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MAN,OBRAS CONJUNTAS, t"O L,r"'rORAL \('_AIfW::�'"�";

Passou, ontem, por -:guas catarinenses o�à;i:�
aviões "ürlskany' esceltado por destroleres'--'--

, Zarpou esta manhã rumo ao Sul o porta-aviões 1101'- . ',NOTICIA INFUNDADA
te-amer-icano "Orískany", escoltado pelos destroieres ·"Po- Em sua passagem pela linda praia de Copacabana, I "

wer" e "Lawe" e pelo petroleiro "Niobara" que haviam as belonaves norte-americanas reâlizaram demonstra-I À tarde de ontem mesmo, a nossa reportagem foi' in-

chegado ao Rio quinta-feira passada, numa viagem de ções, assistidas por grande público no referido bairro,
!
f'orrnada de que o porta-aviões, que tem a seu bordo a

amizade. .

"

.

. desaparecendo, depois, atrás de espessa cortina de 'fu- viões a jato, fariam manobras nesta Capital, identicas as

A força de operações norte-americana, que transpor- maça. que reaÜ�aram no Rio de Janeiro, em dias da semana
. t� aviões a jato "Banshee", e torpedeiros "Avenger", par- passada.
tíu escoltada por um gl'UPO naval brasileiro, constituído EM AqUAS 'CATÂRINENSES

. I
pelos cl'uzad�res leves "Tamandaré" e "BarrosV' e por Ontem, 'à tarde, �'porta-aviões "Orískany" e mais l 'I'al notícia: porém, carece de fundamento, segundo
varies destroíers, os quais .farão manobras combin-adas os destroíeres que o acomparrham, passaram ao largo da I informações que colhemos junto ao Gabinete do sr. Ca-
no litoral de Santa Catarina e Rio Grande -do Sul. Ilha de Santa Catarina, rumo aos .mares do sul do Brasil. mandante do VO Distrito Naval, nesta Capital.
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• ..J 5 C t· � Tempo -- Bom, com au-
fiO ve • a arana. ,.

-. me�to de n ebuloaídade. Ne-
voeiro.

Ano XXXIX,

�'! I'
Temperaturav-cLigeira e-

levação. '

1'1. 11.430 I Ventos -'-,Do quadrante
I Norte, frescos,'

.........��....w ...._-_...._.."........,....... I 'I'emperatur'as -- Extl'e-
________..:...... ....:_ ---'- ,mas de ontem: Máxima 24,8.
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luta d� Odio e de Sangue! ,Esclarece .6 Min., da Marinha
,

�,

,

' I a visita dos oavios 4e guerra
Os, bandidos, foragidos_ dà Ilha' ,Anchieta, 'recebem, à bala I Dorte-a",ericanos

"

,

I d T'dE' - I
RIO, 24 (V. A.) - O mi- ra manobras conjuntas com

, as ropas' e captura. ropas, o xêrcite .. istro d� �a'rinha dirigirá, os nossos barcos, Os amei-i-
, nas proxima.s horas, uma canos. protelaram por muito

COm canhêes de 35 mm
'

: carta. ao deputado Aliom�r tempo o envio dos
_ �avios.

r., " • Baleeiro bclal'e�endo os mo- Tornou-se necessarro que
PARATI, 24 (V. A) -I Nas matas a reação dos cal' qualquer movimento da rando os fugitivos da Ilha tívos- pelos quais se encon- as gestões fossem feitas a-'

F�sta cidade foi teatro do' bandidos continua intensa, polícia. Anchieta. trarn nos portos brasileiros través do Itamaratí pata
mais violento combate da' embora tenha sido inte�sifi- RIO, 24 (V. A.) - Anun- Seiscentos soldados foram vasos dOe guerra norte-ame- que os almirantes bsaeílei-
"guerra" que estourou entre cada a caça pelas fôrças mi- dou-se que destacamentos colocados em estado de a- l'icanos. Na sessão de sexta- 1'08 pudessem executar seus

os fug i'tivús da Ilha Anchie- Iitares. Os detendos lutam das fôrças armadas, êquipa-. lerta na Escola Militlll' de Jreil't: -, 41�ima. Sl.�]"ulld.() .fala'.ra; j?hí.Il..l1& de 'manobras :>�.r()�

ta e as praças' da poilcíd com ferocidade- incrível ati,· dos com .peças de-.'à-l't.ilhaj'I<� 'rtdzéfíde; para enfrentar os sobre o petróleo (I membro navais. Esclarecerá a carta
militar flumi;n�&-�, Á cida- 1'ando com precisão e rnan- I de 35 mílimetros. estão vas- bandidos, f:Í:1SO os mesmos "comunista Lobo.Carneiro, o

I

que, ne'ssas condições,
'

n:10

ide .eatá em pãnico, As f'amí- t.eIldo rigorosa a vigilálH;ia! culhado as montanhas pró- procurem apb3era-r-se'-de 'ar- sr: Alíomar Baleeiro concor- passou de coincidência a

lias estão intranquilas e �- com su�s pa�rt�lha,s avanç�- i ximas. a Rezende,. no Estado mas adicionais alí existen- dou com uma declaração do presença dos vasos ameri-
Iarmadas com .os 'aconteCI- das" cuja rmsaao e comum- do RiO de Janeiro, procu- tes.· orador de que não era .dese- canos,

mentes sangrentos. Tirotei-
' "

javel a esta altura" quando ,_ ._......�..�w.........-".................- ....-....-�

ooRn�d�ecru��swc� -� Bev�aumaleisobl'eop� Atentados dosItem-se hora em hora. Os a- troleo, a presença de belona-

gricultores amedrontados a-o VA,RG,'AS DESTl'ACA O VALE. vas estadul1idenses nos nos- BAnda'rm9s- .'.handonaram suas roças e 1 sos portos, uma"vez que,po- li II
caminham como retirantes

'

DE SÃO FRANCISCO'
,

deria paracer uma demons- . PONTA. PORA, 24 (V.'

:alarmados. No centro da ci� .'. ...... .

-tl'H�ão de força. A carta do A.) - Notícia.s pl'oc.cdentcs

::�for�cl�in�for��ç����� 011 8x8mplo que animou o Devê'roo 8 apresentar !�tc���:c�� M����lh�� !euvi��! �:.a\::o�;::ll�:d�e��ia;ràtr�l�:
!::;:r���l�;nk::utOl:idacte. a

O 1181100 sist8D1a de sQcledQde mista para a PetrubrA :�.��:,�!:l:e:v�:'����í�:i��� fo�q c:��:í'���sbl';::�:�I��ai�:: •
_ "Eu vi um-gi1:rpo de solicitaram das suafl colegas O incidente verifieou-se-

bandidos subindo a Serra". PAULO AFONSO. 24 (V. "A -Companhia foi orga- hidreléti'.ica de São, Fl:ancis- ameri�:mas uma '�'frota

,de,j co� .

um patrício, resi(��:1tp.
Ato continuo segue para o' A.) - à presidente Getúlio nizada sob a forma duma co e Usma Siderurglca de tarefa -- esse o nome tec- em Sunga Puente, que flCOlt

local um pelotão d� policia Vargas foi recebido aqui pc; sociedade mista. Não errou Volta Redonda". '

" nico dado a um porta-avi- hospitalizado. Faltam det�
acompanhado 'de fuzileü·os. lo)'! gO'Ç'emadores de Per- I

o governo de ter' preferido
.

Frisou, ainda,' o sr. G�tú- I ões.: �;gun.s destroieres pu- lhes.
.

"

. Os bandidos recebem as tro- namJ:mco, Rio Grande do esse tipo de organizaç.ão. A lIo Vargas que (l'

aproveIta-,
' -, -'

.

.r�._"__"'" ,

\ -pas fresGas a bala. Não lhes Norte, Alagoas, Bahia' ,e er'iciencia eom ql1e tem sa- mento de Paulo Afonso será
dão tl'egti.as. Atiram com fu- Piauí, presidente da Compa- bido ]e"a1' avante seus gran- a maior \base ou o' 'melhor
l'ia muitas vêzes surpl:�en- nhia Hidrelétrica, engellhei- eles empreendimentos é àtes- eentro il'racliador da recn- I
dendo a desc�be1'to a fôrça l�o.S e numerosos operários., tado vivo, do acerto e fei;l\n� peraç.ão e desenvolvimento II
�ue escala a 'Se1'1'2o, na ansia Em seguida dirigiu-se ao es- didade do impulso que a economieo do Nordeste. Da
de um cel'CO definitivo. critório da Emprêsa, onde criou .. Esses �x�rnP�o,s !l1S- ,�Ja��ou que out.ros sel'viço,s

Os detentos usám o 'siste- os técnicos lhe fizeram de- piraram o governo quando ir.ão ali cuidar dos. t'rabalhos
ma de guerrilhas, não per- morada, exposição dos tra- propus a soluçã,o do proble-, de irrigação, colonização,
'manecendo num ponto só, I balho�., .' .

ma do petroleo o mesmo ti- tráfego fluvial, fenovíário

dispel'sam-se rapidamente,
.

Apos VISItou tod�s as 0- po de organização, cristali� . e rodoviário, rede de ael�o

usando de mobilidade'espan- bras em andamento, inc1u- zado 'na mesma economia portos, sistema de comunico
'tosa. Atiram das; gargantas sive os .serviço,s de nature- miFltade outras obras'. Estou cação, -saneamento rural,
:dns Senas. 'escondendo-se, za social. Mais' tarde, aplau- eerto que essa forma de em- saú.C(e, assistencia e ensino 1).10,24 (V. A.) - l<::m de-'
cavand� t�incheii'as, desa- dido por cerc� de tres !!lil preendimento há de dar ao

I p1-ofissiónaI, fo,niento
à pro- c1aráções' pelo telefone' in-

var-ec'endo rapidamente, opel,ál'ios, Q sr: Getúlio Var- cas,o do pet�'?l�o os mesmos dução pecuâi'i�, mineral, ternacional, o SI'.
.

Batista
causando. confusão e desar- gas pronunciou um impor- frutos que Ja colhemos na etc. Luzal'do disse-nos: "Tudo
'iiculação á caça. Levam por tante discurso.

' I' teÇn.inon éomo era natural
jsso vantagem sôbre os poli- Inicialmente enumerou os é como se havia de esperar.

;��:(): f�l::�:��o;i·e�ôd��t�� ;����:�:. f��fu:�ã�l�t:l�i�� tabellQ Irá, .parl, • pasta ,.os. inciden.tes tiveram o

-ocupados pelos presidiários, pOI'tafíte. empí'eendimento;' da V.-a"'a-o
.

",' justo têrmo. Aceito a nota

principa:lm-ente as garganta� ''dizetrdo: ·v" ,-'.. i
'

.

,

.., y
, .

argentina, con�iderando-a
mais importantes.

.

"Assim deixou o meu,-:<go- Rl�, 24 (V. �.) _

- "A

j"
O Si'. GetulIo ,vargas tem 'satjsfatória. :Tivemos a. 8<1-

Como meio de reaç'ão (:.on--, '-verno "'em 1!t45" �ssentadas de�el�, da: negatIva do sr. realmente �m �llra entregaI' tisfaçi'io, de vetificar que as

tl'a a fome, -geralírletl'ie"" á' 'f�as"�s I�ages"pa:ra- h apro- '&tl'J�.).m, Cabelo _de haver ao sr. BenJ�m�m Cabelo a 'relações en1re os dois países

tardinha, grupos dispersos v�it.ament? agl'.o-ind_us!rial e recebld� .um ,telegrama d_o I' P::tst� �a Vlaçao, tanto qu: yizinhos e àmigos não süfre

descem a Serra e saqueiam do potenCIal hldreletrlCo de sr. GetuhQ Vargas convl-. nos ultlmos ,meses vem atl'l- l'arJ o ménor 'estremeeimen"'

118 localidades' ni�tàndo os 'I,·um
dos 'maiol'es, rios do Con� -dnrr41o.-o paTa a past.a.. da I buindo ao mesmo missões to, Pelo contrário, dando'

que lhes opõe� re;;istência.•tinê'nte. O 'que se fez depois Viaçã'O, podemos 'illf?l'l11ar da co.mp_etrllcia do. titular mais uma prova do, seu' a

, Os viveres são caJTega�os : foi un:� �on�e.q�e�,cia dessa

I q�e o n0Il!e d/o presld�l1t.e da Vaaçao; C()n:o .seJam., ti prêço e amizade pelo nosso

para a ga:rgallta e, a.38m1, l pl'e]la! açlW lluelal "

. '<
da COF�p está sendo �Ogl- coordenaçao �los tIanspoltes país, o govêrno argentino

eles eOlltinu:ifri lut:an'ào dia 'AcC'lll:ua o .sr: G-�uho '\ a"l'- tado pata. .�queJe--c�:go- -

I
e desc<mgestlOnamento- dos sugel'iu-nC'ts enviassemos um'

..e noite, c.c!'03peradamcnie. ,gas: •
declara o O/GI()bo.. I portos. alto- fun�ionári� a .fim de

, '

discutir e assentar um mo-'

dus vivendi ,na front�i 'a".

-'� nós vamos passar as
férias em Lages" �u
quero uma metralhaclo
razinha de verd'ad'e.r.

•

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DRA� WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTÔNIO um MUSSI
MédiC4JS

Cn-urg ia-Cfiü ícá Geral.Partos

Serviço completo e especiálizâdo das. DO-ENÇAS DE �ENHO-
p. AS" �,)m ·moderu()s mé.totlos de diagn.õs'UC08 e tratamerlto.

,

F'iLPOSCOPIA - HISTE�O _ SALP}]'rGOGRAFIA - Mt:'rABO-�

',' ': .

. LISMO'BASAL •
.

'

, - .'·,Ra.,iloter.llpia por ondas Cllrtas'Eletrol:oagulação Raios Ultra.

"".pt!!!':" e', Infra Vermalho.
.

s • ton'i�ijóiío: .. Rua ::I'rajano,: ·n.�l, l° andar

�"i)io.
HÓririo: ·D.à.s 9' às lZ noras _ :J.?r.,-:M:u.sai.

Dás 1.6, b iS horas - ,Dr8'. Mu�si.
Residência AVeriida 'I'rcmpowski, 84

Edlffcib do Mon-

D�. A.. Si\.NT�ELA
(Furmado ,pOlia l"a'Culdádl)' N;cloii"al de. Mediciria da 'Universb

ca'!., do BraMI;):
'Médico 9"1'. coneurso da As{Jstêircia 8, PsicoIlàtas do Dístrífõ ,

Fêderal.

I'.

