::. m�l�
,

bela democraCIa I Preços: Cr$'_5,01) _._ ;; 2 ..
, ..._.:a alI, Jt.nt.o do Lux H;otel, Censura: até 1,1. ano�.
;j;'(.rrtllS a dentro e fora da ODEON
..

,,,.-\_ GAUCHA". Ás 7 45hs '

Tu<1o ali é igual, :on�o_r- Yvone de CARL()S - l�-
Jl'le pre8cre� a Conshtmçao chad _ CREE
Federa1.

dicações sobre estradas no I'cftl'Ído auxilio..dada a I�X: no) um militar. o miliciano José Pereira da Silva, o de

município de S, Francisco I b'f'ordit;-ária obra dê beiH:- legado desta.nossa hlstéria, entrou a reclamar espaço vi
do Sul. merencia que o estabeleci- tal' para rodopiar pelo mod-esto salão com seu par ... E
Delas daremos noticia à .rnento 'executaré 'naquetl achou ruim que '0 jovem "I'iage Moreira estivesse tam-

parte. comuna, em defeza da saú:!� bém a 'bailar ... -Fêz, então, valer sua autoridade. Deu-
Coletoria Estadual da população menos favore- lhe, incontinenti, voz de prísão, Seguidamente, para pre-

Pedindo a palavra o depu- cida da sorte. , venir, aplicou-lhe dois respeitáveis pares de .coice. E' 10- .

tado Braz Alves advogou Sôbr� à ':m�têria falou, go, para' reprimir, deu-lhe uma formídâvel dentada! ...
uma coletoria estadual para

. também, o, deputado Ellt�-' Sim. senhores'! Mordeu-lhe o braço. E mais teria mor

o distrito de' Vidal Ramos, varet Pires, que teceu con- dído, não fôra o espírito sanítárísta de alguns circuns
no mumcipro de Brusque, siríerações em torno de e- tantes, que, a todo custo, deliberaram .ímpedir que a hi
salientando o grande pro- monda do deputado Ivo S'!· drofobia poücíal se alastrasse' (hidrofobia aqui é sinô
gresso da localidade e o. seu .veira, que manda pagar' o nirno de raiva, não é de horror aos líquidos, pois que o

crescente movimento co- nloxi!io por conta do saldo nosso zeloso Delegado já antes se mostrara notavelmente
mercíal, rio exercicio de 1951. hidrófilo)...'

.

Divisas entre Videira e '\ isto que o referido !'\a;�

'Tangará ,io já está comprometido
Na ordem do' dia foi apre- com o projeto de lei apre

ciado o projeto de lei quo vado pela Casa, autorizando
altera as divisas atuais en- B nespeza de sete milhões de
tre os municípios de Tanga- cruzeiros Isolicitada P3::>
rá e Videira. Governo do Estado. Conclui
Contra' essa iniciativa Ó r-obre lider no sentido de

pronunciou-se o deputado ser mantida a redação oJ'Í·
Siqueira BeIló.' \ �inal. '

?
Conhecedor profundo da- çoin esse parecer concor-

quela região e sabendo das uou o plenário, que aprovou
aspirações do povo' de Vídei- Q projeto.
ra, atravez de manifestações Ganha. assim, o municlnto
fxpressivas do comércio, da de Caçador, graças à opero
indústria e da- agrtcultura, sidade e alto patriotismo do
positivamente contrárias a deputado S�queira Bello,
qualquer alteração -dos li- mais um grande benéfiéi0,
mites d-as duas Comunas, o com o qual poderá aparelhar
nobre parlamentar mostrou devidamente O seu hospital
a injustiça da medida pleí- - que é uma. das grandes
teada, pois com ela se pro- realizações daquele, parla
vocai-ía descontentamento e mentar, quando prefeito da
aborrecimento à população provresaista comuna.

de lomerê, distrito de Videi. Ginásio de Cur.itibano"l
1'a sem qualquer vantagJm Em terceiro lug:;.r 'foi dh:-
prática para o municipio de cuticlo o projeto de lei' <1,1�
Tangará, a não ser pequeno ;!oncede'o auxilio de .

aumento de território. Cr$ 20,).000,00 à Uniiio' Pró-
Mostra: ainda, o orador, Ginásio de Curitibanos.

que a alteração não obedece ''Defendeu a. propoRição I)

nem n interesses economi- deputado Walter' Te'nól�io
cos, nem ,sociais, nem geo... Cavalea.nte, do PSD.� q!l(-l
gráficos. demonstrou a necessjd�Hle
Daí a necessidad-e de s'ér (!e ser ampal'ada a iniciaU-

rejeitado o projeto. t Iva. poro ue muitos helleficll)s
Ta:rrbém o deputado Coe- prestará à mocidlide estn,

lho de Sour,a se manifesta diosa. A proposito leu 11m

contra a, alteração visada, artiQ'o do .Jornalista Waldp
fundamentando seu ponto mar Luz. suplente a deputa-Ide vista com dispositivos II' do' nela UDN. e no nua! 'le

'!.ais em \rilSor, inclusive ria HCl1�a Õ GO\Tel'110 do Estao\)
Lei Orgânica dos Municí- de ter esq,uecido H futurol:;;1
pios.

.

eomnna.
,

PORto a ;rotos, o proiete' é O orador pede o apoio dt' ,

f".'jeit."do por unanimidade. todo�. p,lra . apl'ovação do,
Amdlio a um Hospital em projeto.

Caçador A. maioria aprovou o prÍl-
,

Foi, também, apr'ecincto,! jeto. Votaram 'a..._favor :),�

nn nrdem do dia o projeto! deputados do PSD. 'do P'l'R
q,u.e. concede um áuxilio ai) \ do PSP. e do PRP .. Cont>:':1
Hú�.pital de Ca:t:id�de e 1\1 .. ·· I deputadQs da UDN.
t0midade JOVas Ramos., ,h: I Empréstimo pára I.Jagll,n� iült.:ador. .

I Por unanimidade foi a�Jr'o·
Seu- autor o dep�ltad\) Sí. i \'ado Ô projeto de lei que 3'1:,)

({'.1fir� B�1l.6,· foi à tl'ibn'lu I tor.iza o Governo do

Estarl{ljlpr,ra JustIflcar a provider:-' lt afiançar um empréstimo
':ia. mostrando a imperjoqa rle Cr:!,i SOO.OOO.oo para (I

1.�eessidade de ser �ado o município de Laguna. •

/

OLHaq - OUVlDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUFIU�EI�O DA FONSECA
�specialist8 do Hospital

.

Gaietil�a
«,

• Itajalense
\

Nove dias depois, segundo atestado médico firrnadc

DOt abalizado e idôneo Facultativo itajaiense, Tiago Mo
reira. portador do honroso diploma de primeiro cidadão

'dó mundo mordido por um delegado de polícia, ainda a

presentava ferimento contuso com equimose e escoriação
no flanco esquerdo, ferimento perfurante e incisivo na

face interna do braço esquerdo, contusão da região pa
rietal esquerda... (Isso trocadínho em moedas de' dex
centavos: Impressões dentais (de' prêsas)

>

e cascosas de
Sua Senhoria o Delegado de Luís Alves).

Face ao acontecido, o diretório de Luís �Jves plei
teou junto ao estado-maior situacionista do Estado, que
Sua Excelência o eminente itajaiense Sr. Irineu Bornhau-:

seu, em mensagem ao Legislativo, enviasse êste projeto
de lei:

"O Governador do Estado:

Faço saber que a Assembléia Legislativa- decreta e

eu "sanciono a seguinte Lei: ./

Art. 10 - Fica criads em Luís Alves um "entrepos
to" de vacina anti-râbica (para prevenir};

Art. 20 � Os delegados de Luis Alves usarão acamo
(para reprimir);

.

Art. ;30 - Fica criado, junto à .Dclegacia d€ Policia
de Luís Alves, um lugar, de "adido veterínârio":

.

Art. 4° - Esta l� entrará em 'vigor na data de sua'

publicação 110 "Jornal. do ,Po'\'o" de ltajaí, rev.og.adas as

disposições em contrário.
.

PART'lCIPACAo "

. 1)1'. JOSÉ BAHIA BlTTENCOu:ror e SENHORA

participam às' pessoas de suas relacÕes, o nascimen
to de sua filha ELIZABETH. ocorrido dia 12 na Ma.
ternidade "Dr. Carlos Corrêa",

'''�''''''''''�,",'''_""", ..."".....,..�� •.
y ,t' �.. ..",.�-...-,.

