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RlO. 25 (V.A.) - A, propósito: da observação feita Ina CâI?ara Federal pelo sr. Aliomar Baleeiro, conside- (ao Brasil, pois a nossa arruada muito necessita da sua

l'�ndo Irn�ortuna, 3; presença �e...llavios de guerra dos ES-l' pre�ença para r�alizal' man�bras com força da Sl:� cate
tados Un idos em aguas brasileiras, no momento em que gorra, na qual f igura o mais poderoso porta-aviões, o

'Ü Congresso discute o problema do petroleo, o comandan- "Oriskany". Aproveitando essa oportunidade, não só o

te Roberto Nunes, elemento de ligação entre a reporta- "Barroso" e o "Tamandaré" e mais ainda 9 dos nossos

gem 'e o ministro da Marinha declarou que as belonaves melhores destroieres, seguiram para o local, onde estão
que or� nos v-isitam já deviam ter vin�o há muito' tempo executando importante exercicios planejados pelo Estado

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

-;:::�� I Ma!� '��r�eo
fiO de S. Catarina � I ,-

� I SALVADOR, 25 (V. A.)

�
- Saudando o sr. Getúlio

lfargas, :·0 engenheiro Pedro

fI{. 11.431 !Moura, chefe regional do

I Conselho Nacional do Pe-
......__....�·......,...,....-I tróleo, revelou que os G5

___ ' -" __,_---,---- --'- :-__---, :- poços de Candeias já produ-
,

Edh;,â�1 de hllw .'" Pill!'" l"i�H"ianúpl).í;.\. qUlnta-leira, 26. de Junho de 19ó� �H ( f!�l\','A "u�
-

z iram um milhão de barris
--- -_-- ------------- de petróleo, saindo dali dia-

"OI' '-'1-0 01100'oml-. 'l'iarnel:t� 2.500 .barr.is de

1:\1 óleo, que mantem em atívi-

CO a pais.es fracos �:��� �r��)��n��i�1 �l: �:l���
NACõE8 UNIDAS, 24 (U. já estão funcionando atual-

U f "I· I h Cp·) .; o Conselho Econômi- mente 7 campos de óleo, 2

m UZ. elrO 'Dava morto por enganar-se na seu ali'
.

0- co e Social aprovou ontem, de gás e 153 pOÇOi> produto-
,

por 15 votos e três absten- res de petróleo.
.

nivencia de Iuncíeuárins do presidio ? Prês.o o 'sub ...chéíe ções (Polonia, Techeco-Es-
.

Em 1951 foram desc{)bel:�
lovaquia e Russia) , um 'pro-I tos 4 novos campos petrol i-

d b l'd O d· t d P III
,.,.

'd" .'
.

d It jeto de resolução, recoman- feros, Um na zona do Recon-
. OS. re e es..· Ire or a eUI e�Clarla pe Ira 10 U o 'dal�do a criação de uma, co- cavo � 3 em direção nordes- -,

d i I missão de técnicos cuja ta- te.

aos etentos que se, conservaram.' iéis 'à eí e à' ordem .. refa será estudar a oportu- A descoberta do campo-de
, -

n idade de criar um fundo i, Pedras expandiu a área pe-.S. PAULO, 25 (V. A.) ma, do excército ,dos fuzi- A MORTE DO FUZILEIRO· Enganou-se ria senha : ao
internacional para f inanci-] trolifera da Bahia, salien-Coordenando os esforços leíros navais e, também, Faleceu o fuz.ileiro naval I invés de responder "azul", ! t d

.

1 li,

I ar o' desenvolvimento de-, an o, amr a, que os resu �-
dos policiais de São Paulo dos aviões 'da FAB, estou Adenor, Ribeiro da Silva. disse "branco'. f , lhíd

'

países economicamente .Ira- ,(lOS co J os encorajam e
� Rio, forças federais por certo de que ·as dezenas dê Ader:or voltava d� um re- I Continúa na 6a á T. coso .; trazem fé aos brasileiros,
t.erra, mal' e ar continuam fugitivos chefiados por Pe- conhecimento que fora fa-,

p g , '. "

'realizando dramática per- reira Lima acabarão sé en- zer nas imediacões do a-'·
.

_ • ,._......
.

�

� ",._._......,.._-.t- _". _
•.- ...,. .",...-••--.�. ;-........ .. - - � --

,"Seguic.ão aos fugitivos de tregando, Estão eles com o campamento, quando em
-

Anchieta. I 'cerco cada Vf:Z'ma iaaperta- meio da escuridão, foi in ter-
'I'eco-tecos estão per- do, e é, certo, que acabarão pelado pela sentinela':

correndo as costas em to- -rendendo-se pela fome, can- I � "Quem vem lá '? Apre-
rlas as direções, localizando s��ç� � mesmo falta de mu-, I sente a senha".

. A'grupos s.u'Qlevados que aín- nlçao., Aldenor cometeu um er 'Q. Jco'r--e-�m-ente _ aC�"1Ii=i:!a·--do'
..

o sr, B'·atisfa Iu-�a permanecem oferecendo ..
-

t I I U� -

!�:���:ç���õe;;�r��nf�.� �_�_��...v-..._. w....

zardo por ter acei'ado a tese argentina
�:as de terra e n�ar, que se M d·f

· ,- d ( . d RIO, 24' (V. A.) - Reu- üélaldo Orico cl'iticado gr'a- cação do-sr..João· �eves pa�
.deslocam imediatamente 'em O I .caçao O. ornan O niu-se, hoje, _pe�3: primei,l'H vemente o embaixador Batis- ra p:',es;al' esClal'eClm�nt�i.'-t]Jerseguiçã.o aos detentos de �. vez a Comlssao EspeclaI ta Luzardo acuf\and9-0 de Comlssao, bem como a "_,1-,

lJbatumirim, onde novo" ti- d ON:U . C" ..., P�r1�me.r:tal: de Inq�érito parcialidade, tenc.o em vís- ge� que. está.,programadarateio ocorreu. a, na ,Orela. sobre os Incldentes reglstra- ta o fato de se ter louvado pala. o RIO �l�l1de �o Sul

APERTA.SE O,CEUCO
.

dos na Fronteira; a fim de sómente nas informações do em dIaS da prOXJma semana,

S 'PAULO ')'" (V �)' TU ASF.IINGTON 21': '(U P
,

O' 1 A.,le'xanr.lel" tracar o roteiro e as' pro- embaixadol; Cooke para a- a fim de serem percorridos• ,�<>. �.
-

"."1.,... 1 , '-) .
. .) - VISCOllC e - -, .

l' f() secertario da Segurança "nirevistou-se com o president'e Truínan, pouç.o antes de VIdências' que serão arlota- ceitar· como boa a nota da os .oeam onde oram mortos

fl,ue visitou a ilha Anchieta, t' N Y k d d
' .