Ex-ipte.rno do Hos�ital Psiquiátrico e Miuírcômio ':Tuáiciáfio ,da;

DR; TOLENTINO DE CARVALHO
Aperféi�(J'dJilentj) em Vôl'to �Iegte r Buenos Arres

OU\"IDOS � .NARIZ ;.._ GARGANTA

ConsultqI'io _ João. Pinto, 18 =- 10 aIlda,

Dlàriarnezrte das li) ·às' 18 hor�s' ,

.DR.. L -L{)BA:T'()��FrLHO
Doenças di} �lIartlitp .re!ipirutõrio

'P n 1} F> ·.R C' o- r;;,.() s E

RAJjIOGRAFIA 'E' RADioSCOPIA Das PULMõES

Ci l'Jl.rgÍ'a, dó Te.tax

Forrnado pe la Fa'C(lldad� Nú.ciln(al de>Mê'dié.ina.;'Tisitilogis.t,a

-i \-,�.

'fh.ciiiC1rurgiii.õ' do :fl:'(1$pi'tAl Nerêu Ramos .•

Cur�o' de .. elip.eci4Iltl'lç,ão .•J,JI.'l'à 8 'N. !V. EiI.ibt2-rro> e Euª,ssi$térrtti dê·

Cirúl'gil1 d" �rol Ugo PiliM'ito Guii�lar.�es '(Rio}�
.

C0lJ'Sultório.: Rua Fll1i'tl.e 'Schmidt n. ·88.

Diàriam'8pte, das ii} 'llS 18 horás.

Reii3êhciã: Rua Feli?e .Schlllldt, n. 1:0;1.

. I

DR·. 'ALVARO DE' CARVALHO
Il'oenças dê Cl'iall.çaa

Conãü ltúr io : Rua 'l"t'á1atro 's7'u" Edi( São Jorgos -- l? andâI".

,sàIas 14 e 15.
Ex-inte�llo' da Santa Casa de Miséricórdia do Rio de. ·JáileirÍ!.

Res'id'êllcil\:, Rua Brigadeiro 'Silva Paea, s /n. _ 3" andâr; (dlk�
-câra do E�paÍl�a.).

cmURG1Ão DENTISTA

Rua Felip.e Scbmídt ..,.... Edif. Amélia Neto - Salll 1

I Tratamento' cirúrgico é' cura 'da Piorréa AIYé�ia!:'.
I Tratamento cirúrgico e cura de. Abcesso!!', Granutmas. QBi.�

______..... . ...;...... 1 radiculares, etc.
.

....

I ATENÇAO: - Grande' redução de preços nas DEN'l'ADU.RA%.

para as pessôas que vivem de ordenaao. '

'.' I
Laboratório Protético sob a direção de Técnico C!HlOtra� --

! pecilllmente no Uruguai, formado sob a orientação de um dOll :m8:bF-....

! credenciados especiaÚstas da América.

I.' Dentaduras sem o é:.é� da Bl1Ca (AJyobada Plati:SlII)
.

t'
. i Ponb:s'/i\1oveis e Fi:tas

.

__
, ---...:...--------------. Todos os demais Tl'ab-alhfs Protéticos' pela 'fé.cnlC$ mrtia ;r_

DR. ARl\'lANDO VALER1(}' DE ASSIS, I
cetlte,

,

MIl:inco '

.

,
.

, --------------"-....:-'-r-
Dos Serviços de. Clínica IilfaltW da Asi!i$têMia Mufíicipãl e 1I0I!··1 A V I S O'

pital de Caridade .
.

CkINICA MEDICA DE ClW:ANÇAS E ADBW'OS I. O Dr. DiaIma Moe'lI111am. �wisa à ,sua distinta' client.e'la .q-

, _ AI'ertla _ restará
au!>,ente atê o mês de setell1bro em vla-gem de estuflo....

c, 't" R N " li
América do Norte.

(ursu, orlo: ua un-e"s Ma:cna o, 7 -- Consultas da'S lU às 12 .'
I

e das 15 à:s' n h'oras. I
. ComulÍlca ainda qu.e o S'IlU Instituto d"e diagnóstico dibi� e4>_

Re!lidêlrefa.: Rua:Mar-êch;l Guilherme, b _ Fone.: 783. ! tin·últ
fuU:donando ,de maneira regular, ficandó como &ó:u eu.b.sfiu�...,

1.0
competente. clín'lCo Dr .. o.rlando S!!Itroetter qlle chi. mttill,à.·v,:m.-·

·ano, vem acompal1hando, passo a passo, os servÍçf>s c1h'iic"", da,·\

r Cas" de SaÍlde .São Sebastião., e ..ue seu consultório..

i
'

Os .serviços d�, rádio,�diagnóstico, radioterapia e os d� lab40:r.-
t.ório clinic.o ficarão a cárgo go Dr.· Paulo Tavarva. mmr. ..8j;':'{,.•__..

·l.me�te coullec:ido· em ·nosso meio,. pela' sUa profidência··e 'd8dica�"",.

I,mla tlitas especialidades. . .
.

.

.

"

l
., "

. .

•

'..... 1''''';i1 .. '!li' •.
I "

,

I'·· fi... 11·..."04 o.""",.. .ui, lo.' ....;;: �,�
, ••

C;�1'I1IIa rlU""......,P..OSfi""..S

f!lltlicil: MêUr('� -- Dbllnçal!! Naevosas.

CóItsultório; Edifí(!io AmUa Néto -- Sala 1).

Res'idênl'ia: R1HI. BllClfiuvt;., 134.

'Consultas; Das 15 "às 18 horas.

Tel�foii�:
.

""onsultório: 1.21)&.

8esidência: l':a805.

DR.. JOSÉ:BAHIA S. BITTENCOURT
MÉDICO

Clínjea Geral - PEDIATRIA
Rua 13 de Maio, 16 - Itajaí

f'UERICULTURA :- PEDiATRIA -- CUNICA GERAL

Consultório e Residência - Rua. Bulcão

?e Maio)' -- Flor·ianópo liso
Horário: 8 às 12 horas Diàriaml'nte.

-/

Viana n. 7 (Largo- 13

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO FONSECÃDA
Especialista do Hospital

Moderna Apar.elhagem.
Lâmpada de Fenda � Ref,rator --'Vertometro etc. Raio-X. (ra

diografias da Cabeça) ,- Retirada de Corpos Extranhos dQ Pulmão
• ,J'::sofagó.

Receita para uso de Oculos:
Consultório -- Visconde de Ouro Preto

Belo Hori;'onw.). .

'
n. 2 -- (Altos da Casa

ResidêncIa - Felipe Schm,ldt, 101. - Te!. 1560.

CIRURGIA TREUMATOLOGIA .

ÓrtQpedia
Con8ultóriol .JGão PointoJ 18_·

Dàs 1'6 às 17 diàriatnente.

Menos a.os Sábnâo&.
.

' Res.:
.. B\).caiuva 136.

FÓhe M: 71.4.

DR� ftí}LDÁO .CONSONI
'"

Cirurg'i.ll· tieral - 'Ait� Cirurgia - M�lJlItial1 de Seliltoru
�. Cirurgia- dos l"umorel _;

'DiI Flac'�ldade de Medkina oa Unrversidad� de s'ào Paulo..

Ex-Assistente de Cirurgia dO.à P�ofesf!ore'§ AÍiflio Cor�i.·
Neto e Sy1}a'Mli'tos.,

Cirurgia do, estulJl.ago., vlISicula e vias biliares, iflt'eS'tl�o& �el.'
gado e grosso, tirDi.de, rins. prÓs·tata, bexiga, útero, oVlít1ír!! é trom� l

PI\6.· Varicoále,' l\id!;GC�']�, ��rizes e h'émía..
I

.

I'co�t!u.
'Itas: Da� 2 às 5 horas. rua ,F'!lH� Schuiidt; in (sobrado).

Telefone: 1.598.
'

.'
.

RellÍ"�bda.: Avenida Trornpowsky, 7 - Tell!_:fone. lS64, c
..

I

Atende díarfamente das 14' ns. em diante.
<,

./

ESTAD,Oo

\

DR. M.. S. 'CAVALC'AN,TI
Clíiii.ca excla'i�amertte de 'niarrçss

:')aldanlía Matinljo, 19. Télefone (.M.) 736.

\' .

ADMINISTRAÇAO .

Redação e Úfl:oinail, 'à' rua ConlSelheir� Malr.... 'lP:"

'fe'l: 1022 - Cx. Postal, 139 •

Dírétcr : 'RUBENS' A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F; DE AQUINÓ. "c'

"'�
.. :.:

'

':-'.

Repr.es-entantes:
Representações A. S'. Lara, Ltda.

Rua Senador Dantas, 40"- &9 tóndar-'

'I'ek: 22.5924 -- Rio d'e J'aueiro. ..

ReprE\Jol' Ltda.
Roa Felipe de Ofiveira, n. 2'1 - !,"'l sn��.
Te!.: 32<9873 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Cspital

" Ano , . . . . .. c-s . 171M)!)

Semestre , . . . . . Cr$ 1111,6&
No Interior

Âno . '. Cr$ 29&,&&

Semestré. . ,. Cr$ !1Q:IJ6'

A!Í.úncios mediantes CQllfÜto,
Os origjnlll� mesmo não publicados, nAo ,nt;-�·

devo Ivídos.

Ao dtreçao não. se reaponsabi liza .peloil c!>D'C<eli_,

Rua

I,'

Ie.
,

.

emitidos nos a'rtigos .assttradcs. ,

"ADVOGAQOS'
DR. CLA.RNO G. 'GAIJI.JETTI

DR. JOSÉ ROSARIO' ARAUJO
CI}nica Médica - Doenças de crtauças

(Tratamento de Bronquites eTh. adultos e crianças).
Con�ultiirio: Vitor M-elrel�s, 18 -- l° andar,

H'lrá�io: Das 10,30 às 11;30 e das '2,30 �s 3;30. horas.

Itesitlência: Avellida Rio. Bra-neo, 152 - V()ne 1.�4lÀ

..

Ru.a Vítor Meirt!J1es. 60. - Fone 1.(4)�• ...,... Flori!uiõpo)jft.

,

DR. RENATO RAMOS DA SILVA
- ADV'Q:G.ADO -

, Rua Santos Dumont, 12. ..:_ Apt. >l.

DR� JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOOADO -

CáiX':l Posta) 150 - lfiI,jaí -. 'Santa Catarina
/

-� ..__ .
. .

\

,DR. NEWTON D" AVILA
Cirurgia glfl-al � Doem;aa de Se�hot'as - 'Pl'octologia

. Eletl'jcida�e Médica
.

.

Consu-!tório: Rua Vitor M·eit·é}-;s n. 18 j_ 'i'f!le:ro.ne 1,507,

(l.onslllta'S: As 11,30 horas e à tarde das. 15 horas em dianté.

Residência: Rua' Vidal Ramos. - Te.lefône 1.422.
'

DR. MARIO WENDHAUSEN '

DR. THEODO�IO MIGUEL 'ATHERINO
- ADVOGADO -

'Rua :t:-raJano n. 12, 1° andar, sala n. 1 - Edificio Sio J&y�.'

(Escr, Dr. Wl\ldir Busch).

!.elefone - 1.340.

Clínica médica de adultos e crian�as
Çonsultório . .-:. Rua JÕ'ão Pinto, 1·0 -- Til!. M. 769.,

Coftl!lu-Itas'; Das 4 jJ.s 6 horas:

Residência: R.ua Es_teves J'únior, 45. Te!. 812.'

DR. ALFREDO CHEREM
Cnn" Nacional «e dO'en<;ae mentais

Ex�dlretor do Hi)'�i,táI Côl&nia &nt'Ana.
Doenças nel'VaS8S e mentaiS';
ImpotêbCia Sexua·j. •

RU'a 'Tiradentes n. 9.

DENTISTA
. I

.

CCli�ú·ltall da!! .15 às 19 hor.fls,
F'ONE: M. 79B,

Res·.·; },fua Sàntos Sartliva,' 54

DR. OCTACILIO DE ARAUJO

•

_;.;.. .

,
Sabão

'\7irgem ES1Jecia
da Cia. "IT.ZBL. INDUSTRIAL-JoIDlilI8. (maré.· rogjatrada)

. Torn� ,8· roupa. briloquissima .

'
..

.

'

"'_' I . �

lidad.e
.' s�aÃ��:RC�� .

� [SP�CIAi.JD�.OE
'·'��"''''''1'r-=-:':'�··TY.7·
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Yitla SociallDidemla de fe're,_As_se_mW_..;...é_ia_(--+e,_;sl_ativ_a
,- ANIVERSÁRIOS Jlfelde' 11ft ti b 11 d "O,.pSra. Eduardo Nicolich :. JT�LIA, 24 (U. P.) - vvD DIa, DéI 8r D a

I

a" ii •••

TnUlSCOl'1'e, hoje, o aní-
I Fulm:na.nte epidemia .de fe- d, Assembléia Legislativa teve na presidencia, 011- O título acima, foi a

eX-l_
Essa a .real idade ; todos

"'\.'Pl'SlÍrÍO natalício da exma. :
bre tifo Ide acaba de rrrom- tem, o deputado Protógenes Vieira. Secretários.: deputa- pressão us.ada por um nosso abatem, ninguém replanta.:

:.'1'a. d. Orminda Silva Ni-
.

p,:r. na comuna .de Nocera dos Elpídio Barbosa e Clodorico Moreira. amigo residente em Chape- Altivos pinheiros, perô-

CI'li<:b, digna esposarlr, nos- 'I'irínoso, na regíão de Ca- A COFAP na berlinda... cô, contando-nos,

indigna-j
bas seculares, imbuías ma-

-so prezado conterrâneo, sr.' tc�nzal'e. Em menos de dois No expediente foi lido extenso oficio da Associação do, do desrespeito cometido gestosas, cada vez mais

Eduan:io, Nicolich, Secretá- i d�as, 57 pess�as foram atin- Comercial da Laguna rebatendo as, acusações da COFAP pelos serradores que e-stão longe cada vez mais distan-'

-ri(, da Junta Comercial do! gidas pela epiderme e 1uase -contra ela e as congenere do Estado. abatendo pinheiros novos, te, vão desaparecendo e a

'.'Estado. I todas tl.vel'�m _

necessidade Nesse documento, aquele orgão ,das classes C011ser-
de quinze, quando a lei só terra vai fiêando vazia. Os

.