L-inha Itajai
-'-

' SANrrOS & BA1'1STA
antiga "CEZARIO"

CAMINHONETE;
..

IDA:
S.aida de ltajaí
Ch:eg-i.l('k!: , ·Fpol is.
VOLTA:
Saída F'polis.
Chegada' Itajaí .

7,15 ha-ras
9,45

14,3ü h-f.ll'&S
11,.00 "/

(Ao;! sá.ba.dús e feriados a saída de
Fpo.lis. é às 13,:::0 h. e a chegada à !ta·
daí às I(,h.).'

ÔNIBUS
IDA:
Saída de Itaj.aii
Chegada FI)()} i's.
VOLTA:

7 }lora8
11 "

, ,

Saída Fpolis. 15 horas
Chegada ltajaí 19' "

(Aos sábados e f€rÍa.dQs 'a saidá d.e
I<'polís. é às 13 hol'l'ts � a chegada à Ita
jai às 17h.).

.

-:-:-.-

AGP:NCIA
Provisoriamente iI' Rua Felipe Schmidt.

AVENTURAS

n, 3S.

ZE-M� TRETA

,

,

;
,

.....�....._------

...

....
•

. .
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Escalado...'0 )url,· para o Cam "IFED:b����N���:'fICA Campe'onato 'Brasileiro' Juve .. ljRUBENS, ,�tMEM-MA�A-
. .

. BOGOTA, 16 (U, P.) -

peonato Citadino . Iuveníl Resolução do Conselho Téc- níl de. Basquetebel j o jorn�l "Diário .Gráfico",
co
',,' I sob o titulo, em grandes C",,-

-' de Atlerismo . 1) � Suspender, o atleta
,

. cacteres, "Rubens, homem-
MiHo]1 do Prado, da Asso, O "Diário de Noticias de campeonato estadual, que I macaco", diz que "se trata. .

. A Federação· Atlética Ca- Juií de Partida '- ,!'en, ciação Atlética Barr'iga-Ver- Pôrto Alegre" publicou no deverá se. realizar ?OS dias I d� um negro feio, ,ma,� é. ra-
tnrínense, -em face dá deci- 'Arí Cangussú de Mesquita;" de, por 3 (três) jogos, .com

I
�et{ número 88, de domingo 5 e 6 de Julh'0 'rra Cidade de" pido e' 'perIgoso. E- a e<;tam-

são de seu Conselho Técl1 [co Anunciador - Nildo �ell; ! o inc�r:'lo 110S artigo.s 37

e,
(j� passado, q�le ._a Col1fede,ra- Blumenau, prescindindo as- pa de um excelente jogador

iasolveu manter o mesmo Juízes de Chegada - J. ! do Código de PenalIdade, da cão Bras ileíra de Basket sim de concentração e adap- ear ioca. E' Rubens o verti-
,

juri que funconou com acêr- P. Nunes, Ciro Marques 1 FAC e de acôrdo com a lE- marcou a data ,de 19 de ju- tações que por falta de tem- gínosc vanguardeiro do Fta

to no' Campeonato Estadual Nunes, Pedro Paulo Macha-I tra '<f" do artigo 4° do 11lCS- lho, vindouro, para a reali- po, seriam inúteis para ar- mengo e o mais perigoso cie

de Atlétismo de 51. Os jui- do, Rubens Lange, Lauro) mo Código. zacão do Campeonato Brasi- mar. um
\quadro. em condi- mento da ofensiva dos vísl

zes escalados deverão esta': �oncini e Ten. Dominoni.. I 2) - Suspender, o atléta lei�o Juvenil de Bas�et. � ções de representar a fôrça .jantes. Burlou quantas vc-

àó' 8..00 horas do dia 22 no Diretor de Cronometris- I Nestor Eduardo Bazadoua cidade de Santos sera pOSSI- máxima do Estado. zes quis a Zuluaga. Rl10t'11il.

Estádio do 14 R C., afim de, tas - Raul Dias da Silva ,'Dutra, da Associação Atlé- velmente a séde, encerran- i fez todo o jôgo da diarrtei-
tomarem parte no desfile Cronometristas'_ Ét'iq) tica Barriga Verde, por um do-se as inscrições no dia �.

ra car'icca. Foi o diretor, o.

dos atlétas, feito com a pre- Straetz,.José Brasil e Bru-! jogo, de ac�r�o com a :U't�- 20 do corrente. Decidi:l ain-l FEDERAÇÃO AQUÁTICA cérebro dessa linha. O 1)::',':1.

sença da Banda de Música no Cechinel
� I go 90 do Código de Penal í- da a C.RE. que poderão ser

DE SANTA CATARINA guaio Benitez não PÔd8 com-
<lo 140 Batalhão de Caçado- Juizes de Saltos - João

I
dades da FAC. .' inscritos 12 jogadores por petir com as faculdades do

res, cedido peio'hC!menagea- F'rancísco da Rosa e Osni i Florianópolis, 14 de junho equipe, devendo prevalecer t�NVOCAÇÃO negro. Rubens é a figura tiu

do do certame, Ten. CeI. Barbato com o apontador de 1952 a idade limite de 15 a 17 a- , "crack" de f'oot-ball CaJ·lOGt.
Paulo Weber Vieira da Ro- 'dap. Peret, (P turma). e (aa.) Nivio de Andrade; nos. Em palestra'que manti-' De acôrdo com os Esta- Por outro lado, a critica

Edward Born da Silva e Lo- Secretârio. vemos com o Dr. Oscam i tutos em vigos, convoco os desportiva especializada COR
thar Schliting, com o apon-! V is to: (as.) Osmar Cunha, presidente da FAC, I srs. Membros do Conselho sidera que existem diferen-
tador 'Cap. Carqueja 2a tur- : Cunha, Presidente. adiantou-nos S. S. que é pen- Superior para a reunião de ças fundamentais ent re o

ma). samento dos altos mentores Assembléia Geral Estraor Flamengo e os Milionários,
f .

.. 'da entidade a que preside, dínâría, no próximo dia 19, .ou melhor en tre o fooi;?b,illJ '

Juizes de Arremêssos FEJ)ERAÇÃO CATARI- escolher o quinteto que ven- ás 20,30 horas, na séde .80- brasileiro e o argentino. I·'i-
Aldo João Nunes, Otilio Al-

NENSE DE FUTEBOL cer o campeonato estadual. cial, com a seguinte ordem cou provado, com o último
ves, com o apontador Gusta- .'

e come técnico o da equipe do dia: 'enccntro, que o domíni'!) d;.t
vo Zimmer (3 turma), e EU-l' 'CONVOCAÇÃO campeã, que poderá indicar

'.

Eleição do cargo de presi- pelota pelos argentinos não
gên ío Muller, VVnashington De ordem do Sr. Presiden- ao I Conselho Técnico os jo- dente, V4g0 em virtude de' tem igual no mundo. :F'('i
Luiz do Vale Pereira e Hi- te, de acôrdo com o estabe- gadores restantes para com- renuncia,'

, ! precisamente' por CaLIR& dês
ran Livramento, com o apon- leciao no art. 40-letra g., fi- pletar os 12 para inscrição. ,Flor�anópolis, 13 de junho

I
se domínio' que os ageis. a1'- .

tador :ermi Faisca (2a tu- cam convocados. os srs, A base do quinteto que re-- de 1952, .

gentinos ,elabQraram uma "i- .

ma). .' membros da AssembléiaGe- presentará SaIlta Catarina I:Osní .Melo - Presidente tó}'ia sem jaça. Do lad(; du�
Contagem de pontos raI, para uma' reunião ex- será ássim o que vencer o em exercício. Flamen,go, observou ,se :&.

Nivio Andrade traordip,ária .no próximo 'dia falta dos recursos do,> . za.-

Anotador -Milton Lehm- 19, ás 19,30 horas, na séd,� guelros Biguá e Pavão".
.

. I ku hJ desta ;r."'ederlção, com a' se-' _'.