L d das para o cuÍnp-rimento <lo Argéntilla, que insiste em os 'brasileiros.
" nar 11' para L ova OI', e on ·e segu;rá para, on res. .

, .I".w........".....�� -.-.r-............,_,..,..�.-..... -:."
dedal'ou; 3abe-se que alguns meios britânicos apoiam a' idéia de mandato que recebeu da Cà- afirmar que 0$ incidentes
"Pelo que 'consegui \Oe1'i- um vio;;e,'comandante britânico ou da Comunidade Britâ- mara. [oram determinados por ati- Milagre em

fical', houve dm10s s'ensiveis nica subs,titu ir, ao general Clark, em caso de ausencia Foi eleito presidente -da "idades de contrabatido.
no Presidio de Anchiéta, em- ou incapáéídade pará desempenhar o comando. Comissão, o ceareus-e, sr. Criticou, ainda, a atuação Carav'agg.·o'.hora, 'apell�s" um pavIlhão Ac]'�dita-se'que os norte-americanos nã,o a:ceit'am e�- Men€zes Pimentel; yice- do ltamaratí no caso, afir- .

.:fosse destruido ficando os ,a imposição pelo que pareceria mais viavel a inclusão presidente' o sr. Epílogo mando que as noticias dos ROMA, 25 CU. P.) - Hou-
�;lltros em ordem. Foi arrom· de um alto chefe britânico no Estado Maior de Clark q Campos, do PSD do Pará, e incidentes demonstram a si. ve uma cura milagrosa no,

bado o cdfre da 'l'esoura_ria, 4'enera� Omar Bradley, cbefe do Estado Maior Misto, dis':' relator o sr. Hermes Perei- tua\,ão vexatória em que fi- santuário de Caravaggio,
conforme a imprensa divlll- le a jornalistas, esta semana, depois de acompanhat A]e� l'a de Sou;>,a, do PSD gaúcho, c.au o nosso país cohl as onde, segundo os jornais
gou. Com as providências .sundel' na entrevista com Tl'uman, que não achavà im-I A Comissão ouviu, hoj,e, conetalltes invasões, sem uma menina' de três anos e

tomadas oportunamente com

I possivel
a designação de um vice-collwrÍdante britàr\ico, o sr. Osvaldo Orico sôbI'e os que se tivesse tomado' qual- meio, paralitica há ano e

a colaboração estreita .por caso _fosse necessário, aCl'eseel:tando: "Al-e�andel' teve i moti,:o� q�e detel'min�l'a!n . qu�r providência de maior, meio repentiname:,te 8e er

parte das tropas da Força um vlce-corrnmdaute norte-americano na Afnca", dUl'an-'1 a sohcItaçao da Comlssao
I
relevo. 1 gueu .de sua cadeIra de 1'0·

,Pública, da polícia mariti- te a guerra mundial passada. de Inquél"ito, tendo o sr.' Ficou l'esolvida a convo- f das e saiu' andando.
--

�'-'---------------'_.--------��----------_.--�-----------------------�-----
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Esboçado

Maior da 'Armada e pela Missão Naval Americana. Pros

seguiu declarando que a esquadra ianque por sua vez.

também tem o seu programa de manobras. Assim, logo
que terminem as iniciadas .ago ra, o "Oriskany" e seus:

companheiros seguirão para o Estreito de Magalhães,
onde, pela primeira vez, passará um porta-aviões. Os na

vios, americanos- realizarão' também diversos exercícios
no sentido de observação.

anobras avais
Prêviamentea Plano'

..___..,......_-....._.......;.....

� DIRETOR �
{ -\Rubens' de 1í Arrud� Ramos '

1 GERENTE •

Domingos F. �
� ,de Aquin., �
�............---.-. .._.-......_-..........,.,.

Ano XXXIX

Prossegue a luta de Odio e Sangue

Os Atéolado's dos' Gendarmes··

\

ATENTADO A' LIBERDADE DE IMPRENSA
Apreendida a edição de "A Voz do Chapecõ"
Em nossa últimâ edição comentamos a atitude deu entrada, ante-ontem, à tarde de uma ordem de

incompreensível e la:mentavel do Juiz de Dire�to de b�rdade de um jornalista, o juiz Carmona Galego pra.- habeas-corpus, no E�égio' Tribunal de Justiça 'do
Chapecó, dete;rmipalldo a prisão ilegal do jorn�lista ticou arbitiaríedade igual, determinando a apreen- Estado"atravez da Ordem dos Advogados" Secção de
dr. Luiz Abs da Cruz, em virtude de esse colega ha- são de quase toda a edição do jornal ,A VOZ DÊ Santa Catarina, cujo julgamento ainda não se efe-
'Iocr verhel'ado o procedimento daquele �agistrado CHAPECÓ, conforme denu,ncia do' telegramà abaixo tuou.
(�om n�)ação.a 1l1e�ores cl'Íminosamente mantidos divulgado. Esse' outro-- ato· (te fasci8m�, merece tani- . UM TEIJEGRAMA
numa imunda e infecta cela da cadeia local, em pro- bém a nossa formal repulsa, com a nossa inteira e Ontem, O ESTADO recelJeu, daquêle jornalista,
miscttidade com outros detentos. -

' irrestrita solidariedade ao ·êõ-Jega, Abs da Cruz e ao o seguinte telegrama: "

A atitude do juiz Carmona' Galego é ,tanto mais bl'&vtr orgão chap.eeoense. "Chapecó; 25 - Levo conhecimento colega mons-

passível de repulsa por partir justamente de quem, NA ASSEMBI.ÉIA I.EGISLATIVA t.rJlOSO atentado liberdade imprensa ontem cometido
antes de 'outros, devera dar Q exemplo de fidelidade Na sessão de ante-ontem da Ass�mbléia, o ilus- quando três oficiais justiça, sob controle Juiz Cal'-
à lei. Se o jornalista o agrediu nos seus comentários, ire deputado. Leno.ir VUirgas, oêupando a . tribuna, mona Gallego. se apoderaram quase toda edição s(!-

cumpria-lhe processá-lo. Prendê-lo, é desrespeitar lançou o seu formal protesto c()ntra:os atentados que manário "A VOZ DE CHAPECó", .c'om ameaça le-
nãÔ só a liberdade de imprensa, como a própria 80- a i!llprensa sofreu em Chapecó, de -parte do lJróprio varem preso gerente caso �e opuzesse. Numa medida
berania da lei: E o ju}z que a�e como agiu, o de Cha- juiz da comarca.