À!::\ muitas homenagens de i

de hospItahz�çao. Entre e�- vadoras .reafirrna suas declarações de que os negócios da o permite a pinheiros adul- nossos agricultores, anti

""lHe será alvo a ilustre da-
saa pessoas f:guram 21 cri- COFAP são .apontados como menos clarps e menos pró- tos de quarenta e cinco com quados e amarrados e pro-

'ma as de O ESTADO _

i ancas. A rapidez da propa- prios para combater a carestia da vida. I

I
casca e sob a condiçãô de cessas sotjneíros também

FAZ.I<.:.f\lI ANOS, HOJE':' 1 Sfaçào �a. epidemia seria O povo .pede �Póio ,

' replantio. .' concorrem jogando velp,os,.,
_ Sta.. Mirta Costa Avila. c�nsequencla 'de uma inva- O deputado Paulo Mllrqües deu conhecimento à Ca- _

Dizíamos , que o grande troncos ao'chão e::(lntr�Kit:n.� "

_ Sta. Maria do Carmo
sao de moscas durante a sa de Telegramas recebidos de Associações Comerciais e problema do reflcrestamen- do-os à voracidade das-cha,

.Dutra, funcionária do Dep.
onda �e calor destes ulti- outras entidades nos quais se solicita 'apoio da bancada to e cuidado das matas, pro- mas na queimadas ou à des-:

Rê�iona\ dos Correios e Te-
mos dias, traqalhista aos projetos de lei apresentados pelos depu- teção à fauna e à fIo- truíção lenta, dos ;cupi»�,

�egraf�:e'.111'.na V"lel'l'e,' fl'lha S·......�.��·f.;��e;;
..

:D":7�·ef·':D·
.....

-I":·e--:; !ad�s ?ássio Medeiros e Ylmar', Corrêa, 0;' primeiro "que ra, 'pr�teção ess,� de �� mU,i- que os devoram. Quem quer

HJ." II �
ínstitui um posto de Saúde em Criciuma, e o segundo cri- to legislada ,e nunca' .cum- que viajando -pelo interior

· rIo "r. H. W. Stellion, ex-eon- ando um g ináaío em Joinvile. prida, só daria resultado preste a atenção, constatará,

.sur-inglês nesta Capital. ..lO' Dia-'e O orador assegura a ambos os projetos o apoio da prático quando a SECRE- com espanto, a extenção e-

_ Sr. Eduardo Silva. U D sua bancada. TARIA DE AGRICULTU..: norn�e dessa incúria. E' fá-

_ Sr. João Batista, EDITAL Bolsas de Valores RA resolvesse criar a POLI- cil reconstttuir : primeiro o

_ Sr. Guilherme Gonçal- De ordem do Sr. Presiden- O deputado Coelho de Souza justifica -a urgencia re-
CIA FLORESTAL, exemplo homem ignorante e irnprevi-

"",eg, te desta Sociedade, convoco querida para o projeto de lei que prorroga,.até 31 de ju- do que fez São Paulo que dente, promove o desflores-

_ Sr. Jorge Nacif. a Diretoria, o Grêmio e Co .. nho o prazo para 08 comerciantes e industriais'efetuarem criou na Fôrça Pública u- tarnento ; depois a terra can-

_ Sra. Virg ínia Ribeiro missão de Trabalho, para
o seu registro na Bolsa de Valores. ma unidade destinada exclu- çada, sem proteção, lavada

'i'RoJa. uma reunião conjunta, às 14 Pôsto de Saúde para Videira sivamente a esse setor espe- pelas enxurradas; afinal o

_ Sra. Elí Konder Reis, .horas do dia 28 do corrente O deputado Siqueira Belo leu, para conhecimento de cialisado, e a qual ficou in- clima degenera, secam os

-esposa do sr. Osvaldo Reis. mês, no Galpão desta Socie- seus. pares, um oficio recebido da Associação Comercial teiramente a disposição da lagos, desaparecem as san

_ Sta. Ligia Horn Ferro. dade, sito à Rua Felipe de Videira e outro da Câmara Municipal da mesma Co- Secretaria da Agricultura gas, diminuem os rios, e aí

_ Dr. Ernani S. de' Olí- Schmidt, afim de serem tra- muna, ambos de apoio e agradecimento pelo projeto por
que a distribuiu pelo Esta- está a devastação, a miséria

-,,-eü;a, médico, tados assuntos de suma im- ele encaminhado ao Plenário, 110 sentido de ser criado do.' I retratada nas enorrnea ex-

portancía. um Pôsto de Saúde na mesma cidade. .

'

.

- E' isso mesmo! _:_ con-

! tenções
de samambaias e

'NOI'VADO Paulo Gevaerd Ferreira, Também leu telegrama recebido de Rio do Sul, de �lrm�u o n08SO amígo .

- nas coivaras ... E a Incúria

Com a gentilissima senho- Secretário Geral aplausos ao projeto de lei que manda instalar, naquela imagine voce quantas ser- continúa... '

J.·;nha Elfi Jensen, filha do ",. .".',. .,. �idade, um Pôsto de Saúde. rarias, r�gistrad�s, tI'aba- Uma Companhia de PoIí-

industrial sr. Otto Jensen e
O depUtado Nelson Brasil reclama lhando dIa, e' nOIte, temos eia Florestal encarregada

· à.� sua eÀ'11la. espos�, aj�s� O deputado Nelson Brasil reclama c.ontra Í11umeras em C��peco.... da proteção da flora e da

, ·tn"!.J I!úpcias () sr. Arnaldo incorreções contidas no 'Diário da Al:lsembléia e põe em
-

ao. posso calcular .. '. fau'na, cooperando com o u-

C1i,í'floso.da Veiga. relevo certo;; topicos onde o pensamento dos parlamne- -:- MaIS. de duzentas! fo- gricultor e orientando-o nos

tares vem mutilidado ou adulterado. 1'a a mad.elI'a bruta que des- métodós de trabalho e na
. A presidencia promete investigar as causas desses ce pelo 1'10, e tudo isso, meu campanha de l'eflorestamen-

senões, para ::lS devidas providencias, caro, sem que autoridade to, ao mesmo tempo 'que fis-

Aprovado o auxilio ao Seminário Coração de Jesus n.enhuma faça nada! O IllS� calizando e- punindo rapida-
de hoje r�orda-nos Tendo entrado na

..000dem do dia o projeto que concede' tItuto d� Pinho não. fiscali-. mente' os infratores renitell,.

que: auxilio ao Seminário Coração de Jesus, de Corupá, falou za ou, nao se enco_mod<t, os tes, e o futuro não lançará
em 1.631, o Capitão o deputado Walderp.al' Grubba que defendeu a medida guarc:as florestals, de no- sobre nós á pecha de desor-

,
'

d' I" d- b
. ,. rÚeaçao federal só eXl'stem .' .

l;;uiz. 'Bartrãiho; pOJO detel'mi- como ln lspensave apolO a gl'an e o ra cultural reali- '.
' , . gamzados, relaxados e mca-

nação de
-

Matias de Albu- zada' pelo importante estabelecimento de ensino. em tItulos mas não agem, e pazes_
.

querque, atravessou o Be- Posto a votos, o projeto� que é de autoria daquele enquanto isso as matas es- S. SURI

beribe e desalojou os holan- deputa.do mereceu aprovação tlllanime. tão desaparecendo 'rapida- ,..

deses do Pel'rexil, em Olin� I Soe. Escolar Év�ngeli('a mente, numa febl'e maluca �""••-"".-."."-"''''.''••,.'''''�

da; Tumbem entrou em primeira discussão, () projeto. de lucros, sem nenhum l'e-

_ em 1.822, na vila de I
de :ei que conced.e auxilio de Cr$ 15.000,00 à Soco Evan- plantio. Replant.io, a gralha Am'a' S.a,...a

FALECIMENTO Canhoeira Bahia deu-se u- gehea de Jaragua. que plante! porque ninguém ""

Dr. João Rlldzminski ma 8ublev�cão c;ntra o Ge- Defendeu a providencia o deputado \Valdemar Gruh- mais o faz. E sabe mais,

Após prolongada enfern1i- neral port�gues Madeira, ba, autor do projeto, que �lduziu as razões que (l' levaram meu caro, do geito que va-

. ilaw, faleceu, ante-ontem, promovlda' pelos Coronéiil a pleitear esse auxilio, e }){lde o apoio de todos para sua
mos indo, hoje exportamos

no Hospital d� Çaridade des- de cavalaria José Garcia Pa-- aprovação. madeira para a Argentina,

'ta Capital, o sr. dr. João checo e Rodrigo Antonio O pro,feto é aprovado contra o voto de deputados da amanhã será.a Argentina

Radzminski, ex-Promotor Falcão Brandão, aderindo a 'União Democrátic�,:li�cional. que exportará para nós.

Público, e pessoa grande- Independencia do Brasil; Grupo Eseolar em Àririú

mente relaci{mada na Bocie- - em 1.835, o General O deputado Ivo da Silveira justificou e defendeu o

,rlade' eatarinense. Manuel, Jorge Rodrigues, projeto de lei de sua aut,oria, que autoriza a construcã.o Pross€guindo em seus comentários, o orador discor-

O extinto exei'ceu; em :m'ai� tarde Barão de Taqua- de um Grupo'Escolar na B,arra do Aririú; mljni�i.pip',de. da da cI.áusula que concederia.. à ar't'endataria, preieren-
,

Sru1ta Cat.arina, por longos ri, desembarcou em Belém PalhoÇa.' cia na exploração de divers6es permitid.as em todas as

-:mos, as fun.ções de Promo- do Pará; Acentua o orado)' que dita localidade, habitada ex- ,estancias m.inerais 'do Estado.

to ... Público, e, 1'01' último,
- em 1.850, foi promulga-' elusivamente por pescadores,' dista 7' quilometras da se- q ponto de vista do 110bre parlamelltar suscita apar

.funcionava na Vara de Me- "d'o o Códig{) do Comércio; 'de,' donde serem as 'crianças obrigadas a venc,erem, a pé, tos de diversos, col.ega&", ficau,4o.;. assim" pl:o.y.ado que. a·

nores,' desta Cápital, sendo,
- em 1.'814, no Rio Gl'an- ''14 quilometros POlO i'ia. O Orad01" pede o apoio do depu-' redação da referida clÍiusula 'permite d�lvid-as. Deste mo�

--pelos s-eus predicados- de de do Sul. teve inicio a re- tado Bulcão Viana, ratificando, assim, palavras dirigi- do, diz o orado!' que aprovara a matéria, se houve!' a de-

-cultura � dotes de coração, volta dos "Muckers'" dirigi- das ao orador, quando era Prefeito de Palhoca. vida emenda.

muito estimado por quantos dos por João Jorge Maurer, O :projeto foi aprovado contra o voto da bancada Também ,estranha o orador, que no contrato se fala

:com ele privaram. que foram' vencidos a 2 de udellista. em exploração de jogos, quando os jogos, no momento,

A noticia de sua morte agôsto; Aposentadoria de dentistas estão proibidos por lei.

oeoustel'llOU a 'sociedade lo�
- em 1.875, ficou orga- Em virtude de di"ersas emendas, voltou às Comis- Outra cláusula que não pode passar sem reparos é

-cal, tendo acorrido aquela nizado um novo Gabinente, '�Õ€s o pro.ieto de lei que regulamenta. fi aposentadoria .dos aquele que dá à arren<lataria, o direito de requerer a de-
, Casa-de-Saúdoe, tão logo veio presidido pelo Marechal dentistas funciOl,lál'ios públicos. 'Sapropri�ção .de áreas de tentas sem qualquer restrição.
:li. -púb�ico o falecimento do' Luiz Alves de Lima e Silva, , Caldas da Imperatriz . Para ,que mais tarde não surjam duvidas, o orador

l1::ranteado patrício, quan ... Duque de Caxias, sucedendo Entrou em pdm�ira discussão o projeto de. lei sôbl'e apresenta emenda tambem nesse sentido .

.

<ws o estimavam e _sdmira- ao de 7 de Março de 1871 I (l ar'l'endamento do Hotel Calda� d,a Imperatnz a uma Em virtude dessas emendas o projeto voltou às Co�

'�am.
• .

que éra presidido pelo ViS-l firma gaúcha e p'clo prazo de 30 anos.' \

_Os seus funerais se efe- conde do Rio Branco. Go- O, deputado Vargas Ferreira tece considerações sô�

'tuaram, na manhã de on-
V'ernou até 5 de Janeiro de'l bre a matéria, enumerando os melhoramentos que a fir-

!:<>m, no Cemitério Púhlico 1878. I ma
an-endatá'ria se obriga a realizar, bem como as van-

do ltaco't'obí, com 'grande a-
André Nilo Tadasco tagens e prerrogativas que à mesma concederá o Estado.

c�mpanhamento.
------------------------------------�------�--�-----

O ESTADO anresenta à
€y.ma. familia eniutada a ex

r'''''::!�('I do seu profundo pe,
saro

""�-...�.....��......,."...

-Participação
Carlos Angelo Jo'edrigo e

Maria do Carnlo Silva
Fedrigo

'parti-cipam o nascimento
de !"eu primol?,'enito JOÃO
FEDRIGO NETO ocol'rido

\·11a Maternidade "Dr. C.<l.<'los
Cgrrêa", no dia 21 do c.or

, rente.

A Srallia Que Plante. ••

,
.

Está em festas, com ()
H2scime.nto de seu primoge
J'lito que' rece'bel'á, .

na pia
"b�itismal, o nome de João

Fedrjg� Neto� ocorrido na

]':iater:l1ldade' "Dr.' CarfoR
"'Col"l'êa", no dia 21 do cor�

l'ente., o l:J.l' do SI'. Carlos An
-g.eJo Fedrigo e de sua exma.

-êsposa d. Maria do Carmo
cSDva I.'e(irigo.

· NASCIMENTOS

Procúra-se competente que

des.eje acompanhar família

que seguirá pa,ra Curitiba.
Tratar �ssoalmtmte na rua

Presidente Coutinho, n. 92.

..

missões.
Pirorrogaçáo de prazo

A Casa apl'OV()U o projeto de rei que prOl:roga o· pra�
w pa,ra que as sociedades comerciais e industriais façam
,;eu re�,riRt!·o na Bo16a de Valores do Est.ado.

AVENT,URAS DO, ZE�MUTRET,A. • • •

,
·l

l- .,'
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C t
· RETORNOU O CORINTI

e eraçao a arl- ANS DE SUA ,EXCURSÃO

n"".-n se d'e Fu·te.b·o.I· Á EUROPA Convocação da Assembléia Geral

"'.
D-e ordem do Sr. Presidente SM convidados os se-

Retornou á São Paulo, do. n.hores sócios para uma Assembléia, Geral a realízar-se

Ata'. eucerrameoto d'o Cousoalbo' mingo último, ápós brilhan-, no dia 25 do corrente, quarta-feira, próxima, com inido
• ás 20,00 horas, no- salão de .. conferência do Chi.be (; de

t� temporada em, diversos _
'

I bt-trai do C mpe'ou t d �l países do Velho Mundo, .a e- Janeiro, gentilmente cedido.
"

ar "

. a . 8 8 8 li quipe do Cormtians, carnpe- .