SILVIO KEI..�..Y NOVO;RfJ-l Comissário - Teu. Ari guinte ordem do dia:

E" �L_=-:J,.� G R '[ _ M .'A.
CR$' 18�805,oo, A 'RENHA

(�ORDISTA SUI-,-A�,bm- I Oliveira Eleição de Vice-Presi�en- . DO.PRÉLIO DE DOMINGO

(,ANO,DOS 1.500

METROS,' ,

Inspetores � Cap. Paul,) te, vago com pedido de exo-' r�
Segun'do a nossa' r�porta-

,

NADO LIVREt .
Men.donça, 'Cap. Bcnhour neração do sr. A�tônjo Sn.- Reuniu-se a FESC <!uin- Hugo' de Souza, João .lu,1íO ��í�e����'��'o :��I:à��'i�lfl l'��

.

f'1 '1\ "

f Romariz, Walter Langc e Jura. l .' � ta-fhira p'assada: paraI r�sol- de 'Souza, Leonel Pereir:-l; deração Cat�riúense d� r.'u--RIO, 11 (V. A.) - .Lus Ten. Carlos Dantas. Secret.aria da Federação ver a realização do �anlpeo- B 't N
.

R I F','uatro "records" foram des- I \ 'd-' d FAC
r

C t' d F t b'1'
. .

em o aPP1, ona q . ·lt'l.- tebol a soma de Cr$ .I ,... .! .�. preSl enCla a , re- a armense e
.

u e o, em nato .estadual de esgrima, gerald, Waldomiro 'Simões
.

moronados sabado na P1SCl- i d' .

.

I FI" I' 13 d
.

I 18.805.00, por ocasião da.
d G b' .......". .

comen a por nossos m :<>1'- onanopo JS, '
e_ JU}1 10 cujo calendário de jogo.;; fi- de Almeida, Gilberto Rilva, partida final do Campeol1a-na o uana ara, pOl ;'''W\ 10, médio, que para o desfile de 1952. • ,'.

t' l' d . Ll'ra Te�ll'l'S" Clube'. 1.·'e'.\',·JI)li li d S' '1tos cam-e'.{)
.

,
. cou aSSIm es lpU a o. , to Estadual de Futebo! ae·de 1� a;�s' ��s filei��'"iJ �io! deverão os clubes c01}duzir Moacyr Iguatemy da Sil-I I José Lago, Ledenv Mendou- 19!iI, disputadà domingo en-_e., 11"�CI 1 '1

suas flâmulas desportiviLs. veil'a _:.._ Secretário ;
I Tulho 17' AABV x Doze de ça da Rosa, Ed�t1nd() .Jú,;:é A

' '

FlumInense. Foot-ba UI).

1
'

. �'(
tre vaí e America. A quan ..

. ' ,�m sua, mais recente' h:n.l- ) '._
,
�gosto; 21 �ú.ra x AAh \.; dos Bastos Jnl', Zizimo Mó- tia acima, que não seja ';Otl�,

tativ,a,. �ua,s semanas ':�P01SI.. ...\ 23EDsopzAeDxA�.lra reira, Leo �eyer Coutinho, siderada boa, represent",�
d

-

t t I .,� V Ub t
Milton Melo Edgard Kami}- um recorde do certaml� em�s ex! os esp.e .�cu ar,�� no:;. enceu O

.

Ira an 23 - AABV'x Doze:, 28 cke Pereira, Alinor J03é Ru- referência.
-

800 metros, SIlVIO Kel1y do ..

!
"

_ Lii'a x Doze' 30 - AABV thes e Milton ·.Arantes P.a-Santos marcou 1?ara 0.'1 1.5(iO 'OSYAJ�DO TERA SEU l'AS-metros, nado livre, o, tempo, 'nos J-uvenl"s e ti-talares x Lira.
-.

D
mos.

SE A VENDAconsiderado excepcional de ..'
SABRE: 31 LU'a x (ize; .

Agosto' 4 AABV x Lü'u; 6 Doze de Agôst{): Paulo Noticias chegadas do Rio'J9',7" e.9Y10,.que supera to:
Doze x AABV. Cardosp, Wallac,e CapeIla, dizem que o Botafogo colo-

I

das as anteriores .mftl�Cas Sábado, passado,

realiza_jmento
tranquilo para o sex- . : iufi'o Bazad'onà Dutra, Mil-. eará á .vend� o passe d'"

para a classe. de junio.r,;, ,

e ram-se, as duas partidas de teto 'de Straetz, pois o Doze
Campeonato Individual dG �n Lemos do Pra�o, Aman: .seu magnífico goa-keeperl)ara as'demais,dó:RlO, 00 ,.'.ol,eib.oli p.l.·evistas pela 4a., não foi a.dversário ,técni;�o

Estado rI Norberto da S11 M 10 ld"

, .

..

va, •

ar-,
sva o, que foi �e8erva de;

.

Hrasil e da América do Sul. .

e ultIma '. r.odada do turno, de respelto" l:\pesar de te.r
Ag.ôsto 7, Eliminatória cos S. Moemch e Manoel Go- Castilho no último Pann:t-A' atuação e o feit,o (1e reunindo as equipes juvení"! jogado com disposição e da

florete; 11 lial flor�te;, 13 lJ1e,s. .

. mericaIlo de. j!'uteboLKel1y cresCém mais valol'l- ,e tí{u}ares do .Ubiratan e."1 inferioridade de e!;ltahlr ..� de· .

eliminàtória espada;' 14 fi-zam-se, ,princil)almente se Clube Doze' de Agôsto., Os {' seus cortadores. Acredita- ,.

nal espada; 17 elimiMtóriaatentarmos para o "re·:orlr· jogos realizados tiveram um i mos que egtá na hora do
I saore; 18 final sabre. I

sul-americano de Tetsuo desenvolvimento entusiásti- quadro de Érico Straetz, co-
Okamoto, que era de t9'2i,r' co, proporcionando boas jo� I meç'ar a treinar da nova tá-

Os jogos serão realizfldos
.

I a noite nos saloos dos chi-�V10. gadas ao púb�ico reduzido tica, adotada pelos brasu'f'l-
bes disputante� ou na S3 laKeUy superou-o por uma presente ao espetáculo. ros, quando do campeoll:J.to "/'

d'armas da Polícia Militar..diferença monstruosa, r:Oin' ·lA. Partida - Ubiratan sul-americano em ·qu,e 1'0-
Inscrições de Esgrimii!c-a vantagem de mais de 16 (juvenis}, vencedor por 2 aram vímcedores.

tas: 'Na 'FESC foram inaeri-segundos. 0, com parciais de 15 a 3, e,
.

Neste' novo' si;iema de' B' V d P'
18 a 16.. O nrimeiro sete de-' jogo, entre outras novidades

tos pelo 'arl'lgll- el' e: . \-UI

Stockler de S'ouza, .Feman
correu fácil para os comf.\n- destaca-se a relativa ao dei\

do Murilo de Souza, Carlosdados de Dilson AlVes, não prêzo das três bolas, deven-
acontecendo o mesmo' com (\ do á pelota vir da defesa em

segundo, em que o Clube Do- condições de corte pe'lo cor

ze foi mais sério adversárIo. tadol' da direita, que pod.e
A dupla formada por AI- entretanto se hóu�er b10-

berto Santos e Amilton Sil- queio passar para qualquer
va foi a que melhor se por- comptmheiro do'.ataque qne
tou em campo, tanto no jôgo cortará fugindo ao bloqueio.
de l'êde, como ria, defesa. ·Os devendo em conseq uencía
'quadros estavam ass.i�n Rerem 0'8 sextetos formados,
constituidos .

- Ubiratan: prefetenei31Íllente, de corta

Érico, D. Alves, A. Sanbs, dOl'es,
A. Silva, A. Vieira, A.' Sahi- _

no e S. Amaral. Clube Doze II OS quadrós estavam a:;:-

de .Agosto - C. Fulgraff, sim constituidml: U.birat<lJ1
W. Boabaid. G. Pereira, J. - A. Nunes. E. Straetz, K
Costa, N .. !tires. E. B�teJhor! Trerr:el, r:' f!chli.cJ:ting, N.

sink. e ,T. Nasclmento:, .

.

I Pereira, N. Pel'eHa, R le-
O tempo de Fernando Pa- '2a. Partida - Ubiratan, barbenehon.

'

van, para os eem me:'tGti, vencedor por 3 a O, com pa1:- Clube Doze - O. F>t1SC:\.
rlado de costas, foi de l'.,9" ciais (le 15 a 7, 15 a 11, e 15 .v. Cardoso, A. Gaderd, N.
<,o 2/10. a 4. Partida de desenvob.i; Silva, W. M:ircelino�

"
, ,

o, -L)' de:' Dsta· O (

S<1.