'

i
arbitrária incompreensível se vem colimando climn.

pecó. ,desr�sj}e'iühse a' si mes'IRo. . , I, ., HABEAS CORPUS
J'

• inegularidades cometjdas referido Juiz. (a) I,UIZ
PIJl' ó'(}orc o de:o:rcspeÍtn à le! e o atentado à li- i O jornalista e advogado dr� Luiz Abs da Cruz '. ARS' DA CRUZ".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. A. SANTAELA
.. .

í :f"ormadn peja Faculdade Nacional de Medicina

.•·de do Brasil).
'Médico -p.or· conCUTSO da As!!istência a Psicopatas do Distrito'l DR. ALVAPJl DE CARVALHO

�e.ii-e"l"al. D
.

.
,

. •
.

. oenças de CrIanças
'E.'I."inte.rno dr) Hospí tal .Psiqulátrico e ManIcômio Judiciário da

I C I" R 'r' ! E'f S- o

'l!)ftP.ital' J;�ede�al. '.O!I�U tono: ua rajano s 'n. U\' ao Jorge - 1

Ealas 14 e 1 Õ.
Ex-interno oa San ta Casa de Misericórdia' do Rio de Janeiro.

R"_ R B' S' o
. esroancra : ua rigadei ro

í

lva Paes, «ln, - 3 andar,
(�l!nica Médica - Doenças Nervosas. /

cara do Espanha).

DRA� WLADYSLAVA W. MUSSI
E,

DR� ANTpNIO DIB MUSSI
Médicas

.

Oirurgia·Clínica Gel'al-Partos

SeTviço completo e espeuia l iz'ado 'das DOENÇAS DE SENHO

Il!�"';:;, eom modernos métúdo� de diagnósticos e tratamento,'

!,t\.'U"OSCOPIA -- HISTERO -- SALPINGOGRAFIA _:_ METABO-'

LISMO B-ASAL

" Radioterapia por. 'ondas cur tas-Eletr-ocoagulaeâo Rai�s Intra
'WS'"lets' e Infra Vermelho.

.

CGnsultOrio: Rua Trajano, 11. 1, 1" andar Edifício do .Moh-

3",'1�.

H....Ário: Das 9 às 12 .ho ras - Dr. Mo.si.

Das ,)..5 ii; IS 1101'&5 - Dra. Mussi.
\

Res'idência Avenida Trompowski, 84

-Consultório: Edifício Amélia' Neto Sala 9.'

IResldência ; Rua Bocarnva, 134.

Consultas: Das 15 ii.s 18 horas.
,

Telefone:
. "�nsultól'io: 1.268.
Residência: 1.385.

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

DR. 'JOSÉ BAHIA S. BITTENCQURT
!.\<lt:qJCO

Clínlca Geral -·PEDIATRIA

Rua 13 de MaÍ<l, .16 - Itajaí
l'UERICULTURA _ PEDIATRIA - CLINICA GERAL

'C-onsultório e Residência - Rua E'ulcáo Viana' n. 7 (Largo 13

'JiJJ Maio) -- Florianópolis.
i

Horário: 8' à.s 12 horas Diàr iamente.

.\

. OLHOS -' OUVIDOS ..,- NARIZ. E GARGAKT�
DR. GUE_RREIRO DA 'FONSECA

Especialista do .. Hospital
.Model'na Aparelhagem.
Lâmpada de Fenda _ �e!l'ator - Vertometro etc. 'Raio X. (ra-

45101;rafias da Cabeça) -- RetiTada de COTpOS Extranhos do Pulmão

... "Esoiago.
.

Rooeita para uso dC\ ·O{!u!os.
CoRsultório - Visconde de Our� Pret� n, 2 _ (Altos. da- Casa

']!.'elo Horizonte),
&ésidência .L F!elipe Schmidt, 1Ill. - Te!. ·1660.

DR. ANTÔNIO MONIZ -DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

Ortopedia
.

Consultório: João Pinto, 18..

Dall 16 11,8 17 diàriamente.

Menos aos Sáb.ados..
Bes.: Bocaiuva 135.

"Fone M. 714.

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

DR. ROLDÃO CONSOO.}
Cii.ur.ria G�ra:l - Alta Cirurgia - Motélltial!l de Senhorà.

- .Clrnrsda dOIi! Tomareil:-'
.

Da Faeuldade de Medirinll oa Un:iversidade de São Paulo.

lE'x-Assiste'nte de
•

Cirurgia dos. Professores Alípio Correia

Neto e Sylla Matos:
Cirurgia' do estomago, vesicula e vias 'biliares, ·intestinos del

iJ'� e grosRo, tímide, ri!i-s, prõstata, bexiga, útero, ovários � trom-l'
:Ji6'&. Varlcocele, hidroceJe', varizes e h·érnia.. .

Cona,ultas: Dn's 2 às õ horas, rua Felipe Schmidt, 21 (sobrado).
-- -T-elefolle: 1.598.'

.

.

ltesfdêncla: Avenida Tl'ompowsky; 7 '-:- Telefo,n� 1.'164,

AVIS'O
O Dr. D5aliua Moelllllanu a:visa à sua distinta clientebl 4\1....:.·

estará ausente até o mês de setembro em viagem de eatn'noa �.

,

I
AmerÍca d� Norte.

'

10 às 12 . .,
.