-ORDEM DO DIA - Estudo, discussão e aprocacão
.'

" �

ão paulista,' i d'l.l Reforma
dos Estatutos,

As vinte (20\ ljoras, do mais havendo a tratar ó sr. Florianópolis, 21 de junho de 1952
. Os craques. do Clube do

Io ia quinze (15)' de junho de Presidente deu por encerra-
,

mi} novecentos e cinquenta da a sessão, qual foi lavra- Parque São Jorge' tiveram a)Elmo Dias da Motta, l° S€cretárjo
1;' dois (1952)., nesta cidade da a presente ata, que vai apoteótica recepção' por par- _.� _

(fe Florianópolis, na.aede da por todos os presentes assi- te do' povo paulista que os

Federação Catarinense de -t carregou ef triunfo tão 10-

M·
_. ,

t·
.

.' '.

tVutebol,-presellte OR 81'S, OR� na�I:�s,) Osni Melo, Presí- i so pisarem terras
'

ban dei- alar lncen tVO . .aO' esp'or e
n i Melo, Presidente da' F.C dente . l1'antes, d '

'

St C t
.;

F, Ruben Lobo, rapresentan- (ass.) Ruben Lobo, Repl'e-I Em suma, uma recepção O remo em 4. -

,

,a arlna
,te elo América, o Moacyr se�tand:o o América, ,digna de um autê?�i.co. í��

.

TglU\te�lW da Silv:il:a desig- \ ass.) Moacyr Iguatemy I lo do povo espcrsivo brasi-

nado lj'Ial'a secretário, dei- da Silveira, Secretário, Ieiro.

xando de comparecer ore-

1'!'eSen,tante do Avaí foi pe
lo rn'. Osn

í Melo, decla ra do
'2berta a sessão do Conselho

Arbitral, para aprovação. da
-partida hoje realisada entre
Ava i x América, pela fina
l issírna do Campeonato Cata

rinense de Futebol de 1951.

-uja partida transcorrer

normalmente, terminou com

..1 vitória do América ,. C,

Tela contagem de 4 x O (qua
'tro tentos a zero) sagrando
se com este resultado Carn

peão Catarinense de .Fute
llOl,de"'1951, de conformida�
de com o Regulamento dI)
<:ltndo c'ampeOJlato, A parti
,da em referência foi aprova.
da sem restriçõ-es. Al renda
<{cusou a soma de Cr$ " ..

:í.�.085,oo (dezoIto -mil e oi-
'. " . / .

f.()centos e cmco cruzelJ'O!?),
eabendo de quota a FCF a

impol'taneia de Cr� (ilegí
vel), e Cr$ 3.274,25 para cn-

. (1,1 clube di::;])utant-f.',. m!:'rG
<:endo, Úánbem, tiprova'ção as

<:ontas da pal'tidà em apl'Cc
��;.Com a palavra o 81?, 08-'
ni M, Preso da FACF e do
Conselho Arb.itral, ·felicitou
ao va.loroso feHado Amél"ica
F,' C, que tão br.ilhantemen
te conquistou Q. T.ituw i.Je
Campeão do E"tado, dentre
aa normais esportivas, por-

'. 'bJ:ndo-se todos' os transcoi'.,
rer do jogo com lealdade e

-cavalherismo, Igualmente, o

. iiI': Presidente, felicitou ao

Avaí �t:;ia' ma.l1eir� dil'cipli;
Dar de alto grau' esportivo
com que sónoeram 'suportar
(\ revez, Concedida a pala
vra a quem dela quizesse
"fazer uso, o sr, Ruben Lobo'
congratulou-se com o Avaí

F·tC, pela maneira con-eta e

disciplinar com ,que se por
taram os seus jogadores,
peditldo, ainda, que COl1stas
fie e� ata um voto de agra'
decimento ao sr. Osni Melo,
�res!dente da FCF, pelas a-Itençoes com que cercou a.

Delegação, do seu Clube, ·e I
pelas. garantias que deu 1_l,0
,quadro do América, dentro I
€ fora do gramado, Nada L

,

"

..

.; '." "

.

� "

EsportIVO I'Estado
� •

J

CLUBE ATLÉTICO CATARINKNSE FEDERAÇA,O
DE SANTA

AQUA1'ICA
CATARINA

Ficam convocados, de 3-

côrdo com os 'Estatutos em

vigor, os senhores membros
do Conselho' Superior, para
a reunião . de Assembléia
Geral extraordinária, a rea

Iisar-se no próximo dia 26.
quinta-feira, às 20,30 horas, -

na séde desta Federação,
com a seguinte ordem de
dia:

. Eelição para preenchi
mento do cargo de Presi
dente, vago em virtude da
renúncia do SI', Dr, Haroldo

M.ais' por' gosto do que nense de out-riggers a·2 re- P d
"

e €rnen'a,

por dever acompanbamos mos, remando ao lado de seu. Florianópolis. 20 .de ju-
.com interêsse indisf'arcado vigoroso f ilho, Hamilton nho de 1952
as disputas náuticas, tanto Cordeiro; Aciolí Vieira, Mo- Osni �e)1) 10 -Vice Presí
que, sem exagero, podemoa' acir Iglyüemy da Silveira e dente 110 exercício' da Presí-
nos. gabar de ser os mais as- Décio" Couto, este último dêncía.:
síduos f'requentadores

.

das campeão brasileiro' de B5 e

nossas duas baias, desde os vice-campeão sul-americano
primeiros passos desse: sa- de Valdívia. timoeando o

lutar esporte em Santa' Ca- out-rigger bl'asileiros de 4 FEDERACÃO CATARI..

tarina,' 'com Hamilton' Cordeiro, WaI NENSE DE_ FUTEBOl,

Resoluções da Diretoria:

:.,-
as Entidades e Clube filia- Fascinadcsçpelas grandes mor VÜela, Manoel Silveira

fi - Proclamar. Campeã dos, .éntregar na .Secretária e pequenas disputas, as pri- e Sadi Berber. Esta mesma,

de Volley-Ball j uven il a E- da FAC, até 30 do corrente, meiras horas 'da manhã lá guarnição foi vencedora das

qu ipe do Lira Ténis Clube; lima fotografia de cada nm estamos junto com as auto- quatro p�oval:l el iminatórias ,

De ordem do Senhor Pre-

b - Proclamar Campeã de seus atlétas registrados ridades a espera da lancha realizadas pela Confedera- sidente, de acôrdo com a es

de Volley-Ball juvenil a E; em Basket-Ball, som o' que .que controlará as provas, .ção Brasileira de Desportos tahe�ecjdo no art� 40 letra

quipe do Ubiratan E. Clube; não poderão participar dos .

Evidentemente o remo é em Pôrto Alegre aRio de Ig·· f'icarn convocados os se-

c _:_ Solicitar inrocrição a9 jogoS a partir do dia 10 de um esporte grandemente be-. Janeiro, garantindo, assim, Inhr�ref'. �lembr�s da .,A�S€J�
Ca,mpeonato Brasileiro ;ru- julho-próximo. 10 na sua significação,.. O a nossa presenc;a no Sul-A- I biela Geral, pHla um", leUnI

veníl de Basket-Ball a ter O Segundo Turno de Bas- sexo forte tem o ensejo de me�'icailó do Chile como r'e- ão e-xtraordinúria no prúxi

lugar TI\) dia' 19 de .iulho do ,kE'.t-Ball e Volley :pall "terã' se aquilatar das suas p�si� In:esentantef-l d(l.Bra.�iJ, hora mo dia 26, quinta-feira, àfl.

corrente ano na cidade dê início ,no dia 10 de julho do' bilid1l.des fiaicas, dando ao eSRa de tamanha sígn'ifica- 20 hom3, na séde desta Fe-

Santos Estado dé Siio Pau- oI'l'ente ano, público provas de sua força, <;ão pura um centro esporti-
. deraçiio, com a seguinte or-

lo, Sllil, timaridade' e inteligen- �.ro pequeno com o IlOSf-lO,
dero do dia:

Resoluções Florianópolis, 21 de jünho da, de grande valias para mas grande pelos feito;; de Eleidi:o do 'Vic��-pí'esió:!l-'

1 _:_ De:�.igriar f;omo ·Dele- de '1952,'
-

a formação de uma. rnocida�' seus valorosos filhos: te, VfH!O'(>om l.X'dido d.e 1"'"'0-

gado e como Jlliz da FAC (aa.) Nívio de Andrade, de vigOl'�sa que transforma- Vai m}Iito bem. o r�m<! .ca-l nel'ação do senhor' Antônio

aos Campeonatos de Vol1ey� Sec(!.rtário _ f r� o Bl'asiJ num país de ti- tarinense, obrigado! ,Salum,

.Ball e. Basket-Ball a. ter lu-' VH:,to: (aa,) Osmar Cunha; tãs, Todavia. é preciso mantê-I .Sec�etária da" Federacão
gar em Blumennu nos·. rlia,s -:-- Presidente, 'I E vibra-se como poucas lo no caminho certo. fazen- Catarmense de F uteboJ� em.

5 e 6 de julho p, vindouro, vezes assiRtindo OR duelos, do intensificar as dispütus Florianópolis, 2{) d(! junho-

08 S1'S, Cap, Paulo Men<lon-' as arrancadas finais da ca- náuticas, procui'ando, àlém de 1952

çá Vice-presidente da FAC
NO llloagem na sua ansia iucon- disso, intercâmbio com os

Moacvr I�1l8temy da SH.�

e. Tenente Carlos da CORta VI'I'óRIA DE ASCARI

_I
tida 4e atingir vitorioso a melhores centros do 'País, veira, Secretário.

Dantlis p�rtencente a{) -Ca· -G. P. DA EUROPA meta de chegada.
.'

.
como o Rid, São Pa.ulo e

.ravana do Ar E. C.
O G d' p' ' l'E $ o remo tem o sexO. 'fra- Pôrto Alegre, A todo movi-

1'an e renuo (a u-" , � ,
.

1 t
.

2.- Tran::;crevel', . a Cir-
d' t d d

'

f'
co ,a sua 'asslstencIU se e a, 'lnento remisticô da C,RD, VITóRIA DO FLAMENGO

cular n. 20/52 d.e 28.5.52 da repa: lSP� a o ommgo. 01 Senhoras e senhoritas e não pode e não deye _:ficar NA COLOMBIA
C, B. B.: �elI�ldo ���hanteme,!1t: p��lo mesmo meninas da mais ida� alheio o' remo catúinense,

'De or'clcm do ,S·n1'. Pl'e-
lta 1a110 e1'to, Ascan, v,m� de a"sis'tem emocion°adas os PrecI's

.
'.

t"
.

.

d d I N
� .

, ,�m08 �ompe Ir; n Em BaO'otá imfrentou d'Ü-.

siclente, 'lembro a V,S� FO :m S�gU�_�O �f�J: 1110 dtjelos, h'em instaladas nos mais não poder para ga'ran. mingo o "'Fhitnento:.:do Rio,
que entrará em vigor

arma" am em l'U Iano e trapiches e cáis,
. ",

-tir o nosso lugar destavado I
a equipe local do Desports'

11'0 I-Jr'o'Xl'Ill() dl'a l0 . (',e �m te�'celro Rober,t Manzoll; Os qlle se d.ndl·cam a pra" - n t'
.

b
.

T
�

- '" o - pa�10rama �spor lVO ru- Quíndio, terminando o pré-
jülho, (I Regulamento �r�lce�. tA' ....

tica do remo o fazem com sileiro e sul-americano,' lio cem o' triunfo, do club�
pde' 'R· e,".·l·Rt....O e'- 111SCI'l' _

vo axl. e scan {'O!hInUa cllidado, atentos as instruo b• ". , 1 d d C t
- l'asileiro 'pelo �seOl"e míni-

-

I A l't
.,"0' eran o o amneOl1a o·

..
'

._
d m'

, .,
.

tçao c o t e a, o que SIg- M d' 1 ., 'd
"

T
çoes. os aI8 expenmen a- 'mo, 0'0.a1 de Benitez.

'f' d d' nn la, segul o nrn a- d d' t'
'"

nl lea que. essa at·a fi' t' b" 't 1" ,os, os que em ou ras epo-
. '.

. ,1' t
' t-' ru .. 1, am em 1 a 1ano, 'bJ' 'b

'
. VENCEU EM BEI,O HOR1-

em ulan e somen e PO-t·
'

c�s o pu lCO Vl. ru1' com a
ZONTE . O FLUMINENSE

�erão �)�l'�idpar de)o-' \ .'

.

pujança dos s;us m.uscul?f;\. E B
JOS ofICIaIS os �it1etas Sabem que ,e preCISO atm-

. m elo Horizonte, ' na VENCIDO O BANGú EM.

registrados nesta Con. CUJHE DE RF.GAT'AS �'AJJ; gii' melhores marcas, Ren- rodada
.

inícial do T01'l:leio JACARÉZINHO'

federaçã�, qUe, estéjam DO ;LUZ" der mais, sempre mais". Quadrangular de Futeból, o

de posse do "C,artão 0- A nova geração do remo Fluminense, do Rio derrotou, Atuou domingo �a cidade:

ficiál", Esse Cartão da FESTA .DE SÃO PEDRO barriga-'verde é fortissima, o Cruzeiro pelo escore de I paranaens€ de Jacarézinho'

condição de jOgo para com Hamilton- Cordeiro; Sa': '2xfl; -sen-do OrlandO' o à-utor a equipe do Bang'Ú, do ..RÍ6.
. , , m h à 'd' B b M 1 S'l

,. dos dois, tentos do. tricolor O o-remio ban"'uen&e lu-
. as partidas oficlais e J eu o o prazer e, emno- 1 er e.1', .l! anoe 1 velra, '" '"

1
' d' P '_, t 'ur 1 V'I 1 B 1

' carioca, Na outra partida to,u muito 'do princípio ao
(eve ser' apl'esentado a rn.e o' sr, . l'e.Sh.en e, CO�1Vl- y,-a mar l.e a, e armmo

d "d
.

d ,,. 1 A t
' '-B 'b 'd da rodada o .América· lVIi� fim, mas tombou 'vencl'�n-

mesa e contrôle, por ar os assocla os e exmas, e aso, . n omo oa aI '.
.