,Discriminamos abaixo &8

auh)l'Ídades escaladas:
'

Diretor
• Geral - Major

Domingos da Costa Lino So-

brinho;
.

Ál�bitro Geral - Jornalis-)
ia Waldir Grisard;
Diretor de Chegada -

Te�. Dias da Mota; ,

1 Diretor de Provas de Cam-,

lW - Paulo Scheidemantel;
Médico - 'Dr. Antônio

{'arlos T�àpes' Gomes dos

Suntos;

•

Teptativas fracassadas
Haroldo 'Lara, PaPulo Ca

tunda e João Gonçalves, en�

tretanto, fracassaram inte:l'
ramente em suas t��tativas
-para os cem metros; 'n:u�o li
vre, e os cem metros, nado
de 'costas (records pauli;,;
ias) ..

O mineiro Fernando Pa
van logrou êxito, esta bel�
cendo nova mUI'ca paré! 100
metros, nado de costas" TlU

natação mineira - e, ig!1al
mente, superando'o 111 ..lice

olimpico, integi'ando-:'le, au

tomaticamente, à delegaçilo
lJrasileira que irá à Hei-

Festa ,Joanina na
,1\. ,1\. B. Verde

'Sexta-feira prõximlJ" dia I je a rigor rigorosamente eai
.20, realizar-se�á a tr.a.dicio- i pira" Pois�'llão' ·ser-oo a�elto1«
nal noitada de Sãô João que "d'sfarces" de última hora;
o Barriga V-erde des'li.� há vai haver porteiro na esca--'
anos vem realizando. A fli'l.'- da, em baixo, e' não snbü'ão
ta, no estilo mantido por a- O!l que não estiv€r,em dentro-,
quela sociedade, terá um va- das. normas estilntla':hs.

J �iado schow c-om a pl':1ta da Assim a AABV que tantos
VENCIDO O VASCO PELA casa, apresentação de 'nwe- triunfos tem conquistado lJ�

PORTUGUESA, NO PACA- das CHITA - PELUCJA - setQ�' desportivo, também no

EMBÚ' URUCUBACA e o já famoso setor social colherá mais
concurso onde Nelson Mà- um louro aos muitns obti�

No estádio do Pac;:;,embú chado, Zeca Tal e Arnaldo dos.
teve lugar, domingo, á tar- Oliveira têm mantido pl'ima
de, a primeira peleja (II) sé- zia incontestável e que, d.i
ríe "melhor de três" pela d� zem as más lingua's, !'Johel"Í
cisão do Torne,io Rio - São êst� ano a conctirrêncía fol'�
Paulo entre Vasco da Gann, tíssima de Florisbelo I) ca

do Rio e' Portuguesa de Des- boclo mais diyertido do "Ar

portos, de São Paulo. í) pré- raiá das Figuertt" que lrá
iio transcorreu sensa::iona-' disputar o título aos compa
e disputadíssimo, triun.>an-' nheil'os do "Encruzo' das
do a elube paulista pela Avenida". .

contagem de quatro tentos Informam-nos os or�v,n i
a dois. Hoje, à noite, 110 oadores que será exigIdo:;
Maracanã será' efetU<-ld·) o, sem, contemplação nem con-

20. encol1�ro. J sideração com ninguém,tra-

,DERROTADOS
COSo PELOS

SES

OS SL'E
:FILANpE-

ESTOCOLMO, 16 (U,P}
- O selecionado amador de .

. foot-bali da Filandia derr'.)
tou �ensacjonalmente ,) da
Suécia por 3 a 1, no enCGT!

tro realizado ·sexta-fei·}''). ã,'
noite.

O selecionado suéco foi <}

vencedor das olimpiadas de
Londres de 1:)L18:

I '
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sFlotiállópolis, Quàrta-feira, 18 de Junho de 1952
--------------��--------------------------------�------�

Pelos Municipios"
,De Orieã$'â:/

;,_._

·1

. ,

RIO- SANTOS - PARANAGUA - CURITIBA - JOINVILE - ITAJAI

FLORIANÓPOLIS-LAGUNA -TUBARÃO- LAJES - PORTO ALEGRE
SÉ.OE.: FLOR.IANÓPOLIS - Santa Catarina

Vende�se
Snouker"8,ANG1JEl�JO'L Alto Café Rio Branc&.
Tratar com (I 'proprietáM'

no Estreito.
Rua Cel, Pedro DelllMft R...

1,640•.

ctmiem. excelentes elementos to
nicas: Fosforo, Çalcio, IVanadato

e A:rseniato de Sodio.. etc.

Vende-se, por motiva �
do mudança, uma cama de es-

sal, uma penteadeira. 'an,ti
�a (lavatório) com pe(Í'ff#..
marmcre,

!
um guarda eamt-.

da, uma banheira comp,jet�
mente nova;

Ver e tratar á Rua 'rt;e!.,.
Silveira n. 86.

Ate.nção
Aluga-se uma casa ft:e m�,...

radia, no melhor ponto" ..Ata,..
meda Adolto Konder, 8.. Tr$y.
tar na mesma Rua' n. 2
Armazém.I I

PROCURA-8E URGEN!I"J_l;
1 - 2 comodos regwar,es.l

com ou sem pensão par... ea:,

I s,31 europeu sem criança..�

.1 possivelmente próxima CA?

. centro.
I Oferta com preço So-D_. __

Tratar no Hotel J.\o1eutõ}
pol - Quarto· n. 16, com'�
Se11110r Michael KovalenIí;iÍ."

111 __ I_Dr

m

-I.'�.�
I

. ""itJ1ti "'OI' Mb�\Q�l.l\ 4 03illi$l "'j. OAPlr"L,· ihema _ -iAha••• ! •••
1't",��� �,�tu 1. ·1(';t!ltU-l\"I.t'l�' alua. a0l!l'plP" �A"RJZ :••

- \ .

rÜl'iaaftt. • dlftltl'Unddol."llnl. da" .. tem_do"'"Goaf
'Mg8•• -DISTINTA-.• RIVeTi� POIIISU. "m 'If.a' '

d. eOltlm.iato . d" eu••miI'1!I" riaaadoel .......
•••-. bcsl'.to.= algoda••,1molln. e a.sam••to.
_,a•• alfale'••i qUIl ..ClO.b. dlntam••t. •••

t:buI) Oo.e.d••t.. d. ll'l.t.�lo.·.o ••ntida ct.:U" fa..... _.....
Flo.ta.6oo!�I..:.1'II.tI&IS e. DI1Im.DaU ... ':Lai'lI�

..;�
. .

r

I
�%LZm. wc�uaw�.eB.".U"""ad ��M•.am;\��am � I

\.
r
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o. Bane.d. Pest·.dista 1\. Au�mll!ii.

45.000,00

agentes Revendedores I
PELO REEMBOLSO POSTAL i"

.ealla atacadiSta de casimiras com secção perfei� ,
t� de vendas pelO"'reembo1so postit1, oferece

oportll"I'nidade. 2, elementos ativos e relacionados, para tra
balnarem como repreiõentantes vendedores, em qual- .

qtÜ�l' pl'aç:a do País.
.

" Forne�e-se farto mos,truado e paga�se boa co

missáo. Cartas para Caixa Póstal, 10.030 - Depàr-.
tamento "1\1:" -- S. PAULO .

/

6 Plerlanõpolis, Quarta-fe!ra, 18 de Junho de 1952
.

'. !"�'''. � l"')

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

/

.. .� ...... ..-

A.SSIS1enCI8
4-< São' LuiZ.

, ....

CONSIDERANDO que os '�oiri�rdal de Pedro Policar- Por convocação do' sr. plementares a diversas dota-

.
.

" d Bil Prefeito Municipal, acha�se. ções .'J;.if: .Movimento geral do mês de Acabamos, de receber a <Iii.

terrenos da sede do dIstrIto po alva;
di á

. Ho'm'enag""m' à Mor-l"n"'ha' , -e.v- ed�.�o d'" uma. 'Mo.·no·yrafl· ...

estão bastante valorizados; CONSmE�ANDO qduC!
reunida sxtraor In ríamen-' "" maio : . :-'.i'

.".