Comunica ainda ql1e o seu Instituto. de diagnÓstico. elmiÇ>l) ",O�"

. tínúa fun-cianando de maneira regular, .íicando como' &eu· eu.bJ!ti'Nt'II�·

o campe.tente c'linica Dr. Orlando .SchToeder que há .inala dJl D;U,,,,,

I·ano,.
vem ac�n!p�nhàndo'" passo a passa, os 'sehiços cíinioo!l (iib>"

'

Casa .de Saúde São Sebastião, e de seu consultório.

Os serviços de rádio diagnÓ�tieo, radioterapiá e o� de law,J'..... '

tório clinico ficarão. li! 'cargo do .Dr. Paulo Tavares, nome aebetJ_-

I·mente
conhecido em nosso mei-o:' pela sua proficiência � dedjell�<t>.

nas ditas especialidades.. '.

.•

,

: , <'

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

· J! \.. <;O.i:fJiIo,"". <-I'l

I". . 'I II'

"IrO AtaHC'It.tDM01'O.. J4'.1�· o,.dl$p fONt.�.. .e&u "ai.�!t. P..ef,.� .��.

CURITIBA ,.J:LEC'O....... · ..A05EB"AS P"AA�" .....

DR. TOLENTINO DE CARVALHO
Aperfeiçoemento. em pÔ'rto Alegre e 'BtH!nos Arre.

OUVIDOS - NARIZ - 'GAl!GAN1'A

Consu.ltÓrio - João J>int.o, 18 - tO andar

Diàriemente das 15 às 18 horas

andar.

"

(chá-

o ES1rADO
ADMINISTRAÇAO

Kedação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafta. 111.. !�

Tel. 1022 - ex. Postal, 1:�9.

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMlNGOS F.. DE. AQUINO.

Representantes:

Representações A. S. Lara, Ltda,

Rua Senador Dantas, 40 - 5" andar.
.

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

Reprejor Ltda,

Rua Fe-li pe dé Oliveira; n , 21 � 1;0 anda"'"

Tel.,: 32-9873 _. São. Paulo.
ASSINATURAS

Na Capit,al
Cr$ . 1.76,(WDR. I. LOBATO. FILHO

n�e�ças do IIp;m!lÍté respiràtórjo
TUIIERCtrl�OSE

HAlJIO'Gl!AFIA E RADJ.OSGOPIA
-

DOS I'ULMOES

_

.

Cirurgia do 'forax .

. Forruado pe}a Faculdi,.clu Nacional d\, Me,Üdlfa', 'Pisto log ista e.

TisiocirU1.'gião do Hosptta.1 Nere\J, Ramos'
Curso de esílecialização pela S N. T. Ex-interno e Ex-asststente di;

Cirurgia dr Prof. Ugo Pinheiro Guimarã-es (Rio.).

Con sultõrio« Rua Felipe Schmidt n .. 38.

Diàr iamente, da's 15 !às ·18 'horas;'

Residência: Rna Felipe .Schnridt, n. 103.

'Atende dit�iall1ente das i4. hs. em diante.

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

DR. M. S. CAVALCANTI
CI�n(ca excluslvamerrte de ertanças

Rua Saldanha Marinho, 19·. - Telefone (M.). 736 .

_.__•._---- ,.-------------...._....._-

DR.. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínkl! iVIédiea - Doenças de crianças .

,

(Tratamento de Bronquites em adultos e crianças).
Consultório: Vítor Melrelcs, 18 �. 1° andar.

H'lrário: Das 10,30 às 11.30 e das 2,30 às '3,�0 horas.

Residência:
.

Avenida Rio Branco, 152 - FQlle 1.6-40.

'i
------------���.----------�--�--�------------

,
.'

·>D�.' ,NEl'rThN ' D'AVILA
Cirurgia ge,-",l - Dàenças de Senhoras - Proctolugia , ..

Ellêtri-cidade Médica
. Consultérlo : Rua Vi·tor Meireles ri. 18 :_ 'I'elerone 1.507.

Consultas: As 11.30 horas e à tarde das 1.5 horas em diante.

Residência: Rua Vidal Ramos, - Telefone 1.422,

DR. MARJO WENDHAUSEN
•

Clínica médica de adultolll e crianças
Consultório _ Rua .João Phlto, �O - Tel. M. 769.

Consultas: Das.4 às 6 horas'.

Residência: Rua Esteves Júnior, 4'5. Tel. 812.

..... -----------,�\....--------------------------------....-

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
MÉDJ.CO

'D08 Serviços de Clínica Infantil da Assistência MllIllcipaí e. Bo!·

prtal de Caridade
CLINICA MEDICA DE ClirANCAS E ADl1LTOS

- AIergi'a -

Conaultórin': RU.a Nnnes 'Mllehado, '7 ,_ Consultas das

e das 15 às 17 horas.

Regidên'Cia:' Rua Mal'echal Guilherme, l> - Fone: 783.

C.r'$ 90;01)
No Interior

Ano . Cr$ 201l,OIJ.

Semeatj'e .... . .. ... Cr$ 110,00
• Auúncios mediantes coutráto.

Sem.estre . .I•.•..

Os o riginais, mesmo não pub licados, não í'&l"!>ao-.
devolvidos.

A di reçao não se r��onsabiJiza pejos c�nc.81»",·.,

/ emi'tidos nos artigos assinadoa. .

---;--_._.�._--

DR. ALFREDO CHEREM
C.urso Nacional de d�en\,,'a8 mentaia

Ex<diretor do Hospital' CO'lônia Sant'ltna.

Doenças nervosas e me!!.tl'ls.·
Impotê.ncia Sexual.
Rua Tiradent.es n. 9.

)
Cc,llsultll:S das 15 às 19 horas.

.
FONE: M. 798.

Res.: Rua San·tos Saraiva, 54 - Estreito.

'ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GALLETTI

- ADVOG.ADO !;._.

l"lorianópolis.

DR. RENA1'O RAMOS DA· SILVA.
- ADYOGADO

Rua San toa Dumont, 12. - Apt . .t.

_ .._----- - --'_ .

I

. DR. JOSÉ MEDEmOS VIEIRA
- ADVOGADO-

CaiXI\ Pos tal ·};;fl··- lI.a�aí - Santa Catarrna

._. '--"-._..-P_-------
�

DR. THE(}DOCIO 'l\UGUEL' ATH�RINO
--

..\ nVOGADO -

Rua 'I'rafano n. 12, l° andar, sala n. í

(Escr, Dr. Waldi.r Buseh}.