U,-"

ocaSHIO, do preenchi- família�, para a tradicionaf Kalil Boabaid, Kurt Kupka, neiro derrotou o At,lético pe- ante a Esportiva Jacarézi-

mel110 oa's nispectivas festividade de São Ped1'O, a Ernesto TremeI, Altamil'o 10 escore de 3xl. nho, pela contagem de 3x.Z.

súmulas", realizar-Re nos salõe� do Cunha, João
I
Artur Vascon·\

Em conseq�!ên'cia, deverão Clube. no prõxÍlno sábado, celas, Joào Andrade, ,José
dia 2R, com início às 20 ho� Bonifácio de Azevedo Viei-

!
1'a,:, a'qual constará de dane ra, Edion Pereira dos San

ças" SUl'pI eRas, con�ul'Sos, tos os irmi\os Trilha, Spyro
! queIma de fogos; quelmada, Nicoiau SpYl'ides, os irmãos

com farta distrjbuição de Régis, Alcides e Alvaro El-
melado, hatát�, pinhão e 1>0, os imãos Pirath, .Ouri
etc. " "Dará ingresso o ta- ques, Orildo Lisboa, os i1'

Ião do mês corrente, mãoR Chirighini, WoijiRki-
Florianópolis, 21 de ju- wischi, Zill1, Tolentino. For-

nho de 1952 mighieri, Rovaris. Zagllini
1\'Ioacyr Iguatem;.- da Sil- e tantos outros desta capi-

veira, 10 Secretário tal, Blumeniw, .Joinvi1le e

Itajaí, Dos .veteranos, ainda
NOTA: Convii('" especi- dão eloquentes demonstra

-ai� com o sr. Arí Míl1en da ções de eficiencia no mane

Silveirá, tesoureiro. até (l ia do remo e do timão: Adol
dia 28, ás 17 horas, . fo' Cordeiro, campeão catai'i-

CON.VOCAÇÁO

�

Nota Oficial n.. 15/52-
Federaçãe IBélicaCalarioelse

CONVOCAÇÁb

Vem de ii1gressar 110 fll-" "I .,vem p ayer- esteve em ex-
tebol da, "Boa Terra", como pel'iências no Vàsco da Ga
c1efensol' do Espol'te Cluj)e ma, 'onde' revelou q'ualida
'Bahia o extrema contei-râ- des, não chegando entretan
lHW EJj� Rosa. (Teitil1ha), to a um acôl'do com o élube
0x-integrante do Grêmio de São Januário, preferindo
Esportivo Olímpico e da se- o futebol baiano,
/l�ção barrig'a-verde no ÚIti-l

.

mo certame nacionaL O .io- Feliejdades, Testinha..

Rainha do Pelroleo

RAINHA DO PETRÓLEO

Testinha já -pe-rtence aO
E. C- 'Bahia \'

AJUDE A DEFENDER O
PETRóLEO BRASILEIRO
VOTANDO
NO CONCURSO

y

•

1.0 PRÊMIO: Viagem aó
Rio - PATRIóTiCA
COLABORAÇ_íiO da T, A, C,

"
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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U�� PUNHADO DE 'NOTAS
.,,--·1 - ,

Coligidas por' DEMETRIO SCHEAD

DEiUBTRIO SeIlEAD é uni, ve
terano e apàíxonado dêsse dificÜ
taboleiro, onde a a rg'ucia e a in
teligenciu do homem se fazem

presentes quimd<j 'se trava' a bata

lha pelo cheque-mate ._ o xa-

drez. '

!.

Em ltajaí, d�sde 1920 formava,
na primeira linha com outros

a-j'muntes do artstocrâtico passa-.
tempo .-:- Genésio de Miranda

Lins, Alexandre Gomes de Miran

da, e outros. Formava (.Ie, com

outros mais.' verdadeiros e temi

veis enxadreststas; tendo, até, si
do campeões Inter-munícípata.
DEl\1ETRIO senEAI) escreveu

para 'O ESTADO, com �xclusivi-

-.

'·1

,

,,'!;

dade, algumas not?s interessan-
.\

tes, sôbre o assunto:
. eo� as que vão abaixo, í nicía

mos, hoje, a publtcação das obser

vacões que nos enviou, pa ra três

edições consecutivas:

A REDAÇÃO
'Apanhado resumi do, tolhido em fontes diversas, de algumas

<·
• ..>eol'rêntias en'xadl'ísticas levadas a �feito no decorrer dêste ano, e

',pro:moddas' em. pe ríodos diferentes, dando, eru' relato sueintó. o

.H'gistl'o e os seus resultados principais, "do qual emerge o noti
..,c:iál'i<l das provas efetuadas no Bra�i1, 'em' q;le tornarum par-te ,;á
ri'l'S 'mestres europeos, sul-ameriC'ano9 e bvas ile iros, ..,.- e· qn e con-

:1'cgu'l'am despertai- interêsse incomum.
'FORNEIO DE' H_'"Vru'\1A _:._ P�!'ticipalltes, :23 mestres, Resu l-

, .

:W.1G; - 1° Najdorf e Rescheresky, empatados, 181/2: 2° Eli sknses,
:. Evans e Glicoric, empatados, ie pontos,. Os dois primeiros. recebe-

"'j_..am cada, 2.000 do lares ; os t rês, em segundo, cada '738,,00 do la res
e ?,3 centésimos.

CAMPEONATO JUG'OSLAV1A -- Sete pa rticipautes : verieeu :

Jl.abat, com. destacado merecimento,

TORNEIO "MAR DRL .P,LATA" - A primeira colocação ter
minoú 'empatada entre Rosset.o e Bolbcchan, ambos argeuti1�os, com

11. 1/2 pontos, cada; a segunda, com idêntico, mérito. dividiu-se -en
',üe 'rrHunovic e Cuél lo r- marcando 11 pontos cada, Dezoito mes

ctt'éS sul americanos, inclusive do Brasil, figuraram nessa peleja;
-den tr e estes, i�, German, campeão b rasj lei rn, foi Q que' obteve me

·fh.or posto. Ficou' cl!l sétimo' lugar com 91/2 pontos, empatado com

.outro enxadrista, eminente:
'.,

. '

TORNEIO INTERNACIONAL - RIO DE JANEIRO - O Flu
-miJl:ense Futeból Clube). festejando 8�O jubileu de fundação, além
·,d�" provas programadas, organizou um torneio de xadrez. convi •.

-<land,o vá'río s mestres de renome internaciollaL Dezesete concorren
''Les se inscreveram. FinaJjzou li prova, conl a vitória de Rosseto
{argentino), mareando 13 ponto,,; s*I,;'nido de' Eliskases e Tl'ifuno
""ic, empat�dos1 com i21/2; vindo Rabar, campeãõ jugosJavio, ê�l'
-qu.arto.. com 'outro mestre, com marcaçã� igual a 111/2, Dos na

cionais, o veterano, mestre Dr, Souza Mendes distinguiu.-ae brilha)!
"1::emente, Ohteve ótima coJo�aç,io, registrando li alta contagem de
:'3 1/2 'pontos, embora enfrentando adversários categorizados mUIl-

,,;;li,,hncllte. C,ContlnÚ'.I)
,-----__ .----------�----....�---------------

'·,··V-I�VER! MORRER!.
do "ngult. O �fngue i .. v�d

-' Tonifi-oue-se com SANGUE
NOL que eontl�m

I excelentes
elementos tônico�. tais como:

.Fósforo, cáicio. VaQad;l.to e

ArspniaJo de Hód;o. etc_

PAPEL'''P .l(R,EDE�
'ULl'I1d:A MODA EM NEW. YORK, . BU:ENOS AIRES,

PARTS, RIO E SÃO PAULO

.MODERNIZE SUA RESIDENCIA FORRANDO-A I.
Para sala de jantar, <lliarto, copa, etc.

.Distribuidor e Reprt'sentante neste Estado
IVANDEI, GODINHO

'Rua Pedro Ivo ;--- anexo Depósito FLOIUDA
'ArtigQ de pronta entrega.

em:

AMOR DE PALHAÇO
No p'rog1'ama� , Noticias

da Semana, Nac,
Galmon Briths, Jornal.
Preços: 6,20 - 3,20
Imp até '14 anos,

IMPERIO
,

.Às 7,45hs
Bing

.

GROSBY
.--..;---- FONTAINE

ESTADO',' I em:
,

A VALSA DO IMPERADOR

Vende-se a preço excepcio nal

(Fabricação Alemã)

Própr-ia para qualquer indústria e também para na vio até 2.000 tons. usada,
mas completamente revisada' e e recondicionada, com nova tubulação, 16 atm.,
135 mã

'

de aquecimento, .pe 30 indivisível 25.5 tons., aparelhada com anteforna
lha econômica para queimar todos os reaiduos, como retalhos de madeira, .. tes
tas de carvão, etc. Ofertas sob; :'E. B." a/c. deste jornal. '

. .' \

, ,

.

. aBüu &'Ua.S 1'thtu a

/

\ -

NOVA rASE
�

NOVA ADMIN/StRACÃO
" fJ'll�a lua VtStfIJ r.

,

ao- Novo
At:�COItA.

l.eia "O

Viagem com.' segurdnça
e rapidez

,80 NOS CONFORTAVEIS :MI9RO-ONIBUS DO
. lAPIDO «SlJL-BBASILBIBO».' , ,

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

'BENZOMEL'F�'l'ianópoiis � .ltaj:ai � J�ínvllle .

- -Curitiba
...... .

Agênci� :
n.ua l)eod<H'O esqúina da
Rua Teneme Silveira

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

Vende-se a'. preço' excepcio nal

Usina Termo Iletrica
'\

(Fabricaç�o Alemã)

Usada, mas completamen te revisada e recondiciona da, 400 CV., 275 KVA,
220/380 V., ciclos, trifasica, composta' de cald€ira, máquina a vapor de 3 cil. e

gerador com instrumentos; própria para qualquer ins dústria, aparelhada com an

tefornalha enconômica parE( queimar todo;; os residuos, eomo rehl1hos de madeira,
restos de carvão, .etc. pode tambem funcionar com óleo. Ofertas sob "R. H. a/c ..

deste jornal.

-r�

r.),riOQRh ,. ói.tribuldo!'•• ela. _ fCllr�.dG."'Cloai
feoaa.. ·DISTIlI1;"A- • RIVET:� Po••ue ,
.. Rrtlm.llto d. ••••mlra.. .llaado••' ..
bOM·. bo.l'Cllto.i a.lgoda••• 'lDoliq. • .flS '••

i.•, ..... .Uol..... qu.� J.a.h. diNtam••te •••

,

J _••h•• _.'!'fdb�IClall'. "a••• "A O&Pa,"4L· iàftm. e '�'3t.Ia,•• �.o. SNDt OO••'ClI••t•• 4. bst....h:u, Ge ,."tido d•.,h. fas•••os. \•••
;� T�!lJt�.fIo ""tls'" d. �f.tu"'l'.tID· lU•• a�_pl '11.1 MATRIZ :•• F)orl••6PQ!�••:.'rILI&IS·ft- 8Jum.nuu, tt"'Lu;.,,: "�i··�,;
__PiliDMlIllllIIü·__..."""'''''_.n...IIJIII__lõBI....._IIII__ItoIIlT III!Iii II__•__:wa •••

(

O'Mu(us da�ASMA
.

Dissolvido Rapidamente
'Os ataques.' desesl?ep®l.·� e Vio
lentos dJ;l asma e t>:rolig._1J\.te ênvene- .

narn o organísrrto, min.�:.a energia,
arrumam a saúd;e e debW.tam o co
raçao, Em 3 m+n u tos , W.ndac: ...
nova f6nnula tnédica,1:6lneça a cir
cular no sangue, <laminandO raP.ldia.
mente os ataque.s, Dêsde O'-pritlletro
dia começa a deSl!��r' a dlftcul
dade em respírar e vi)1f!!;P sono re-
parador. T\ld.o o que se W necessã
liO é t<?lQfÚ" :i pa'Stilhas tle 1)oI.,,4/'ó
ás t'e:(erç.éies'e !ic.ará aliviado da
.q."Ila ou ·bronQUite,.h aÇ)ü>!.' ml.jito
rapiãa IDetUnO <,lue se trate 'Tre casos
rebeldes e aqtigo·s. M""��I:.,temtido tanto êxíto que se 'o er�e"c�
a garQJltia de cfar ao PJ.c. ente respi
ração livre e fácil rapl�am.ellté e
completo alivi.o 40 s

.
.

� 'dll'
'lsme: em poucas dias, P Çól' .,,�)ic,*
hOJe raesrno, em qua.lqY(ll·.flJ4ma(.'iaA. nossa p.rantla é a s�a Inaio" pro
teÇão_ .""-

Cine-Diária
mTZ

ÀS 5 =: 7,45hs
ODEON
Às 8hs.

DESTINO A LUA
No programa: Cinelandia

Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,20
ROXY
.Às 7,45hs

A pedido em última exi-
bição., ,

Catayano - MARION -
Modesto de SOUZA

,

•

em:

PRÁ LA DE BOA
No programa: O Esporte

na Tela .. Nac.

Preços: 5,00 - 3,20
- Imp até 14 anos.

IMPERIAL
.Às 7,45h8

Tito GOBRI

Joan

No programa: Cinelandia
Jornal. Na<:.

.

.

Preços: 5;00 - 3,20
Imp. até 14 anos.

..

fr.q�ci,s em ser.1
Vlnbe Cre'lItId•

(S,ifv8tra)

r'armadas'
,

de Plantão'
DEPARTAMENTO DEl
SAúD-E PÚ.BLICA

Mês de Junho'

28 Sábado - Farmáei&
Catarinense ,- Rua TrajaIlo .

29 Domingo - Farmácia
Catarinense - Rua 'fiajano,

O se'rviço noturno ,si;{l'á
ef'i'tu.ado pejas Fal'mã<;ias

i S<lnt.(
Antônio', Moderná e'

. �:a:Trna �itul'ldns às. rua!'!
,fer,{ .Pinto e Trajano n. 17.
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Saudação ao Pro].' A COFAP .
e a aquisição de Pelos' Municipios

PereQrino Juníer .

farinha ,calarioense'
.

,.