"".?'" '" '" <k

CONSIDERANDO que o essa estrada e de grau e te a Câmara Municipal de. Depois da leitura do. ex- Foram Fich�das 67, doen- Provídencíal.: pois ensina

.�'",fe'.rl:do tr�"ho de estrada útilidade para 08 moradores Florianópolis, que, deverá pediente, o S1". Vereador tes como fabricar Vinho de

'''' "" se

à's não só das localidades acl- Marlo Couto prestou justa ·Medicadas 63 doentes Frutas Brasileiras, tfivul-

estava dando passagem d d
.

t h � M 'h d C ilt d dest rt
. . •

_

ma como as de Massarandu- utilizar o estu o o proje o omenagem a arm a e onsu as gan o es a a e aprec.aveis
Iínhas de onibus Brusquen- ' .

d B '1 D' Díb M '.A<) di' b I
•

1 binha : de lei autorizando um em- Guerra o ra�, requereu- r. Antonio 1 U.sSl.�· verS1VOS ao uso e a 1160 { e

",e e São João do Itaperiú,
,. b' b'd 1 1'-F

CONSIDERANDO que o prest.imo de cinco milhões de um telegrama congratu- consultas e i as a coo reas, az par-

nlas devido o abandono em . AI' C l' "'0 te
.

t
. ,

}"
-

" trecho de Gt:aranÍ-Assú até cruzeiros, e do projeto de lei lações ao mirante ar os Dr. Paulo Fontes B con- este In eressante rvrmno

que se encontra esse trecho,
o estabel�cjmento comercial que institui o fundo de pavi- da Silveira Carneiro, pela sultas da coletanéa vamos para o

deixaram ditas linhas de cir- .

f f
. 'Ed' da nela revi

. do sr. Nithch, onde existe o mentação.
.

magnifica orm� como 01 Dr. Bi.asi Faraco" 48 con- campo. ita a pe a revista

cular por ,est,a nova estrada;
entrocamento cOJ�'as'

estra�.,
,'. l cememorada, aqui, a Ba.talha saltas agricola brasileira Charadas

CONSIDERANDO que se
das para Blumenau, Jara- A par destes, deverá 'ser I do Riachuelo, no dia 11. .

. Dr. Wilson Mtmdoriça ,'27 e Quintais.'
' I

o Governo dó Estado, tíves- do nro.i I 'O b l'h .; ,

guá e Guaramirim, está COl1� i�ici�,do o exame o ,proJeto O te_ eg�ar.na. mereceu a- consultas.. ,\ ,. tra a o fOI escrito p,ir
I"e toma'do em considerac.. ão - -

d C
'.

.

i' "I
.' h' B

.... cluído;' .' .Lde Iei que abre credites su- provaçoo -unãníme . a asa. Total: . '47"consultas; u artin ó acchus e revisto

o nosso pedido feito por in- CONSIDERANDO'h" Farmácia e ampliado 'por Noé Vinhais:
termédio desta Assembléia ; ave,'.' ,

em 15 de Junho de 1951, já urgente necessidade em q,u(J Baixa de medicamentos Pseudonimos de dois cornpe-

a referida estrada passe pa. Xaropes, tonicos, Vitami- tentes especialistas, que
€staria terminadO o referido

ra o domínio 'do plano rodo' COMPRA'liin;;;;;r;;;;jõõj�miiii;;jõiiFiiiWin-ir. nas etc. 164 frascos, 83 cai- descreveu com .amplos por-
trecho;

vrario estadual e se assiro ����Ri:�,piJ!!!,!;����������� xas. menores o Modus Faciendi .

CONSIDERANDO ainda
Dão o for, tome a si o Go- IlIPOn:CA!> Injeções de Saborosos Vinhos das se-

o ue o trecho a ser atacado e
� vemo do Estado � recons- AVALI!"Ô[5 Penicilina 5 guintes frutas: Cajú .- A-

a conservação da referida . .

trução e alargamento da lE6AlI�ACOUI=====�======""'=== Injeções aplicada 501. bacaxi _. Genipapo - .La-
estrada que dá acesso à Vi-

mesma; Curativos 27
.

ranja - Cana de Açúcar-
la de Barra Velha, torna-se CONSIDERAND0' ainda Pedidos 'e encaminhados Banana - Jaboticaba - Ca-
fácil ao Estado, em virtude

que essa região é grande exames de sangue etc 18,
\
rambola - Marmelo - Pí-

deste possuir máquinas ade-
produtora de açucar, f.a.l'i- CASAS Ã VENDA --�----.'-- •• -��-�_...--....-_.._.__... tanga - Pessego - Grumi-

-quadas, eu ANDO f' 1 cha, arroz, feijão" milho t! !WA BOCAYUVA - 4 quartos, sala visita, sala jan- fELEGRAr.IAS xama - Ameixa - Cambu-
CONSI :B�R ,ma -

lacticinios •. os a.uais ums vez tar, copa, banheiro, cozinha, depósito, eté. -:". 30(J.OOO,oo f1jET�DOS cú Figo Jambo e Pa"
mente, que o maior benefi- r,,; '1 �

- - ,
. u

.

E
'Col1eluída, sa'irão· poi' e'ssu RUA TENENTE SILVE!�A -- [) quartos, sala visita,

u '

A E S'l T Sfl de Uva.
c.iário será o próprio sta-

.
, '.. .

!V�ano 1 va eO-Iestrada, dado o eneurtame!l- sala jantar. copa, cozinha, etc. ';.
',. 400.000,00

_. . .' '.
-

.

� ".--..-........, �_.._ ,."

.

?O, com.a arrecad�ç�o do
t�. da distância; RUA SÃO PEDRO �Est9lito-Balneário) _. a quartos, [l�� Fl<�el:� da �Ilva,- Insp., FEDERAÇÃO AQUÁTICA

lmpos_to de transml�sao de CONSIDERANDO que to., ante-sala, sala visita, copa, cozinha, instalaçuo C�IO Slmoes. Plres -, plga DE SANTA CATARINA

'pr�oPdrleg:d:�r�;�::n�:n�e!ea I (1(1� os moradores da região, s,mitária completa, e duas Mas pequena'! nos ����:l�: .!'�::lart�ICO�:� CÚNV@CAÇÁO
'V�n a,' Ih

-

tem grand€. interesse. em fundos ,., , " ' . .. 25{l.ooO,oo

inda, VIla de B.arra V.e a, .os :rue essa estrada, i:'.pós reti. RUA DURVAL .MELqUL4..Dr�S (Prolongamento) _

landino Michels - Dr. Hoh�

(IUa,IS se valorIzam dIa a dIa, ('�,'1da, tenha seu términl" l>ecem construída _I, .•..........•......•.•. ,.. 200.000,o� m&lln - Dr. Paulo, Emilio

INDICAMOS: ')"ltC; da residencia do sr. AV. RIO BRANC.O -- 2 quartos, sala, varand'l, cozi- Acioli - Bernardin� Simas

Que q exmo. sr. Governa� ?eàro ,:policarpo da Silva, nha. W, C., etc. .., , ,... lQ(l.OOO,oo
- Ernesto Baumann Kuen�

dor o Esta.do, mande ata- rRINDADE' rich - Raimundo Liveira
O!idrada J:)invile�Itajaí); •

- 5 quartos, sala jantar, copa, cozinha.
('ar imediatamente o trecho CONSIDERANDO. aind,,\ banheiro, grande varanda e' depósito , ..... ,... 100.000,00

- Luama --;- Ivan Jobin -

-('.ue falta e que é apenas de
(jí.W só o Governo d0 Estado' COQUE:IROS -- a quartos, sala, cozinha, !}anheiro, Valente - Antônio Mene-

mil e poucos '.metros', satis- ,,('oflerá tomar a si essa em. etc.. , .. , . "" " .. '.' , " . . . . . . .. 90.. 000,00 guzzo - David Novák

�azend'o assim uma ve.lha as� lÃ' Lindomar Vieira - Tesi�
preit2da, em virtuàe de po'), .SERV D O FRANZONI -. 3 (jum1.o�sala,· cozinha,

piração do povo laboriosa Ruir máquinas adequad'as; W. C. él c.huveir.o, etc, ., .. , ..... , . , ., .. " . . .. 65.000,00 mea - Renato Olario

'naQuele distrito, porq\�nto ('ONSIDERANDO, final SACO DOS LIMõES - Rua Geral - 2 casas de mu-
Santa Eulalia e Cia r- A-

referida ·estrada foi inicia� mente; que os pr.óprios mo, deira novas ., ,., .. , , , .. , . 40.000,00 dolfo Mariano - Cantaga�
,.fia no Governo' do sr. dr, A- �'adoreH da região estão ·JOS�� BOITEUX .(no pl'íncip'i'o) --' 2 quartós, cozil'lha, lo.'
dcrbal Ramos úa Silva e se rl'�llltós a auxiliar () Gover� varanda --: "...... . .. 35.000,o� Saudações
IJOl' este lião fo� terminada, •.�o do Estado, no' que poss�' COQUE:UlOS -- Rua S, ,;ristovao - 2 casas de ma- Darcy Linhares da Silva

foÍ por ter deIxado o Go- unar a Sel! alcance, deira, uma com 6 peças e outra com 3, terreno
- CHT

verno em 31,<1e janeiro de· I:'ÍDICAMOS: 22xi}50 mts. .. , , ..

j Çj51. I Que o lexmo, sr. Chefe do DUAR.TE SCHUTEL 2 cruins, uma com 4 quartos,
S. S., em 9' de junho· de

.
Poder Executivo, mande 'a- sala jantar, sala vimta, cozinha, W. C., etc .• ou-

1951.
.