Telefone - l.MO.

Edifício Si •• JOi'lII... ·•

DENTISTA
- I "

..

. DR. OC'l'ACILIO DE' ARAUJO
CIRURGIA.O DE...'I'fISTA

Rua Fetipe Sch\nidt - Edif. Amélia Neto - Sala 1

Trat.amento cirúrgico e cura da Pior rêa A�veolar.

Tratamento cirúrgico e cura' de Abcessos, Granulmas, QaÍII�

radiculafes, etc.

A'l'EN'ÇAO: -- Grande redução de precos nas DENTADURA&..

para as pessôas que vi·vem de ordenaao.,.
Laboratório. Protético sob .a direção de T'écnico cont1'6t3do <IJDo-'

pecialmente no Urllguai, formado sob a orhmt,açiio de um, dOIl m.ijs,�

credenciaclos especialistas_ da Américll.

nentadur�1I sem o Céo d.a Boca (.Abobado Platina)

'Pontes .l\-Io'l''eig e .Fix,ae·
Toa08 üs demais l'rabaJbos Protóticos pela Técnie.tí n.ai .........

t
I

cente.

. . ,
.. ,

.
,Sab,ão'

\7irgem Especialidade
da CiD. - WETZEL INDUSTRIAL-Joioville. (marca registrada)

I 'T�rna 'a roupa ;branquis.sima "

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OasTADO
_-::�__"_� .;... �:.:,.;::;:;�...:1"::1o�r�i:nnópolis, Quinta·feira, 26 de Junho de 1952

"�<\XlVERS.AlnOS tríto, com grande acompa- prazo regimental, foi. enca- (insel'(J�o em aLa do discur- Conforme Ja tivemos o ': Souza, Neide 'Maria, Medeí-
D��. Laércio C. de Andrada nhamento;' minhsdo à Comíssào de 1o'i- 80 do

Pl'e.sid�J1te
Vargas,

'1
praZfl' .de divulgar, a Socie- ros li'ilho, Onor Campos,·e

Dadas às vastas relações nanças o processo que C011- Vale notar o- aparte do dade de Amparo aos Tuber- Nhô bastião. .

da extinta, ° seu passarnen- tem as contas do Governo deputado Paulo Marques, li .culosos promoverá amanhã, Diversas brincadei{.as
. [u

to consternoü a quantos a do Estado relativas a ] 951. der do' PTB., do apoio ines sexta-feira, a tradicional ninas, inclusive a eleição da

conheciam.
"

Discurso do preso Vargas trito ao projeto que cria a festa junina intitulada "SE- Rainha da Batata.

,
"O Estado" apresenta pe- O deputado Wilmar Dia� Petrobrás - empresa de e- . RENO NA BOCAIUVA" es- Desfile de modas à caípi-

sames à família enlutada. requereu a transcrição em conomia mixta, quando é sa- te ano, excepcionalmente '110 ra, com premio à vencedora.

Sra. Narcisa Beltram ata do discurso do presiden- bido que o deputado Saulo Estádio Santa Catarina,' QQeima de fogos de arti-

_ No Hospital de Carida- te Vargas pronunciado 11a Ramos, secretário geral do gentilmente cedido por seu ficio.

de, onde se encontrava em cida'de de Candeia sõbre a Diretório Nacional do mes- dinâmico Presidente, Barraquínhas que vende-

. tratamento, faleceu, ante- exploração do petroJeo ·h1'a- .mo partido, está fazendo A festa resume-se no se- rão Cachorro.' quente, pi-

I ontem, a sra, Narcisa Bel- sileÍp) e no qual aconaelha restrições a certas cláusu- gl1inte: nhão, amendoim, laranja,
tramo Seu sepultamento efe- a aprovação do projeto que lIas do mesmo projeto, ape-l Danças tipicas. batata, galfnhas' e' a famosa

tuou-se, ontem, no Cemité- cria a. Petrobrás - ora em I Z8.1'. dele conter o pensamen-T Show artístico (para dan- cachaça queimada,
rio da Irmandade do Senhor discussão na Câmara, fede- to do presidente, Vargas sô-. sar):'com a pa�,ticipação do As-mesas estão àvenda

dos Passos, nesta Capital. ,1'a1.
,.

"

I bre .
a exploração do nosso I ConJunto.de R.Jtm�s 'de Na� ao preço de Cr$ 40,00, e as

VISITA J'usfificando a medida e

I petroleo.
I bor, Daniel Pinheiro.. Dh10 cadeiras numeradas serão

Cap, MG Plínio Mendonça como-rio referid_? projeto se o Chefe da Nação, que, vendidas na hora, ao preço

Cabral \ reservem cotas para os,Esta.,.
na campanha eleitoral PlJ.g-

- -- _.. --- -_•.,. de Cr$ 10;00.

O sr. Cap. de Mar e Guer- dos, o deputado Wilmar nava pelo monopolío esta- A SAT escolheu para fes-

ra P]í.nio da Fonseca Men- Dias requer a nomeação de! tal, esposa, agora, uma so- i fi mil Operários teiro deste ano, o sr. Dahil

donça Cab�ai, 'ex-Capitão uma Co�íssão Es:p:c�al 'pa-Ilução menos jaco?ina, isto, J Amin, sócio da importante

dos Portos deste Estado, ora ra examinar a matêrra. !
com certeza, em tz: das } "m8a�ados

'

firma Irmãos AIhin, conces-
(kon"e, hoje, o an iversá- designado para Diretor da O deputado Paulo· Mar- I desastrosas consequencias ] .