-----

Posição dificil a dêsseá .homens de farta imabinação mil) sacos. A COFAP não preço de mandioca. qu-e, no DE ITA.JA '».quando fazem ciência. aceitou sob a alegação 'de mercado do Rio, confórme
A ciência começa na colheita e na identificação do que necessitavam da farinha Boletim do Sindicato dos

fato; .continua na sua provocação experimental. já pronta, isto é, já" benefi- Comissários e -Oorrsigaatâ- Ainda recentemente o eo- I deveres. Aquêles que, como

.Deve refleti-lo na sua pureza para que as estrutu- ciada e no parto pronta pa- dos de Gêneros- Alimentí- lendo Tribunal de Justiça! eu, tiveram a honra de tê-le
ras em que, posteriormente, venha a participar, tenham ra embarque. T-odavia, co- cios, custava, em meados de do Estado reverenciou a me- ! como Juiz, não lamentam
e solidez que só lhes traá uma coíncídêncía com a verda-' mo a firma Mazzuco só dís- abril Cr$ 125,óo. (cento e mór-ia do. saudoso Desembar-

'

neste instante sõmente o de
de ou, pelo menos, uma grande aproximação da realída- punha de aooo (dois mil) vinte e cinco cruzeíros), ao. gador Edgar de Lima Pe- sapasecímento .do magístra
de. sacos prontos, conseguiu passo que, de maneira es- dreira, Dada a' comovedora do digno e culto, senão tam-

A imaginação, não. se lhe proíbe a entrada no templo vender apenas aquela pé- pantosa, elevou-se para cr$ repercussão que êsse preito bém a ausencia do amigo.'
da ciência mas,' para que se lhe permita, é preciso que a quena quantidade. Pergun- 180.00 (c-ento. e oitenta cru- de saudade teve também que soube -ser, sempre, leal

disciplinemos e a façamos acompanhar de rigoroso e.s- turnos -agóra : .como com- zeíros), Rio; tendo este au- aqui em- 'ttajaí, vate -recor- e sincero.' Já hoje não o·te:...
pirite de crítica. prou a COFAP de -Irmãos mento contribuído para pro- dar a homenagem que, pelo mos em nosso ccnvfvio.rltes-

Paira ainda, e sempre há de pairar, no âmbito au- Gigante Balzano. Ltda, .... porcíonar lucros aos comer- Dr. Eugênio Trompowsky ta-nos. porém, a comovedo
gusto dos laboratórios, o espírito severo de Claude Ber- 30.00 (trítna mil sacos) si dantes locais, cujas referi- Taulois F'ilho, MM. Juiz de ra certeza de que continua':'
nard. Ainda ressoam 110 ser at- as recomendações terrni- provado estava que outra pantosa,' elevou-se para con- Direito da Comarca, foi' râ conosco, pela nossa sau

nantes do grande mestre da ciência experimental, do firma só 'dispunha . em das firmas fi(:a� agradeci- prestada, em abril p. p., ao dade e COmO exemplo digni
creador tla endocrinologia, quando convidava os discipu- estóque, em Pôrto Alegre, das à COFAp'Pélos resulta> nome ilustre

.

daquele �- ftcante de magistrado, de
�o::; a que; no vestíbulo, com o chapéu e a capa, penduras- geladeiras e rádios par» dos obtidos, sembargador tão prematura- cidadão e de amigo, Rendeu
sem a imaginação. I vender? Caso houvesse a Daí não haver razão alguma "mente desaparecido, Dessa do o meu pleito de sincera

Quando, porém, ela fascina e empolgara inteligen- COFAP comprado da firma para que p" o Sn1'. Presi- homenagem póstuma, desta- saudade e admíracão ae

da, não abandona tão facilmente sua prêsa. Mazzuco 20.000 (vinte mm dente da COFAP, aluda, a carnes, por digna de espe- grande juiz e amigo.,"manda;
.

E há perguntas que só ela saberá responder e há sacos; esta teria entregue a rrejuizos, que, não se veri- cial registro, o "têrrno de sejam remetidas cópias dês
n ccessidadês no espírito dos homens que só ela poderá, mercadoria com muito mais ícaram. Houve, .sím, IU-C1!o. audiência" que Í'@i lavrado- te .. t�l'mo -de audiência à
abrandar, presteza, ao passo que a f ir- A atitude da Associação por ordem do Dr: 'I'rompo- exma. sra, d. lVfal'Ína Santos

Não se. pergunta: na Casa da Verdade que é o calor ma de PÔ1:to Alegre, por Comercial de -Laguna,
.,- -em wsky 'I'auloís Filho e refe- Pedreira ·e aos exmos. S1'8&

• que sente o adolescente ao encontrar o amor? não dispõr de estóque, teve responder ao comunicado I rente ao lutuoso evento, que Desembargadores Presíden-
Que são as cores derramadas 'pelas fadas na pétala de vil' a esta zona, adqulrin- distribuído pelo Sn1'. �regi-l tanto pesar causou não só à tes dos Trihunais de Justiça

da flõr ? Qu� são os S011S da moderna cidade, os cantos de do a farinha para revende- deue da COFAP, à irnpren- família judiciária do Esta- e Eleitoral",
amor de toda a terra, a sinfonia atroz do medo, da

mal-I
la. sa, visa, unicamente rebater do, mas a tôda a s,ociedade (Do Correspondente;

dade e. da guerra? Pelo expôsto, verifica-se os insultos e insinuações barriga-verde, têrmo êsse �""-"'." _ __

Arr-iscar-se-ia, aquele que o f.izesse, a ouvir res- que os comerciantes locaís, lançados' contra as firmas que passamos a hanserever:
postas decepcionantes e reticentes. Onde uma nomencla- todos componentes da.Asso- catarmenses, cujo bom nome Fes.a emurra estranha; nem sempre jirecísarfalaria em vibraçêes cíação Comercial de Lagu- . cumpre-nos defender.

- "Os .meios judiciários' ca-
moleculares, €m fotons absorvidos e libertados, em meios 'na, não se negaram a coope- 'Laguna, 9 'de· junho de tarinenses foram abalados, I" -

elásticos, em secreções aínérgicas ou .antogõnicas, em rar com os esforços do Go- 1952.
.' dia três do corrente.çcom a .�apOelra8

efectores que respondem ou não reagem. vêrno, no sentido de SOCOl"-
desoladora notícia do fale- Realizam-se, a .28 e 29 Ef3'

Respostas parciais, verdades provisórias, tentativas, rer os flagelados do nordes-
.

ASSOCIACÃO COMER- I
cimento do sr. Desembarga- corrente, em Capoeirás, fes-

<.:am'inhos, teorias, que no dizer de l\:1eyerson, pontilha" te. E' bem verdade que não CIAL DE LÂGUNA dor Edgar de Lima Pedre\- tividades em beneficio da·
<lo de certa irreverência, mais valem pelo que negam do �ongeg-llil'am I'ealizar negó- Francisco FerDa�des Pi-l �a. Magist!'ado ilustr� por Capela. daquela localidatle.
liue pelo que ,afirmam. cios com a COFAP, mas es- nho. Pl'esidente todos os. tItulos, :e�u su.a sendo Juizes' os srs. Joâtt \

E, no entanto, há beleza em tudo isto, mas uma be- ta contribuiu de forma in- Dr. SanI Ulysséa Baião,
morte pnval' � EgreglO Tn- Navégantes Pires e exma._

leza que se não atinge de modo direto; )1ão há místicos cisiva pata o aumento do Secretário Executivo. bunal de J�stlça, e, em g�- esposa e João Te9doro Ma-

�l1e penetrem'de chofre a essência da verdade científica ra.l, a maglstratm'a catal'l- chado e exma. sra.

A beleza que 'aquí reside só a desvenda paciência p' �
· ·

. -
.

nense, de um de seus dignos Para essas festas, foi Ol"-
Lllensa e persistente, preparo moroso, sentidos aguçados' a.i.�-lJlel;,pa....�A.,tO· �êmbros. Foi .sempre S. ganizado caprichoso'progrn-
{' vigiados, instrumentos que lhe aumentem o alcance. � hxa., um verdadelro devota- ma', assim distribuído:

A bel�za, que a .ciência revela, preexiste e. se con-
AFFONSO :M�RI� CAR- OTTO JENSEN do à causa da Justiça, a dia 28, sábado, às 18 horas

1'LlIlde com a verdade. E' descoberta, não é creada. DOSO DA 'EIGA E e quem soube. de contíuno. trasladaçã.o da padroeira
E' discreta e fugidia, bem diversa da ,que medra. no SE�HORA SENHORA servir com dignidade e fé São João Batista, da resi-

Participam, .. aos ,seus pa-, particillaID
•

aos SRI1S pa-
.

b I' 1 d
'

t· d
.

mundo da arte onde é creada. por imaginaç-ão sem peias. -" '111a a ave em sua es ma- -eUCla- dn sr. João Te{)d:ora
E' beleza lavrada em secos pensamentos, em leves rentes e amigos, o noivado rentes e amigos, o noivado ção. Emprestou, a todos os Machado para a Capela e às.

de -seu, filho ARNALDO com de sua filha ELFI com o sr. ·dtons cinzentos' estampada, onde nada resta da rumorósa cargos exerCI os, quer na 20 horas, novena, ba.rraqui-
festa ·dos. sentidos.

' a senhorita Elfi Jensen. Arnaldo Machado da Veiga. carreira do Ministério PÚ-' nhas, etc. - dia 29, domin-ELFI e AlmALDO .

.

bl·-A- personalidade imaginativa não cabe. inteira' em ICO, quer, ao depois, na: ju- go: às 8 horas, Santa Missa�
âmbito de tanto rigor. Foge 'para o mundo da al:te. Aban- Noivos dicatura, 'todo o fulgor de e, às 10, Santa Missa Cau-
dona o cume enregelado das essências e ·se entrega aõ sua inteligencia, todo o b,'i- tada; às 16 horas, procis-
trato cálido da aparência. OLHOS - OUVIDOS - N�RI.Z E GARGANT,'\' lho de sua�cu}tura, a par de são; às 20 horas, novena..

Quer ser 'o homem que ouve, .vê e aceita. Para quem nítida compreensão de seus barra.quinhas, etc.
cores são telas de Manet, estrelas são de virgens os si- DR. GUERRF IRO .DA F'ONSE-CA.
nais, Francisco, dos animais é um irmfuol, os sons são sinfo- ES,Petialista do Hospital
nias de Beethowen, são a balada singela, de um qualquer. Receita de Oculos - Exame de Fundo de Olho pan'

,

Desce ao mundo onde há vícios e virtudes, vileza e Classifieli�ão da Pressão ArtedaL , Galerl·a de Peças,' e .cessa'".•lealdade, crimes e santidade, covardia ·e heroismo� Moderna Alnir�lhagem. . A
Onde, à noite, bestas viscosas roçam, de mansinho. çonsultórlo - Vi��ude de Onrf) PTeto.. 2.

li. conciência do. justo' como os pequeninos -,chacais que V' _ � - wI!' .- -
_

"

frequentavam as choças· aQsteras dos habitantes da Te
baída,

E' toda urna riqueza de motivos a provocar os senti
dos do artista.

Cruzam a cortezã e o eremita: nasce umá joia, nasce
� , . �(. -'-,als., . I

As tentações inundam a alma dos justos' e fazem <las 1suas vidas vésperas ameaçadoras de um pecado que pa
l'ece iri-emediavel:

Começa a desfilar a procissão inesquecivel dos trá
gicos personagens de François Maudac,

O riso feiticeiro de Wilde sacóde a personalidade de
�-1.ndI'é Gide e põem à mostra a grande desharmonia da
suá naturéza. E esta desharmonia, a arte do mestre in
confundível a t-ransforma num bloco de beleza fria, ped
gosa e temível.

Do ódio e do amor ao próximo Dante extrl;te a Divi
na Comédia,

O ódio e o amor se desbotaram.
A beleza -continuou., -'

'E assim' sempre. Continua, divorciada das sua.s ins
-pü;ações, quando já nada resta da angústia, do ódio, do
bem, do mal, das múlti'p'las e pod-erosas abstrações que I
�j, nossa alma tecem. .J' . ,

Continua nu sua plenitude, sem preocupações de ver-
'

dade ou de êrro. moral, imoral, amoral. Por vezes pre
nhe de sentido, sLlg�rindo o seu t-ema emotivo àqu.ele que
d.ela se apercebe. .

Por vezes vasia de sentido. Só! Núa! Plá'stica!
Pronta a 'assimilar a tonalidade afetiva da al�a que

H contempla. Da alma do justo, da alma do que peca, da
:llma do Elimnles, da alma do profundo. Das almas sem

l:'OUSO e da' repous�das. Da� aÍmas, do mal e da 1'a

-Z�l,Q feridas,-care�1tes, amarga�, doloridas.
'

Em Peregrino Júnior eu saúdo alma ávida de verda
.(; e e de bele;>:a.

Com o sábio a verdade êle de'svenda, e plasma a· be-,
leza com o Hrtista.

,

�....,.,...,......._._-••_.......-.- -..... ............�.,."........."\i:'It.....

- SÃO -"JOAO···::'_
de

JOM) VIEIRA & elA. l·'I'BA.
_

Rua Santos Saraiva, 250
ESTREITO - Flol'ianóPt>�is '_ Santa, Cataritia

I
Peças legitill1às em geral para' "1üUuitiiv-éiê 'e"" cauli

nhões - INTEllNATJONAL '_ DODGE --- FORD-
CHEVROJ ,ET. etc.

.

.

,

I �feYece 8S melhores vant.agens OQS preç08 das mer-

11·tl.�ona9 •. 'favorecendo desta forma aos> senbores consu.- -

. 'nldo,t-es.· ..)
- ......- -� ......_.-:----.._-,.;.._--_._---

CASEMffiAS-. TR-OP-IC�IS"-E ·H·NfI:OS ·N·ACION-A-IS· E.
ESTRANGEIROS

Grunde' e perfeita organização de vendas pelo l'eem
bolsp p<J",tal, ofel·el.:'€ este.s artig.os, assegu1"ando os me
lhores preços pos!jiveis. Dirija-se ao LEÁO DAS CASE
jIlI{AS ..,.....Rua Buenos Aires, 139 - Rio de Janeiro. Re
metemos' amostras gl'atuitumente� .

Aceita-se agentes 'de vendas, para t{)do o Brasil, me
diante boa comissão.

� /flnff (J' cJ..iU I
=T-�

nO nOvo BANeO AGRIe.OLA
A eooplu·ó,tivõ. de eridito n� 1. do BR-A�IL!

. S-ÊDE PRÓPRIA

�cr�I'I:1b
FLORIIUfÓPOLlS - STR CRTRRJIfR

f .�-

r Qro" () Fígado e Prisão de' Ventre
PRISíO DE v'-ENTRE

PlLULAS DO AB.BADE .MOSS
As ve,rtigens, rosto qu·ente, falta de ar.
vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a
maior parte das vezes são devidas &0
mau funcionamento do aparelho cliges"
tivo e'consequente Prisão de Ventre.
As Pi.lnlas do Ahbade Moss são indica
das 110 tratamento da Prisão (re Ven
tre e suas manife.staçõe8 e as Angioco-

t,., '.íl·fmeiadal'l pela Sande P1iblica. as Pílulas do Ab
hade .-Moss, não usadaa--p-or.,nn1har<:!s de ,�S(}as� FllA;.a- 0-'

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ft �T.\.DO
--------..:._---_-....----_._.