I
.' ! ":hUlr imediatamente os tra- tra cf 2 quartos,' �ala, ...aranda, (,ozinha, W. c .

.

OliVlO Nóbrega - D-epu- halhos de retificação da es�
cl chuveiro" .. , .....•. " ...........•..... , ...

tado pelo PSD. I. ra�a citllda na pl'e:::ente in- E:STREI1'O - Rua Tereza CI'isÍ;ina - 2 quartos, 'sa-

dieaç�ã.o, por h:az� a mes- la, varanda, cozinha, terteno f;ente 35 rnts. J'Ull-'

INDICAÇÃO mn inúmeros beneficios aos
dos 25 mts.

\
.: � , . , .. , ' : . , , .

�,

Exmo. s:. P�esidente do 1r,:"','adol'es residente� naque, RUA MONSENHOR 1'OPP - 3"qual"tvs, sala visita.
foder LegIslatlvo.Estadual. la região 'e bem �::<8im ao

sala jantar, cozinha,'depósito, copa, etc,
'

.. ,'...

.

-. CONSlr:ERA�DO que a plóprio Estado- e' ii. popu-la- ESTREITO -:-- RUIl 3 de Maio --' Sala pi n�ócio, �
E.s,trada Sao Joao do Itap�- I \�iio citadin(\, que se ressen. quartos, val'anda, coún.ha . - .. , , . , . , .

!'lU, ,San.ta Cruz e Gu�ram- i t� de generos alimentícios. ESTREITO - Rua Santos Saraiva - 5 quartos, sala

. ,�ssu,. d�sta apenas ,vmte e I S. S., em 16 de junho de jantar, sala visita, copa, qu,u:to' de banho, c�zi-

cl�ce.quIlometros ate chegai.' : 1952. - 'llha, sote, terreno 8x50 ' , .

::.estrada:·ge�ra! Itaja!-Joit}-I Olívio NóbregA
de, a saIr aefronte a casa tado pelo' PSD.

• CAMARA
.

MUNfCIPAl Vlnbo de- 'rutas
braáUelras

--------------------------�-

De acôrdo com os Esta
tutos em vigos, convoco os

s1's. Membros do Conselho
Superi'ór, para a reunião de
Assembléia Geral Estraor
dinár:_ia, n{) próximo dia 19.
ás 20,30 horas, na séde so

cial, com·a seguinte ordem,
do dia: -

Eleição do cargo de presi
dente, vago em virtude de
renuncia.
Florianópolis; 13 de juntt(�

de·· '1952,
.

OsnÍ �Ie)o Presidente
em exercício.

., 250.000,00

33.000,00

Depu-\
' E_ outra,! q�e por motivo de fôrça mái�r não síH:>

'. a.nunc.iadaa; algumas dest,as casas são acerta trallsfe-

rências pelo'M()ntepio ou Institutos ..

TERRENO A) VENDA
SACO DOS LIMõES'-'- Rua Gi'ral-- com S.:1xlíOO mts. 18.000/00
ALAMEDA ADOLFO KONDER ,-- com 151<30 mts... , '7.).(.10\),00

COMPRAS DE CASAS, TERRENOS, CIIACARAS E 1'\l'1"roS
Temos �empr" interessado,; em eomprtLt· ('".sas, t;el'l'enos. dUl'

, I

•
t •. �r .. ;

HlPO'l'ECAS
Recebem.os e ap-licamos qualquer 'importância- com garantiu bi·

potecária�'

!

Galeria de Pecas e Icessorils
- SAO

IN·FORl\:L\ÇÕES
Sem compro!niss-O,. para o cliente, damos qualquer informa,>�'io'

dos negócios imobiliários.

.JOAO -

de
JOÃO VIEIRA & CIA. LTDA,

, Rua Santos Sa-raiva 250'
ESTREITO - FloriaQópolis _: Santa Catarina
Peçm'j legítimas em geral para automõveis e cm·ni., -

J<,hõ�s - I�TERNATIONAL - DODGE - FORD-I.( HIWROI.,ET, etc. "

�fen\(:e as melhore>'! "antagens nos preços das mer,
e<t.dorlli8, íavol'ecendo .desta forma aos senhores consu.
mlldores. '

I .

' •••••••••••••••••••••••••••••••••8 ...

18AHCOdeCRffllTOPO'UlAKI.

'

� AGRíCOLA ' I I

',RMo,J�16' ... ,

f'�ORIANÓPOlIS - 5Ió.�õ.ió.rIM..

·1

n j"i ritmidorefó.
c. R.\ ;"fO� S!A

(' "11,,>,-(, in' � Trli71>l\'}llf1 e ..
'{IHl .Ior.. n Pinto, 9 Fllilli&.

'."'\'
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DIA 21 DE JUNHO -, SARADO _. 'TRADICIONAL FESTA .JUNINA, AS 21 HQRAS .:CA��NTO NA �QÇA ,- QUAI)RI�,.
l.HA,.-.. Ql\NÇA DA RATOEIRA·'--, CONJUNTO DE ACORDEON' EXECUTANDO MUSICAS' CARACTERISTICAS --- ORNA':

" .' _, ", '\' , '
"

,,' ", '

.

"

MENTAÇAO A CARATER .; DISTRIllUIÇAODE PINHÃO� AI\'1ENDOIl\,('E QUEIlYIA:OA.+.qUTRAS�URPRES.t�S. RESERVA DE
,

:' ,
"

.

M.ESAS �i( .JOALHERIA -MORITZ NO DIA 16 OE JUNHO. I.'
,

'

'I

80 ./.' de Lucros
.

Obtêm .. os
Importadores· de . Frutas

ULTIMA MODA EM' NEW YORK, BUENOS AIRES,

PARIS, -RIO E SÃO PAULO

MODERNIZE SUA RESIDENCIA FORRAND07;\'
\

Para sala de jantar, quarto, copa" etc.

ni�tribuid9r e Represent.ante· neste 'Estado
IVANDEJ" (jODINHO.

:/'

e·t.t.,,��
qve Voô.

tnvfI dô$C6lO ,....
t'ese,.v",...._ t

�&tI\'"

.
.

. JOSÉ'B.oABAID E SENHORA·
pârticipam aos parentes e pessoas de suas re- .

Iações o nascimento, ocoreído na Maternidade "Dr,
Carlos Corrêa", nesta Capital, a 9. do corrente, �l'
sua pzimogênita.MARGARET•. '

"

,

'.

)

-F R I E I R A. S ,

ESPINHAS, ETC.

Ft..queZI. cem ge�l'
. 'Vlnbo Creosotado

.

(Silveira)

.

,'Un:R bicicleta
.

mar
ca MONARCK.
'. )

Tratar nestaredação
com o sr. Lino Cunha.

VBND�.·SE

,

21 de JUNHO: TRADICIO�AL ,FESTA JUNINA,.
com início às 21 horas.

'

\ NOTA:'As Mesas.e Cadeiras para os CONCl?R'fOS
acimapodem desde já ser reservadas na "Joalheria. Mo-
rttz", à Rua Felipe Sehmidt.

.

,

Reserva de Mesas para a "FESTA .JUNINA", a par
�.�i_r do dia 16 do corrente. ,

tLIR'·ÂTEN1S CLUBE" PA R A F E R'I DA S: � ..