8
. "

,
slonáelos FORD, em Santa

j";o.natalic.io do 110;:;SO pre- Imprensa Naval, visitou-nos ques, em aparte, assegura ?-ue? naciol ismo trabalhista
I do u_:terno, ��,:um .m�s, c�. Catarina.

zado conterrâneo dr. 'Laér- ontem, t.razendo-nos o seu ao orador que a bancada do inglês trouxe para o ImPé-1
80 �ao s�vel1f}q.ue a Impor.-

cio Caldeira de Andrada, a1- abraço de' despedidas por Partido Trabalhista Brasi- rio Britânico. tação �ecessana, o· Brasil ----------

o funcionário do Departa- transferir sua residencia leiro sef pronunciará de u- Nessa evolução não o a-I precisara ,de.sem�ol�ar nada
rcento dos Correios e Telé- para o Rio de Janeiro. cordo com o projeto gover- companha o deputado Saulo

.

m�nos de dois mll�oes e 700

g"[lfo� em Niteroi. O seu embarque está mar- namental. Em contra-apar- Ramos e nem o senador Go- n:11 dólares. Essa importân-

Advogado, membro da A- cado para o próximo dia 30 te, o deputado Volney Col- mes de Oliveira, que são ela. repn;Sel!ta o pre.ço do

-cademia Catarinense de Le- do corrente, via aérea. Iaço de Oliveira· diz que o contra qualquer participa-, que
as fábricas amerrcanas €"0�•

.tras, tendo residido nesta Agradecendo-lhe a 'gentí- apoio dado pelo deputado ção de capital extrangeiro ; ; l'?vendedoras faze�1, ::l'o�u- deJ�·jb.
';_;:�pjtal por longos anos, o 'Ieza da visita, deseja O ES- Paulo Marques ao .1)l'05eto embora, no resto concordou I' zlr.al1l

em 1951 as mdustl'la.s �_ .

-aniversariante, também pro- 1'ADO àquele patrício feH. da Petrobrás não envolve o com a Petrobrás.
• pe�ada� da b�rracha ulll.ml- r-"?---

fe�sol' emérito, sempre foi cidades. pensamento de toda a ban- Mais radical se mantelh o ,lhao e �?D_ mll.pneu�atIcoS 'fAC - CAT..........
· Ó(l� ínteleduais que presti- PEIJOS CLUBES cadà por quanto ele, pessoal- deputado Volney Collaço de I e.um ml1hao e 76 mIl e 250 "'_.�

,.:t!;�aram O ESTADO com as C. R. "6 DE JANEIRO" mente, era contra o I'eferido Oliveira que, discordando 1 camaras de ar. Em 1952, pa-.

'1:'UllH brilhantes {'.ólabora- Interessante f.esta caipi;a I projeto. de todos, desde o presidente 1 r�, atender à n:cessidade, de -.-...------.-...-,-.-_--
,,;i"f�i', Nesta Capital desfru- será realizada. em a noite I O deputado Coelho de Vargas até o lideI' do seu t consumo, pl'eve-se a pl'oau- &IO·e' 018rllt;é (; dr. LaércÍo Cald-eira de de 28 do corre�t�, nos salões 1 Souza, .�m nome da; �ancada P?rtido continúa a ser favo- . ç�o de dois. milhõe�, e� 100,., '. .�.

.

'

_Ar,drada de vasto circulo doe do vet-erano "6 de- Janeiro"

I
da Unmo Democratlca Na- ravel ao mOllopo}io estata1.! mIl pl.leu� e um mllhao e .... ', ,

J 2mizad-es e, no dia de hoje, com início às 21,30 h�nís, ciollal, manifesta-se favol'à� Veremos, agora, qual se-! 260 n111 camaras de ar, Ca- RITZ'

'-muitas por certo serão as cons�ndo do programa uma velmellte ao r.equel'im�l1to, r� o pens�mento da Comis-I SO, as quotas de câmbj� n�o Às 5 -, 7,45hs

'(:oll1enagells de que sel'li .al- 'quadrIlha dansada por jO_!.dO deputado WIlmar D�as, sao ��peclal qU? ,estudará a sejam d�(�aSf� te��o:_reglS" ODEON
·

voo
.'

vens e fr'equentadores da· '.

A mesa, tambem apOIa a materIa, de acordo com o 11
trar-se-a a p,lrahza�ao ,do Às 8hs.

, O ESTA'DO, com 'prazer, sO,ciedacle, além de outros I .-_",�.�," •...
' .• ' , J'��u(lrido. pelo. deputado s�tor, o que determmal'a ,li Robert MITCHUN - Fat-

• �:v;:��eo� �:�h��:�i:���l��; �:�:.,���se :!l�:.í!�;,:uec�::: I �.. ��DlfRI'tnD w. Ilm::l,l', Dl�S.. I !;t��:�ál��S.cerca de seIS �AI��J.\IL-\RQUE
- Claude

'�i0:�:!?���::S::b:i:ua caD�l'l�cl�C�R·' LLI�JQEmE . ·1' .?4X lJ .

-

J 'I----a'. p'
.......

o
....

..,.I
...

I:�c·._�la----·1 :!��.r�gI.��m�:E.�'l'i�pOol'te
'r'l'ans�orre. hoje, o ani- bem�s (� S�gll��:ee:���:;��.!

• �-�_.�_._-".�.-.
' " .•'. I

!' EDITAL na TeÍa. Nac..
.

-;.:;rHário natalício do dr. Jo� "O ,�, ,\ .,

d
' A1'lTtTDE DO ESOTE· I Galmon Bl'iths, Jornal.

,

F" B b'd d .

S mo�a..ao ao ,p.rrUla O! RIST"
.

.

I-SOCIEDADE., D'E ASSIS·
.

"e enpe' oa ai ,� vogado .
! f�

. ,

- - P 620 '" 20
_ Pmdnra Sam, eunvldamVos� ! ;.

" . Só IJEI SECA, , , ,..
• reços:, - o,

E- Consult9l' Jurídico do Es- . A

t d
•

d' I (l eRote1'lda deve manter I TENCIA AOS LAZAROS E Imp. até 18 �U10S

"t�l(lo.
mIsse e o o o pessoa 1 ca- i ·1' d d d {,,'t 1·, . DKFESA CONTRA A LE

' .

sa, prá cumparecê na vesv � a }l,1er a.e e egp"l.O, a.u Está detido 'na Delegacia I �,'
- :ROXY

..\S muitas homenagens pra de São Pedro, qui vai: testen:unho de �t1a b�11dade de Policia desta _Capital, à I PRA KM SANTA CATA-

I
'

, �gT 7,4,l:íhs .•

qU€ lhe s.erãó tributadas, O �

f't
.

' ..

h. FES' e cult.1Vll.r nersu\tentemente d' ';; d D l"g d' di. RINA DES'llNO A LUA

-""r \
. se eI a, 1 qUI SI C ama I - .', >' • ISpOS1ÇuO o e -ç a o e

I R
.� '." .