Diario f:la Me'ropole

-E O· iaVerOB chegu •••

<Alvarus de Oliveira) no mês de junho e que era
•

" )1 época de fazer frio. Os co-

Oencarregado de mudar o i bertores teriam que sair dos
tempo no Rio e adjacências, i armários. As 'casas de negó
ahorrecido e displícante, � cios tinham que vender aga-

• t
esquecera de cumprir com o

J'
salhos, peles, capotes. A mu-

seu dever. . . lher teria que luxar nessa

O Rio estava em pleno - temporada invernal,. fre
mês -de Junho sofrendo ter- uuentando os salões, os bai
rível calor. Ar abafado.° ca- Ies, as exposições, os tea
ríoeao saundo par todos os tros.,. E a Prefeitura ha
peros, . olhav� o c�len,dario I via combinado ,e. contratad.omeio desconfIado: Será que

I'
a temporada. Iirica, de bar

a folhinha está enganada I, lados etc. E isto não teria
'(lu eu estou doente e ando graea em pleno verão, te
sentindo calor no frio? Pen- ria?
sava-se ser prenúncio de no-II Mas afinal o erro foi cor
'va t,empestade de gêlo.: tão r ígido e agora o frio, no mês
abafada estava a. tempera- 'de junho. atravessa real
tura...

.

..

. I mente época fria, está den-
:Mas o encarregado dê mu- � tro da' "season" .friorenta,

dar a chave do calor para a tEstá gastando a sua elegân
do frio, acordou de repente, : cíà, o seu "chíquê".
'Correu ao aparelho monu-! O Rio de Janeiro volve ao
mental e zás passou de uma inverno, vive no inverno,
temperatura para outl'�... sente frio, e se torna facei-
Chuvas ,torrenciais desa-j ra a bela cobr-indo o seu

. baram sôbre a metrópole, t corno com vestidos pesados
dois dias e t�'ês noites segui- e síngíndo seu pescoco mo.'

das choveu intensamente. E reno com peles cu·�tosas.,.
a temperatura foi caindo, ° inverno carioca serve

caindo. .. Estava em dia o pa ra variar na moda e 110S

,�ssunto ... Lembraram af i- hábitos além disso há outra
'nal os "encarregados ecles-, finalidade: - Fazer sentir

tiais':-que está;amos em ple- enorme saudades do verão ...

'\

'Participacão.
.

JOÃO PUERTA E VIúVA ÀNA PEREIRA DA
SENHORA SILVA

participam aos parentes e participa aos parentes e

pessoas amigas, o contrato pessoas amigas, o contrato
de. casamento de seu filho de casamento de sua filha
HÉLIO, com a senhorita ANA, com o senljor .Hélio
Ana Pereira da Silva-;- , Lentz Puert�.

HÉLIO e ANA·
Noivos

,Fpolis., 21-6-ü2.

.�,-------------

,
.

Clu", 1-'
.

de
-

Agosto
GRAl\TDrOSA FESTA DE SA.o PEDF..-O

Na norte de 28 do flue.nte, portanto sábado, gran-riio
sa Fesia de São Pedro, eDm ill·ício às 21 hOl'a-s. Os salões
-riu CI'ube seTão ornamentados a c.aracter, havel1-dó para
(JS associados ·e co.nvida.dos, - queima-da - pil1:hão., a

!llendoim � batata - bo-Jlllho '_ l'apadúra - tudo aQ sa-

. b'�r das festas sertanejas. . .

.

,
- A louça pura festa típica será inteiramente de bar-.

ro
.

e'as musicas apropriadas, corno toadas, desàfios, ra-n

eheiras, lundulls e tambem com o concurso de. muit� san

fonis ...
. "

Ihvf:l·.á um estupendo
..

e alegre CONCURSO DA
1'vlAIS LIXDA E GOZA]).A SAIA DE CHITA, cam esplen
didos pl"êmÍns pata as vence.doras ...

. A Diretoria do CI·u·be solicita a todas as !len.horas e

senhoriÍl.has q'ue compareçam '�-e,stida:s 'à .moda.sertu!Ieja,
como tambem 'os homens e ra,pazes: .. '

.' .

. .

Resel:và' de mêsas, a partir. do dia, 20, na Secretaria
do Ctube, no, horário elas' 8 ás 11 hO-ras,. a Cr$ 39;90 ...

Vae' seI' uma festança daquelas. To'd·os estadio 'pre
sentes: Nhá Chica, Nhô Gregório, '.Nhô Bento e mais' os
"fio" ...

.

No des-afio das \'iO�?H, muito verso repelliista goza-
do � nas q\ladrilhas l'oc:eiras, muito rlôquebro interes-

fIo Memoriam, de Murílo lJraga
e Alain de Almeida Carneiro
RIO, 23 (V. A.) - Na juiidíco, conquistando a es-

próxima terça-feira, dia· 241'tima e <r apreço de todos os

do corrente mês, a Confede- que; nos referidos organis
ração Naciorial do Cornér- •

mos, pr-ivaram dJ seu ,convi_:
cio. o Serviço Social. do Co- via, revestir-se-á o ato de
mêrcio (8. E: S. C.), e, o Ser- especial s'ignificação,' como

300,000,00 viço Nacional de Aprendiza- preito de saudade aos com

gem Comercial. I.SENAC) panheiros desaparecidos.
prestarão, em conjunto, em

/' .

400.000;00 ..-

reunião especial, significa- ,
A homenagem, que terá

Uva homenagem á memoria lugar na sede da Confedera
do dr. Murilo Braga, de Car- cão Nacional do Comercio.
valho e do dr. Alain de Al- ;'ua da Candelaria, 9 - 10°2Do..OOO,oo
meida Carneiro, recenternen- andar, real izar-se-á ás 16
te desaparecidos 110 desas- horas, contando com a pre-200.000,00
tre do avião "President", .sença da diretoria e Comis-

100.000,00 que abalou todo ° país. teão de' Administraçãq da
Havendo o dr. Murllo Bra- Confederação Nacional do

100.000,00 ga de Carvalho e o dr. Alain Comercio, dos presidentes
de Almeida Carneiro em- das Federações de Comercio

9;.OOfl.oo prestado ao Serviço Social á mesma filiada, desta ca
.

I do Comercio (8. E. S. C.) de- pital e dos Estados do Con-

6!ilOllO 00 clicada colaboração, ° pri- selho de Representantes da
,

rneiro como diretor geral do Confederação, aqui reuni-
Departamento Nacional, da do, de presidentes e delega- -

40.000·,00
Entidade, e o segundo na dos dos Cons-elhos Nacío-

/

::lf>,Ooo.oo qualidade de seu consultor nais do SESC e do SENAC.

Florianópolis, Quarta-feira, 25 de_J_U_D_b_O_d_C_1_9_5_2 ..;...
,

"

,_"...;ti__·,__-

...!.-

'COMPRA i
VENDA "E.

CASA�I TflRíIlD)

IIIPOTÉCA!J

AVAt.l!lÇÓE�
Ll6ALiSAtOU I==;e",��"'""''''''='�'''''''''''''�'';;;;:;�=e
AIlttIllI�1iACÃolõr.!!!'E,"'!rl'UltE�"':1'----�'IfI�.. _�ro�D�cR�Ot"',�J5i"""'----....
OE lIIóVilS M. 'lO rL(Jf7",NOP6�/$' .s,.NtA CArAlllf'IA
"

f:i;Sl'REI'l'O ,- Rua Tereza Cristina _- 2 qua rtos, sa-"

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

dos 25 mls. .. , : ..

I<UA MONSENHOR TOPP _ 3 quartos, sala visita,
.

sala janta!', cozinha, depósito, copa, etc. . .' .....

ESTREITO _ Hua j de Maio .- Sala pi negócio., 2
f

q.U&l"t.)S. :varanda, cozinhai , r" •••

E:STREJTO ,_ Rua Santos Saraiva -- � qu'artos, sa!>,

janLar., sala yisita, copa, quarto de banho,
Terreno 10x50 - preço: 350.000,00

E outr�s .que' por motivo de fôrça maior não. são
finu nCiadas; algannls destas casas são aceita transfe

rências pcl" Montepio ou' Instittltos.
TImRENO A· yENDA

SACO DOS LIMõES _. Rua Garill - com 33x500 DttS. 18.000,0.0
,�LAl\n�DA ADOLFO -�Oi'mE.R' _:_ �om 15x30 mts. .. 75.000,00

COMPRAS DE CASAS, TF.•RREN{)S. CHACARAS E SinOS
Temos sempr.e hiteressados em comprar casas, teu'cnos, cha

caras e sitios.

lHO.OOO,oo

250.000,00

33.000,00

HWO'l'ECAS
Recebemos e aplicamos qualquer imporlâneia com garantia hi .

/

I>iRtríb,uídores
C. ttAMOS S;A

Col}m�rejo - l'ransp<tttel'l
kua João Pillt.Q. � l<'poUI!!

..

ADMINIS'l'RAÇ;\.() DE PRÉDIOS
Mediante modica comissão, aceitamos procurações para Íldmi,

nistl'ar pl'édios,' receb-emos alugueis, pagamos impostos, etc.

PRO-CESSOS IMOBILJARIOS
Organizamo; processos imobi1i1il'iós, pára os Institutos, Caixa

Econômica, etc., temos também po·ssibilidllde de ,conseguir qualquer
doc.umento sô-bre imóveis.

FICHARIO
o. cliente que desejar comprar' casa, teneno, sitio, chacara, po.

d�rá vir a séde dêste Escritório e preencnerl uma ficha dizendo ·0
que deseja adquirir e assim consguirmos' avizal'emos ao interessa
do, sem desJlesas para o cliente. , ,

.
,

INJi'ORMAÇõES
.Se'm .compromisso, para ri cliente, damos qualquer ihform�ção.dos negócios Í1uo-bililÍl'Ías.

Av. M-a.uro Ramos - 3 quril't.os, co'sinha, sala jantar,
saJa, visita etc. 180.000,00

···EsÍl'e#o - Rua, J.os.-é- G. Silv-a"� &-·q-mt1·to·�--s'a{a- vi"-
sita, 'sala, ja.nta1�, cOl'l'iiJJm banheiro etv 160.0(10,00

Esb'eito - .Rlfa Jos'é' C, Silva J 3 quartos, ·sala vi ..
sita, saJa jan,tar, cosinha, haIJ.heil'o etc. 60.000'00

CASAS À VENDA

RUA Bo.CAIUVA - 4 quartos, sala visita, sala jan
tar, cepa, banheiro, cozinha, depôaito, etc.....

aUA 'fENE!'ITE' SIL�,rEIRA - 5 quartos, 'sãla visita,
sala jantar, c.opa, coaínba, etc. . , , .

RUA SÃo. PEDRO ('Estreito-Balneário) - :} quartos,

ante-aala, sala visita, copa, cozinha, instala-ção
sanitárta compreta, e dua� casas pequena>!' nos
fu ndos , ...•............... , •......... , .

RUA DURVAL MELQUIADES (Prolongamento) :_

recem construída , , , .

Av. RiO. BRANCO. - 2 quartos, sala, varanda, cozi-
.

,·i· I
nha, W. C., etc. .. .

TRINDADE _:_ {; quartos, sala jantar, copa, cozinha,

banheiro, gran-de varanda e de}1Úsito ., ...•....

COQUEIROS _;_ a quartos, sala, ,éozinha, banheiro,
etc. . , , , ..

SERVIDÃO. FRANZONI - 3 quartos, (sala, coztnha,
Vi. C .. cl chnveiro, etc. . •....•....•....•....•.•

. SACO. OOS LlMõ-ES -'Rua Get'sl � 2 casas de ma- .,

deíra no:vas ......•.......•..••..•.•••.. _ •.....

JOSlt BOITEUX (no Pl'�nt!ipio� � 2 quartas, cozirrha,
.

varanda •. , -.' .. , ......•.•.. '.' ....•......... , ..

Co.QUEIR·OS -.:. Rua S, vrlstovão � ;! casas de ma

. deira, uma com 6 peças e outra com 3, tel'l:eno
.

22x&50 mts, . .... , ..... , ................•.....

I ' .

O lJAR 'fE SCBU'fEL 2 casas.. urna com 4 quartos,
sala jantar,' sala visita, cosrnha, IV. C., etc., QU

tra 'cf 2 quartos sala, varanda, cozinha, W., C.

c/ chuv-eiro

potecária.

.1

Li'nha Italai
--, ,-- S.ANTOS &,' BATISTA

antiga "CEZA,RIO"-
GAMINHONETE; J

rD.A: I '�1f'
4

Saída de HaJai 7.15 hOi'as
Chegada Fp-�lis. 9,15."
VOLTA:

.sa::tc. )

Saída ·l"polis..
Chegada Itajaí

14,30 horas
17i}O' .,

I
8AtiCO deClffllTO

'OPULARI'\ . zAGRiCOlA·' ,: : ·tl t

���.,..16 ..
" , �'. ;�'1f'LORIANÓPOL:lS '- 5tó..e�rô.rtno. _

*

(Aos sábados e feriados a saída de
·Fpolis. é às 13,30 h. e a chegada ii Ita- .

jaS às l�h.) ..

óNIBUS

DR. ESTEVAM FREGAPANI
..1.. Advogado -

. ACÁCIO GARIBALDI S. 'THIAGO
.

- Cantabilista·......:.
Edifíciol "IPASE" - 50 andar.

IDA:
Saída de Itajaí
Chegad'a F'polis.
VOLTA:
Saída Fpolis. .15 'horas
Chegadá ltajaí 1:9"

(Aos sábados e feriados a saída de
FpoEs. é às 13 horas e a chegada à Ita
jaí às l7h.).

J.

Advocac-ia e Contabilidade

7 horàs
11

-:-:-

AGl!1NCIA
Provisoriamente à Rua Felipe Schmidt,
n.38.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

RIO, (V. A.) - O inquéri
to policial militar instaura

do para .a apuração das ati- S
vidades comunistaa na tro-

•

pa da guarnição do Distri

to Federal, com ramificação
alguns Estados, acha-se

em vias de conclusão, deven-:
do ser entregue na corrente

semana ào comandante
.

da

150 R�gião Míltar. .

A propósito, recebemos o

I
ciação Comercial de Laguna, A prop.osi'to, decl;;;�l�nos

seguinte: em data de 9 de junho cor- o general Aristoteles dt;l
A "Assoe iação Comercial rente, e diante das inúmeras Souza Dantas estar conclui

ue Laguna" tendo em vista I interpelações que lhe, foram da a parte referente aos' in

O�; têrrnos do comunicado da I dirigidas pelos comercian- terrogatór ios. Os trabalhos

Presidência da COFAP, dís- ses desta praça, alegou que não serão prorrogados, A-.

tr ibnido pela, "Aspress', à havia encaminhado as pro- credita na .culpabil idade de

imprensa do país, refscenté postas, não à COFAP, mas varies dos envolvidos e que

1< aquisição. da farinha de à CAN I
. .

a J ustiça estará bem capaci-

mandioca, esclarece o se- 30 - A firma "Irmãos tada para julgar os acusa-.

gu ínte :

.