E C·Z E M A S,'
JNf'lÁMAÇOES.

.
'

COCEI�AS;

o,;

I
t
�
�.
iI,
j!

I

I
l.��
i

"':

:Sttb:ão

�írg�n1 E['?1Je r: i
da Via. '1H�'iZ[L INDUSTRIlL,-· JOlfivHle� (;narc�"t�egistrad�)

Tn-rUil .

jf� I�ouilifl i.)�"af:)oui���t;�·jmt�
. .

.

, \$, -J.*
.._------...,......_, "-�,,-'--,,---_._-,,------_. ------------..,...--_-..:.._--------.--.

•
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Legislativa

/

.'-

II C· "g
,

, !AssembléiâI
"

(I,D resso I' '.'�Nacional de Acusa a COFAP I) sr, Dep. Cassio M�',,-,
IMunicipios deiros, ,40 PRP, no caso da .compra de

RIO, 17 (V. A,) -;-.A Co�

'S E'missão organizadora do II
. Iariaha de mandinca DO

-

'uI do' stado
Congresso Nacional dos

Municipios Brasileiros aca-
.

Presidiu a sessão de on-] parlamentar que o f},l', Ben- i veir� perguntado por ,quai,

P d b 18 ba de convocar os prefeitos tem, o deputado Protógenes ! jamim Cabello devia usar I' motivo a. C?�AP. mante�or cause as a 1- e as Câmaras de Vereadores Vieira, que teve como secre- ,out�·�s termos, em seu, Rela-
i
um funcionáriq na L�gun:,",

de todo o país, a fim de par- tários os deputados Elpidro : tôrto, no qual procura des- i o. deputado. Osvaldo Cab:a;,.,nhas de coleeõO· ,

tíciparem da nova conven- Barbosa e Clodoríco

Morei-I'
mentir 9 quenão lhe épos-

II
em

o.
utro ,ap�l:�er explica

-'. ..

.-.
cão municipalista, que t>erá ra, sivel desmentir. que o funClo.n�rI�, com ce�-

" T.r"gv,leto' .-lmplldido. Nlno.uem, maIs lugar enl São Vicente, S" Expediente ,

A s�gu_ir dCeclara ,�ue d,a I ��za, tem. a mlssao,�.::en-,a � D � Paulo, de 12 a 19 de outubro. C -t
"

di t d
I Associações . omercrars e rícar 'os preços CO'I:r..- ..ses

d d II . o�� ou o �XP� le� e
.

o
Santa 'Catarina e a Associa-I deles dar conhecirnente a'1�tem O' ireUo e passar' por a • do.C��::e�t:.s��o, convocação s:g�mde: paPl� � (do.S CO�tl�, cão Comercial de Araran- presidente Benjamim C.a-

.

'

d I t d
sarros e o reia a apt a

" '

di
, ,

b II
.

t , .. ,�

O cOmllrC·I" tl ro as., e semeD um'apelo.paraaco.ntinuação no sentido de obterem me- gua,.as quais se. irrgiu _o. e o, para q�le ese,I}lX��
.

O" 'u. .

,-

da, cruzada pelo fortaleci- Ih'
.

t presidente da COFAP nao comprar a preço mars e.•<!-'

T d t·
ora em seus vencimen os; '.

.

d'�es pa' rall·zad'�. raoel· a a 'por '8 ménto da vida municipal, 'd'd' d
"

f'
'-

d existem, vado, por meio e seus prc.....pe 1 o e ln ormaçoes o ,- ..

A' id d R' G ....... .,-.
sendo destacado o objetivo J t d I d S'I' O que existe e a SSOCla- teg-. os o 10 .71aUu€ ú<>-<

I d L B t I uepu a .o YO a I verra e .. , "
-

.
.

prl-De·' p'a o DI o e do conclave, de 'indicar 08 .: d
.

rotocolar ção Comercial de Florianô- Sl�l.
correspon encia prot .

.

Ii A
,-

C O d tad B ros L-em' �meios para anular 0.8 efeitos '

po IS e a '. ssociaçao omer-· epu aco ar V','; 0"",'_
. Chegou as raias do. abuso I onde se aglomera toda aque- da secular centralização ad- O caso da COFAP cíal de Laguna, com uma teimosia dr porru-
e do abuso inqualificavel, o

lia gente. ministrativà, pelos quais os Conforme havia prometi- guês,' foge ao debate pai''>'::
que está se passando nesta Vende�ores de amendoim municípios têm ficado com do, 'Q deputado Cássi� Me-

'

k primeira .deu imediata alóg iar a 'COFAP porque m:)

Capital, por motivo das ven- e torradinho, engraxates; quinhão modestíssimo, na dcíros foi ao' microfone pa- .resposta' e a segunda, C011- colonos pouderam vender
das das taes balinhas para carregadores, homens de par-tilha dás responsabílt- ra, novos 'eomeutárioa em fo-rme oficio em poder do mais caro o produto,coleção, ali na ,rua'· Felipe carretos ..

em mistura com
dades e dos recu rS08 para torno da compra de farinha I orador, não recebeu qual- Mas o caso' é justamenteSchmidt, durante dia e noi- respetáveis cidadãos ali vi-
dar cumprimento aos come- de mandioca pela CÓFAP, quer consulta. o contrário: trata-se de ba-

te! vem numa discussão todos
zinhos deveres para com os em nosso Estado. Adianta mais o oficio da' ratear o custo da vida e nãe '

Ninguém mais pode pas- os dias e à noite, na troca
interesses dos municipios.

.

Inicialmente diz o nobre Associação de Laguna que i elevá-lo. Não é adrnissfvef'
sal' por ali. Nenhuma se- dos papelinhos pintados, ,

.'

. diversas propostas foram I que se crie um orgão panr:
n'hora se aventura a traves- Cometa-se que mais de

1 ,••••• feitas ao- l'eprese�tante �a I m.slhorar a vida. e e�se or-,.
sal' a calçada naquele ponto, socmn cruzeiros j.á saiyam .

C"
A.

81
COFAP naquela CIdade, P'·-. gão comete o crime macre--

onde uma casa comercial daqui para São Paulo, onde I 00 erencl'a em um,nau ra venda de farinha de man-.! ditável de agravar a enres-.

{Epgraxataria) . e'stã ,vel'- a fábric�,�em séde, �as't !
.

.

dioca, ,tão logo foram co-I tia,
.

aendo as celebres bahnhas qut', prOlbl(la péla prefeltn-I .' nhecidas as condições, de Até pareee que o d'eputad.:;,.
para coleção. ra loeal, não pode vender o.

'O b
I

.

d d
-

t d ã compra. I :Barl'os Lemos' é sócio d� fir-
.
Uma bem montada casa artigo nas I:uas de movimen- S Om8DS, fi pro oçao ,es o ar o Mais adiante declara que ma gaúeha - ,talo calor

de frutas e de sementes e to
.

.

bl
7

I' d à
.. a firma que vendeu farinln com que defendeu a com-·

horteliças /não p�de 'fazer L�is e posturas} 'munici- pro emas rga os I eCODomld à, OO�AP, não tem qual�iler pra de farinha por �NlÇO.mais negócios, Aglomeram- paes proibem semelhante a-
'

ti' hgaçao com os COmel'CI_all- maiol' do que o real, �
se a porta do estabelecimen- buso e isso, porque pt'OVO- CD ar Denso tes de Cdciuma. Além disso O nobre representante (1(1,.,

to centenas de pessoas du- ca' aglomerações públicas, '

As classes produtoras de Santa Catarina se teria a{{quirido a farinha a sul do Estado perdeu exee-
rante o dia e a noite, impe- impedimento do trânsito, su- movimentam no'sentido de se reunirem na cidade Cr$ �O,oo

_

e à revendeu a ,. lente oportunidade 'de ficar
dindo a entrada da freguê- jando. as ruas, praça e cal- dé Blumenau. na segunda quinzena de julh'o pró- Cr$ 130,00 Fob. calado.
sia. cadas. ximo vindouro, conforme êste diário já levou, Quer dizer que a COFAP O discurso do deputoo(l>'A porta principal do LUX

.