.

J1:!;b i DO junta as suas, TA NO ARRAIA. . 'õuR_mt:-llgen;:-IR, btlsc_and� a Policiá de Biguaçu, V,lmar .

( e�mao do C�)Dselho DelI·
.

No programa: Cinelandia

,"Bta. Sônia Be��riz Brisigbel. Vai tê quentão, aminduim,
.

,;1,;1510 (VV'l {:01sa�, H n�o pra- Niçolau, solte,iro. çomerci. I beJ'atJvo�",. IJornal. Nac. \

pinhão, batatn doce, aipiro i . !":a1' cegam�nte 'aqUIlo, que ante, residente naquE!la cl-' _ CON�OCAÇAO .

I Preços: 5,00 - 3,20

Festeja, nesU} data, o 'seu melado, i s€rá animada :tw.lo
nfLO con��u:r .comp.r:_ender. dade, o qual, em estado 'de I

Sao conVIdados os, sr�. lmp, até 14 anos

.aniversário natalicio a gell- {'.umpade Zébedeu, com sua
Não admltlI'a mdec�soes em embriaguês bancou o valen- Mem�ros do Cons,elho .?eh-I RITZ O'DEON

tilissima senhorinha Sônia sanfona. _s�a.mare,ha no Carm_nhl>,', pa- te e l)rOmOVeu desordens peratlVo para a reu�lao a I nOMIXGO •

---:Beatriz Brisighelli, filha' d'o 't t g mo j ter Iuaar n d 1 E I H BOG AR .....

E' perciso m()strá .este na
nt Vl1t •.

n1" a� seu an 1,0 -

num café local. • "
,

" Co a soe e SOCla, -

. umphrey 1'� -" -

saudoso patricio Ubaldo porta. rl.nR_ VivendI":' Sua; marcha Ao ser-lhe dada voz de �hflCIO. do Ipase" 4° and�r" Eleonor PARKER .

Erisighelli e de sua exma. Capitãu Furtado __: Secre- deve gel' progreSSIsta, e eu- prisão, Vilmar agrediu e in-
as 20 horas do. dIa 3 de ]U- em:

1-}!i-POSa., d. Maria, Briaighelli tá'rl'o". (ja dia encm!trará maior in- I P f' M
. lho e no caso de náo havei'. A MORTE NÃO :F.: O FIM

e',el,emento..<lestaçado da 80- 't�rêgse nas coisas e•.(�Om
SM tou. o sr. re elto :um- número lég'wI, uma hora de-

.

IMPERIAL

-eiedade lo�al.
..

Q:;""'D;_',;'e�r-m""""""'p·.I'e""P-rol"d-"_"""'eu'1-' t,naio)' facili,dade, o lado ins- ��a�: �u�7�:;:, autorida- po'is, com qualquer número, Às.7.45hs

Aos cumprimentos que l'e- �ruU"o. do qual 'tirará o ne- a fim deliberarem sôbre a. ,Tito 'GOBRI
Com essa gente, só mes�

ceberá do seu vasto circulo ('e!';�ário para SâTIar as la-
nln �� lei seca.,. ,

seguin�e ord:m do dia: em:

de amizades, nos associa- Uma pulseira de ouro. cunas dús seus pensam.entos, GE�:nO CONTRA SOGRA ... t a) dIscussao e votaçao. d,o AMOR DE PALHAÇO

mos, com pl'az�r. . Procurar à rua Haroldo Ca]� ,.' , ! balancet€, contas e relaro- No programa: CineJandia

FAZEM ANOS, HOJE: lado, 14. O Tattwa "'Amor P. Ltw;" Comelmda Barcelos, reSl- I, tio da diretoria, l"eferente' J 1 N
'

d t N - De
" orna. 'ae.

-Dr.GervásioNunesPi- ' ..............,.........
__ .. h __ ....� _ ramificação do Círculo en: li{) mor,l'o O\a· S-iao 1° ,semestre de -1952, e Preços: 6.20 - 3,20

res, advogado e funcionário N. Eit�tiõ· �
n

Esotérko, de São Paulo, re- c?b�tap �,st.e\ e na Delega-! do ,parecer do 'Conselho F'is- Imp, até ,14 anos

do Mini-stérió 'da Fazenda. 'l.-liza· sessões, públicas todas CH]' e ° leia para apresen· cal· IMPERIO

_ Sta. Virginia Domillo- b'
as segundasl.feiras, às 20,30 �a� q�:�xa c��tra seu g�l'O I b') asslÍntos de intere�se Às 7,45hs

ni. � Camlo ão' versaI heiras, em sua sede social e as"Ul,O lma, que vive social John HALL ,/

_ Sta. Zuleima Mal'.é'all'.I', 't 'R C 1\" j' ?-R espancanào sua filha e ahí- Flo�ianópolI'S 21 d
.

h
"

C O
SI a a ua ons. :�fl :ra, ��

d 1 d'
, e J 1:111 o em:

_ Sr. João Paulo ferrei- arr ça _,... 2� andar,
a m; i�a�an � a qt�elxosa. de '1952. -

.

I' ZAMBA

Tá. O!ltell1, a' �,'. 15 hOI'as, maI·s
.

A o ICU), vaI averIgual' o ntetrich VOllWangenhei, - N .

"

. Cl'Jleland·l·"
,," que se passa. entre gen'i'oe..'

JJ o pI ograma. ...

- Sr. Osvaldo Leall Sa- 011 men05<; no sub-distrito do Q _.' •.
' "_ . • • ,

- Pres1dente. .Jornal. Nac.
-.

,1�,s. E" d
SE,..,S.<\O SOTJENE (PU-

I'
SQgra, pOlque' esta::; nem AT,..eg Pedro 10 S ., P

�_ atreIto, um cammhão o
....

-
sa -.L, c- reços: 500 - 3 20

][i'AI ECIMENTOS C .

BLICA) sempre tem culpa. , . cl'E!tário, .

I
'

,

' ,

,_. ", 1 .. �, H B. "tendo como moto� DJa '27 do c;ol'l'ente (flex- LEVOU :MAS NÃO PAGOU .

mp. ate 14 anos

D. Andrônica Pereira d�ta t1n1 soldado daquela ta-feira), comemora o Cír- A PE'DRA BRITADA .

- - - - -".....