Gigante Balzano Ltada", não dos.

'10 - A Comissão Fede- '?Úá ligada à firmas áttari-' Adiantou o general Souzá

ral de Abastecimento! de n enses 110 município de Cri- Dantas .que varias famílias No dia 28 do corrente ha

Preços, alega, de fórma ela- ciuma. Tal f irrna, segundo de militares presos tem-no verá, na Catedral Metropo

ra, haver se dirigido -às As- nos foi. dado constatar, ad- procurado ,e a todas explica litana, a pnímeira comunhão

sociações Comerciais de quíriu farinha de mandío- a situação ,de seus chefes, de 85 meninas e meninos;

Santa Catarína, quando ne- ca, das firmas desta zona, facilitando, ainda' o envio de que vem sendo submetidos,
. .cesaítou adquirir 'farinha ao preço de Cr$ 95,�0 ( no- correspondencia aos mes-I ultimamente, a intensa cate-

de mandioca destinada à venta e cinco cruzeiros),. mos.
. quese·-

Comissão d.e Abastecimento tendo revendido à COF4P
.-- '1._u�_.._-••_ -.�w_

· - ·.· � -&· · _

do Nordeste, sem lograr, en- a razão de Cr$ 130,00 ( cento
tretanto, qualquer resnosta e trinta cruzeiros) Fob. 'I'ra
por parte das referidas A8- ta-se, ainda de firma desco
socíações. nhecida nesta zona. Não pá"-
Forçada esta a Associa- pa Imposto de licença, nem

ção- Comercial de Laguna a da Indústria e Profissão à
discordar desta informae�o .. Prefeitura Municipal, Não
de vez que, situada e sendo está inscrita na Coletoria
a única existente na regi- Estadual de Laguna e não
ão produtora da farinha de paga a Patente de Reg-istro

, mandioca, e ainda reconhe, da Mesa de Rendas Fede
.

cida como de Utilidade PÚ- raís, A despeito de tudo,
blica pelo decreto ÍI�deral despacha junto à Coletoria
n. 28.828 de],o de novembro Estadual de Laguna, por
de 1950, não recebeu, da cujo pôrto já embaréou cer

-GOFAP, nenhuma consulta ca de 12.000 (doze mil) sa

de precçs ou quaisquer ou- cos de farinha de mandioca
t.ras condições de venda. para a CAN (Comisflão de
, 20,_ A seguÍl', diz ° l'efe- Abailtecimento do Nordes
l'idó comunicado - "E' ab- te). Na data em que 11 refe
soJutamellte falso tenha a rida firma Irmãos Gigante
COFAPl portanto, recebIdo Béllzano 'Ltda; Íll�ciou SU�fl
IH'opostas pa:r;a a venda de compras nesta zona, data es

farinha de mandioca. por ta que pode 'ser constadada
parte de qualquer firma ca- pelo -inicio de suas transa- NO LIRA TENIS CLUBE

tarlnense, estando esta Co- ções com a firma Sociedade Ant.es _de terminar o corrente mê" o Lira fará, nas

missão, até hoje, cêrca de de Banha Fumasense. Jorg-e três 'armas, o seu torneio de classificação.
cinco mêses após, aguardan- de Lucca e outras, a COFAP
rl0 ainda 'resposta das in- poderia ter adquirido fari- NO CI�UBE DOZE DE AGOSTO

formaGões sçlicitádas à As- nha de mandioca ao preço Ao que parece estão meio desanimados os esgrimis
sociação Comercíal de Flo- de Cr$ 95,Ob (noventa e ciu- tas que ingressaram no' Clube Doze. Até agora, os diri

rianõpolis". C0 cruzeiros), pois as fir- gentes daquele Clube não tomaram conhecimento dos 'ati-
Convem saUent.ar que tal mas que l'eVellderam a "11'-' radores que se 'pl"opuzeram a constituir a :eqllipe que de

'declaração foi feita em data mãosGigante Balzano I,tda" fenderia as côres alvi�rubro e em conseauencia não se

de 2 de junho do ano em são exportadol'es em larga tomaram medidas para. os torneios de cl�ssificação que

CUl'SO, todavia, em data oe -escala e 'que negociam dire- devem s·e1' feitos antes do campeonato estadual que se

12 de. maio .do 'a�'o corrente, tament� com a praça do Rio aproxima.
.

ou seja, mUItos dIaS antes de de .Janeiro, onde mantem
ter a,Presidência da COFAP seus representantes. ,... .

expedido. o já aludido comu- 40 - Alega o Sn1'. PJ'esi-
'

nicad.o à :mpren�!l' receb�u de�te da COF�P, mais o .se� I AlBarda a Palle·11 para qualqlaro Sm. Joao Martms da Sl1- gumte � "Somente depois .' ,."

..

'Va, co�erCianté estabeleci- .d: fecha?o o neg�cio com a I 1I0lll8Dt8 a IIr180-0 pr8v".ll-'.'do :nesta praça, da COFAP; fllma aCIma aludlda, é que
. 1J

unf t:legra�a redigido nós um agênte da 'fil'm� Mazzu- . do .10rlltasegumtes termos - "Infor- co de Santa Catarma, Pl'O
manos v. S. referência' tele". pôs à COFAP, ,entre ,outras ,Segundo apurou a _nossa a prisão p,reveritiva do nío�

grama de Laguna, não ser IOfertas de diferentes gêne- l�porta.gem"
a D:I��aela,R_e. torisUt Izaias Alves, vulgo

P?ssivel,no momento aquisi� ros, apenas 2.000 (dois mil) .glon,al de. P�hcla. esta a- "Gallégo", culpado pela

çao farmha, relação praGa I sacos de farinha, a serem �ual��nd.o. o resultado do mOi'te do inditoso jovem Jvapôr Loyde esta'mos e�ca-I entregues 'em' Laguna, se.n- m�uento l�st.aurado a re�" Hugo Cordeiro, de cujo fato

minhando assunto, ao setor do esta, na' verdade, a úúi- peItO?a traglC& ocol'rencIa ontem demos noticiário de-)
transporte desta COFAP.I ea oferta feita por uma fr!,

da, TrIndade, 'para requerer talhado.

. Sau�ações. Ten. CeI. Se,! ma 'catarinense, e , assim
tembrJno Palma Chéfe A-' m·esmo, através de interme-

�-.:> �,. _ _ '- _
_ , w._...

bastecimento da COFAP. A I diário que representa. firmas
simples transcrição déste' de ,vários Estados.
teleg'rama/prova suficiente- Pel'mitimo-nos ainda dis

�ente � imnrocedência da,a- •.cQrdar. desta afh:mação..Na
:l'll"matIva' do Bp.r. Pi'esiden- mesma época dirigiu-se o

te da, COFAP. Inúmeras' Snr. João Martins da Silva
propostas foram feita.s ver- à 'COFAP fazendo, ofertas,
balmente aos' ftmcioilários cOllforme ,já' esclarecemos

.
da COFAP. l1-esta cidade, acima. Só mencionamos e�
entre êle,'l_ o Snr. -Henrique ta oferta, porque as demais

.Repn!')·, tfW logo as formas não foram dirigidas direta
.de compra fOl'am' conheci- mente .à COF.A.P, mas por
d�s em Laguna, e tão logo int.ei'médio de �en represell
teve-Re conhedmento de que

I
ante Snr. Henrique Hepnel'

� 1tehava a r:<?�AP h1tp}'eFl- que, naquel.a época achava�
sada na aqu1slça"o de fál'i- se nesta cidade. .

nIla de mandioca. O Snr. I 50 - A of·erta da firma
Henrique Hepner, em reuni-":Màzzuco foi de 20�OO-O (vinte
.io que se l'ealizou na' Asso- (Continúa na 6a pãg,)

\

lComunislas nO
Exéreíte

.excii:'- que daqui'; parfiu via eêrea;
domingo último, reuressaré

.

DO próximo sábado· ..
\

P. Alegre, 24 (V. A.) - Che-
<

Carlos da Silveira 'Carneiro s-.

gou domingo,' o. Almirante' Em palestra com o repre- ilustre Comandante do 5°'·

Silveira Carneiro, coman- sentante do DIARIO DE Distrito Naval, em palestra
dan te do 50 Distrito Naval, NOTICIAS, disse o almi-· com um dos redatores de::

co� sete em Florianópolis e

I
rante Carneiro que vai fa- . O ESTADO esclareceu que

jurisdição para. os Estados zer .1Ima inspeçã-o de rotina iria à fronteira, por deter-:

do Sul do Brasil, tendo pros aos portos e postos navais minação superior, em via-;

seguido ontem,· ás 13,30 no- ao longo do rio Uruguai. gero de inspeção de rotina.

ras, com' destino a Uruguai- Informou que vai verifi- e que regressaria a esta Ca- .

ana, via aérea, cal' pessoalmente 'das neces- pítal no próximo Sábado•..

"'_;'w_"'J'_�.·.·io"".·"'.· ......... sídades 'de todos os serviços Esta viagem prende-se a

aubordinados ao. seu cornan- necessidade de verificar"
do. ,ir loco, a marcha dos servi-2'
N. R. - Momentos ántes

I
ços da Marinha sob sua ju

de tomar o avião par� Pôr. r�sdição na zona sul do Bra--
to Alegre," o sr, Almirante Sl1. ". I

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

.. Saudação oo. Prof.
. Peregrin·o Junior
No almoço com que a Associação Catarínense de Me-.

dicina, há dias, nesta Capital, homenageou o Prof. J.
Peregrino Junior, o dr. Arthur Pereira e Oliveira, presi-

Dltl-ma hora espo'r'tl·V8
dente dessa Sociedade, saudando-o, proferiu a seguinte

\

.

" ,,' craç�o�rof. Peregrino. Júnior, a quem me tinem Ia.cos de·

Ao que fomos informados, a direção. técnica do Fi- -amizade e laços de saudade, colegas que fomos na 20a

-gueirense resolveu antecipar para hoje o ensaio. que de- enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de .Ja-·

veria realizar-se amanhã. neiro, onde muita utilidade me trouxeram. sua bondade e-'

O coletivo terá por local o estádio da F.C.D., com
seu então já sólido saber, não. é acontecimento si'ngular··

inicio ás 10 horas,
no n03SO mundo íntelectuál. Muitos outros médicos assi-

Por 110SS0 intermédio o 'técnico Dantas convoca to- naja a história da nossa profissão,' que brilharam rias Ie- -

dos os atletas alvi-negros para comparecerem .no local e
tras e foram exímios na ciência que abraçaram.

horário acima. I
Peregrino Júnior está entre os mais ilustres.

'

J'á então se viam definidas suas tendências. Não 11a-

HOJE ESGRIMA NA. POLICIA 'MILlTAR via talvez na sua personalidade do 'momento o equílíbrio .

Terá lugar hoje, na sala d'armas da Policia Militar, que hoje a caracteriza. •

com início às 19,80 horas e franquia ao público um to1'-
Era um homem magro, nervoso, ligeiramente encur

n�io de florete entre os. 6adetes do 20 �,no. Defrontar-se- ,·ad.o,. que �ntrava no serviço sobraçando uma pasta, com

ão Alinor ,J. Ruthes, Ledeny M. Rosa, Amauri N. da Sil- a f'iaiônomia c�nsada daql\eles que devem tràbalhar pa-··

va, Milton L. do Prado, Edgard K. Pereira e Milton Melo. 1'a alcaJlçar o Ideal que se propuzeram. .

Como aconteceu quando do torneio do 30 an.o, espe-
. Ninguem diria q11e. era o autor das crônicas munda':"

ra-se que a sala esteja gl'andemente ctlllCOl'rida. llas que semanalmente estampava a velha "A Careta".
.

Amanhã realizar-se-á o torneio dos cadetes do. 30 Onde era que aquele homem at�refàdo e simples_

ano, em espada e a mesma hora. buscava tempo p�wa frequêntul' l'euniões mundanas?
Era tudo simples imaginacão.

Situações cl'eadas, uma pon'ta de graça, um' grão de::
malícia e eis transformados em crônicas deliciosas a(,Ol1-

tecimentos insignificantes que talvez tivessem l·eaiidade.
talvez não.

..

.. .

. C()Jltinúa na 6a pág.- .

••••••I•••••••••� _.

Inspeciona a Zona .Sul o sr. almi�
rante Carlos da'Silveira Carneiro -

'

Alada hte mês larnubo de Baro
,.'

.

,fará mais DlJlft�J"sl·çã. !
,

' D8sIa>'OIIDitat "}'. J
Martinho de Haro, o con- pOl'tunidade, exibirá à socie�

sagrado· pintor 'bl!-l'l'iga-ver- dade florianópolitana, os I
Je, detentor de vários pl'e- seus quadros, em que se rê-I
mios e meda.lhas, inclusive '{lete a sua sensibilidade de} •

.--q •• <o--

viagem à Europa, rea.lizal'á, artista emérito.

/'�
"

ainda no corrente mês, no )...
- >ti "�"

saho do Colégio "Dias Ve-
.

Assim, dentro de breves ,( •
.�

1!":4"��
lho", :ueflta Capita.l, mais dias, teremos, no Colégio

'

uma de suas exposições.' "Dias Velho-", quantó de
.

E;xpressão na pintura, ii. manwilhosô nos pôde ofel'e�

clJja arte dedica sua vida, c·er Martinho de H�Ú'5, como \
o conterrâ.neo Martinho de um dos rneS'tl'es consagrados t
Háro, em mais uma feliz o- da pintura contemporân.ea. I

Ul\! fraternal colega de imprensa,.... deitando e11-,

trevÍsta, alarmou-se com a prespectiva de a Pl'efei
feitiJl'a de 'Lages legislai: SÔb1'8 o uso d�s postes pe
los I -cachorros. Queremos crer que não houvesse in
tuito de prevenir a jurisflição para a eompet.ência de
Estado. Os privilégios cachorréticos fogem ao con

trole dos órgãos munieipais, estad'l.lais e nacionais •..
Não se subordinal1ID aos legislativos, executivos ou

judiciários. Regem-se pelà lei universal do' jnstinto�
ou da necessidade, {lU da falta de educacão. E se a..

Prefeitura. de Lages legislar a respeito,"permitindo.
que a nobre raça canina tenha os postes em usofru
to, ao Govêrno do Estado restai'á aumentar o efeti
vo da I>olícia, cálculandci mais quatro praças pal'a
cada poste. Será êsse {l j,eito de re\�o.B"ar, na feiI;ma·
d�' costume, a l.ei. E, ,também, será um método tipi
camente da malS pura eittrna'·vigilância!!!

Plorfanõpolís, Quarta-feira, 25 de Junho d;i952
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