As autoridades policias', c� 'primeira mão, ao conhecimento público. qeixou de comprar a .. ,... Cássio Medeiros consolíd�l'HOTEL, mantem-se' fecha- as de Trânsito Público e a
I A' importância dêsse conclave está em que Cr$ .9Ü',00 diretamente p�l.'a gravissimas 'acusações aOt'

da, para evitar a invasãq_ fiscalizacão da nos'sa Pre- os homens da prod1.1ção, numa homenagem à terra paga-la a Cr$ 130,00 por lll- presidente da COYAP, S1"�
dos colecionadores,.que não feitura têm elementos mais de Herman Blumenau, escolheram o centro in- termédio do uma firma es- Benjamim CabefIo, (1 qua!.,dão passagem aos hospedes. que necessários para impe- ,dustrial que é aquêle município, para debaterem tranha a essel ramo do eo- atravez de estações de m-
As calçadas desses esta- dir o prosseguimento desse os seus problemas ligados à economia do Esta- . mércio, pois só po.,ssuia etn dio. 0ficiais pretendebelecimentos bem como o do. desrespeito pelas coisas p6- d estoque somente rádios,_:ge- moralizar a� asso�ia�Õ€so. '. ( ".Ponto Chic, vivem lambusa- bEcas, Ninguem� entretanto, AIí,' os representantes da indústria, do co- ladeiras, etc., estabel_ecidfl classe de Santa Catarina pa_

das, pegaj�as, completa- se mové ..Nenhuma providên- mércio e da agricultura estudarão' as questões, em Pôrto Alegre!" , .

ra encobrir transações ex-
mente sujas, imundas ml!s- cia é tomada, Parece que no momento, que precisam o esclarecimento de

.

Atitude verdadeiramentto cusas, à custa do povo, ser-
mo; cheias das péssimas ba· todas temem alguma coi- quantos, conhecedol'es dos problemas da produ- I

chocante assumiu, nesta vindo-se, por isso, de llJl').!
linhas esmigalhadas e de sa... ção, podem equacioná-las e apresentarem solu- questão, o deputado Barros cargQ_ de enorme respemsa-papeis que as envolvem. O fato é que êsse estado

. ção: Entre êsses, o dos transportes, será um �os Lemos que,' emborà indire- bilidade,.
, deprimente para uma capi- mais importantes" qu� levarão os estudi�sf)s às tamente, tentou defender a Isso de terem o,s agricnl-

Sábado, deante daquela tal 'civilizada não pode con- p;"ovidências que poderão merecer homologaçã�
. firma ,gaúcha, 'só pel<> fato tores de Laguna, o.btido me�

imundice, a gerência do Ho- tinuar. Deve haver por do Poder Público. "

,
de que os colonos venderam lho!' preço para a farinba__

tel foi obrigada a lavar a fôrça alguma providência A Associação Comercial e Industrial de Blú- o artigo um pouco melhor de não foi 'favor da COFAP_
calçp.da mais de uma vez,' que deve ser to.mada ,e que menau" cujo presidente o sr. Carlos ,.AlIan há de- preço cotado, ignorando ou Foi consequeneia da lei �a.,
havenqo, o, que parece incri� ainda não o foi por' desca- senyolyido atividades para o completo êxito des-, fingindo ignorar que o re- oferta e da procura, C(8C'
vel,'protestos dos colecióna- sO'oú negligênc�a das no.ssas 'sa reunião, contribuirá com elementos ,prestigi�

,

presentante da COF'AP po- muito ,bem .a,firriwu o depu-d f,· �;.. t 'd d
. ,

I dI'a ter oferecido a.inda me-
' "'

,ores anatIcos que nao qUt:- au 01'1 a es. sos com que c'tnta para o estudo dos prob emas tado· Osvaldo Cabral.
riam ser incomodados pela Aqui fica o apêlo que, por que hecessitam o pronunciamento das suas co- Ihores vantagens,
,�:giene! nosso intermédio faz a gente irmãs catarinenses no encQntro de soluções prá- O deputado Braz ,Alves, 'Que se defenda, agora, (),

6 fato está enervando. a sensato de n.'óssa terI'a, 'a-" I od t· conquanto alegasse não es-· l'!l'. Benjamim Cabel!o. "... hcas para as c aSses pr u om�,',
t"r' defendendo a COFAP Estradas ,p,ara.8. Fraadscct.<3idade a prejudicando o co- lim de que cesse o abuso

'

A' Conferência das Classes Produtora� dl\ a
, , . .

, .

mé.rcio, além de dar um 'as" 1i que ,está irritando a popula� Santa Catá:tina, a reunir-se em Blumenau, con.

ItUdo
faz para inocentar o O deputadó Olivié',Nóbre-

pecto tristissimo ao local ção. . tará, estamos certos, com o apôio de quantos tfm .

respectivo presidente. ga subm�teu à·Casa,duas in.-·
- - - - - - - - - -

.

. T.éndo o deputado Ivo Sil� , . (Continúa na !':J�. pág.)
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b I
demarches que se estão, em tódo o Estado, juo-

'

cora "da lu ercu .·ose ..
cessando para o melhor êxito dêsse empreendi�
mento que repercutirá, Brasil afóra como movi-

Rá' 'd I A d K
mento

.
de elevado álcance econômico�

, casos e res s,tliDcia o 8� '. _.
, .RIO, 17 (V: A:) - Os ti- aparecerão. Tenho em mãos O B'" ..I P . di" .. A '_LI�I'sio}ogos cariocas que expe. to.da· a literatura mundial • I CIO. e... ·7- na· ".",0 G •
rimentaram 'a "Hidrazida" acerca da terapeutica de
do ácido nicotinico no trata- "hidrazida". e apenas três

Indlcaflaes do De-putadD O'11110mento, da tuberculose, não casos dessa natureza foram "U
se surpreenderam com a no- constado.s entre milhares de II b d PSDtida' vinda de São 'Pau�o, de observações. Assim, pode- 110, reaa, O

"<l�e a <lroga miraculosa en- mos afirmar que, em primei-' O deputado Olívio Nóbre-, seu termino, faltando maca-contra casós de resjstencia, ro lugar, as observações es- .;ga- apresentou ,8 Casa, as

se-'I
damizar apenas eêrca deá semelhança de estr�pto- tão sendo conduzidas entre guíntes Indicações: mil e poucos metros;micina. Revelaram os médi- nós, no sentido do ap'aFeci-'

.

Snr. Presidente da IAs- CONSIDERANDO ser a
cos consultados que seus mento de resistências; ,,-V0- il-emb�éia Legislativa do Es--' praia de Barra Velha, uma

, colegas paulistas têm a di-' .rém até esse momento não tado. ": das melhores do município
./ anteira nas .observações nes· se constatou nenhum; e, em ,CONSIDERANDO que os de AraquafÍ e acolher nos
se campo, por terem rece&i- segundo lugar, a percenta- trabalhôs da estrada que vai meses de Júnho e Dezembrodo () remédio em primeiro gem dos casos apresentados para a' sede do distrito. de inúmeros forasteiros do Es
lugar. Contudo, todos decla.- na literatura médica são Barra Velha, município de tado do Paraná, especialraram que jamais afastaram muito raro". Araquarí, encontram-se 'des- mente de Cu�itiba, e bem as
de suas cogitações a possibi- O dr. Osvaldo Dias disse: de' ,janeiro de 1951 compl�- sim inúmeros moradores da
]idade desse fenomeno na te- -_ "Esta parte da aplicação tamenté paralizados; cidade de Jcinv!le,' sen.do.
rAnêutica do bácio de Kock. da "Hidrazida.pt está em es- CONSIDERANDO que que muito deles já possuemO dr. Cordeiro Júnior de- tudo. E' pOssível qúe casos q__uasi toda a estrada que casas próprias, existindo uH,darou: - "J,á está previsto de resistencia acottt�am, mede aproximadamente seis outro.ssim, hQteis e Casas co.
que alguns 'casos- de, resis- ainda, que até ag'ora não 'te- quilometros de cumprimen- merciais;tencia bacilar á Hhicll'azida" . nham sido constado". to, encontra-se em vias, de (Continúa na 6Q• pág.) I

•

--Flo�ianópólis, Quarta-f�ira, 18 de Junho de 1952

./

Pe'rgul1ta 'besta :..:._,'Que:,é' que:-úm' pelotão, � --.

mado até os dentes, f(li faZ€r';em Lages? ,

Resposta cretina - Fói' fàze:c",'as contmêne"
de estilo ao acôrd'o p.oHtkoJ'

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