· t:::��d�:��i.e���:L��:{:iI t���it�:i;!;;�da�:;�[u.:��.� �}ro�:,;téP�:e�����a�:�E I�:�:::""�z1�,!�:i��t;��?E:
�-�..

�
patCl ,ma sa'úde a sra, RI1- .D,eza Pública e que, no 1l10- 1_ {OS os irmãos. esoterist.as à co {1o;;. Limões, Doca dtY tal

.

CONVITE
.,;jrôl�ica Pereira, viú,va, do I menta, estava estacionada. -

. I B � P
sef'i'lao magna ('lue se irá re- residente no Morro das PHUJAfiELFIA TAVARE.S (D.. NJenen)

'8J', .i.Je.one enLO
I ereIra,.e Ijunto

ao meio fio para n�� l' '<;>0 QO h
.

I_,
• -

_

d J I N 1
:1 i7.ar·, as � ,.J oras; no Tri'ncheiras, -levou-lhe oito Desembargador Mileto Tavarc�s} (11', r,,""'l'O Tav"'l'e�' e,

rr�ac os srs. uv. e�la e 1- ceher lixo do l'espe�tivo COH Tattwa.
'

t d 1 t rl
'

<:;:')
•

' .• L' "',

11110 e Leonel Perelra, sra. dutor.
me ,1'08 e pe{ 1'a cor a�a pa- ....,e DasÍlana Tavares (a.usel1 tes), dr. José Tavares, sC'llho-

I
Tt'atando-se de solenidade ra entregá-la a um in teres- l'a e filhos, EgOll GemIdo Ti-etzmann, MaI'j'", ela COJlnel'ça-o

�ndr�nica Per,eira lVIOt.lra e Do choque, i:'É'l'Ultoll sair 'bl' t
.

�-" '-'

,. t P R
pu. Ica, emos o prazer de sado e dele receber o di- Tavares Tietzma'ln e filh'as, con"l'da.m <.teus parell te o,', e

vtl. .anll::\ erelra. "amos.' ferido o :mimal, ficando
' ., � �

O f
'

t l'
estender 6 nol':'SO convite nheiro, O dinheiro ele o l'e- amiflos para a n]1S"a. do 6° m,."s d'o falecI'mento de SIJa

corpo OI ,'anspôrtac o I bem avariado o veículo,
.� u � -

.

"I
também a quaisquer outras �e.beu, ma� o dono d;t

..p€,dra I
inesq«eclvel es;pôsa, mãe,. sogra e avó Plll'ladelfl'a Ta""<>�e's '

J.,',�ra are,81,U,,e.',.n,cl.a.'..,_ (1,\�� rextin, - A Inspe.t.ori.a de Veiculos ., _

u...

,C __

pessoas que aspIrem li! cul- amda es.ta,. vend.o navlOS, " (D, Nenen), à realhal'-se no P"o'xinlo dI'a 30, s'egullta-fel'-
t,., em cln .... \11eU""" �ll)Jlde, tomou GOllhecfmento do caso

- , - � �

.. f)- I
tura de seu espírito e dese- A PolICIa vaI chamar o r�" às 7 hOl'as, na Catedr'"l -n,'IetropolI'tall� 11'0' A1t"I'. do

ü'o1"e,m, �. erevI'O saiu para () \ para as devidas p!'oviden- .iem a regeneração da hu- blt.oso par,a ver se há sin-
,
Cora,.'ão de Je�,ús. ·A2'rad.ec"'en,llu-a.ntecI'padal"'nent'p. ,n "todou

, "',r:�.�"'''':'�el':0 (.�n��·.1e!e sub-di:::�w 'eias.
" _.

_. - fi. no

manidade. c€ndade 111880". '(iue eOlli;'J:E-ecermn �� fi',(tl .:1�O dJ }'/:c(L,·�:� erist:"

Vida
'3
...

Soeia I Na Assembleia ·legislativa na
� ,

Becaiuva»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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esta beleeeu
Hlumenan

,

I

Fixadas 'lIS rodadas ., escalados 'OS
juizes do ' Campeonato Istadoal

;.

Juvenil de 'Votei e Basquete·
o Aldo Luz

..eeorde
II'lD'

, Na noite de 28' do fluente, 'pDrtanto sábado, grandip
b Festa de São Pedi"o. com in-íció às 21 hon�s. Os salões
do Cluhe serão ortwmel1�dos a caracter, havendo para,.
os ·a.s8otiados e convidados, - queimada _\ pin'hão, 2-

mendoim -'-o batata - bolinho - rapadura - tudo ao sa

bor das. festas sertal1e,ias __ .

.

em Sob a presidência do Cap. Juizes: Gustavo Selonk :�:

Paulo Mendonça, e com a Carlos Dantas.
presença. de todos os mem- 21.00 horas -. Basket-
bros, reuniu-se o Conselho ball
Técnico da FAC, afim- de LIRA '1'.(;. X S: 'E ..CRUZEI"':
discriminar as rodadas do I RO DO SUL
Campeon:.to Juvenil 'd.e Bas-! Juizes: S�lvado.r Lemos e

quete e ,.. ollev, a realizar-se I' Baltar Pereira FIlho
.

nos dias 5 a 6 de julho, em Dia 6 de julho - Local:
Blumenau.· Prestadas as in-l Campo do Palmeiras .,..

formações pelo Preside�te! 09.00 horas � Campeona-,
da L.A.B., sr. Renato Benito, I t.o de Lance-Livre
preliminarmente resolveu o I' 2a RODADA
Conselho incluir o Sr. �il-, 'mu�o horas ___:_ Vollek-bal]
ton Lehmkuhl, afim de in- ',: UBIRATAN ,E,C. X CRU-
tegrar o quadro de juizes.. ZEIRO DO SUL .

O programa elaborado é o! 10.30 horas - Basket-ball
seguinte: lIPIRANGA E.C. x S.E.

I CRUZEIRO no SUL
Dia 5 de julho - Local i Juizes : Carlos Dantas e

Campo do Palmeiras I Milton Lehmkuhl
17.00 horas Abertura 3a RODADA

do Congresso Local - Campo / do PaI-
1'7.30 horas Desfile e meiras

Juramento dos Atlétas 15.00 horas Volley-bal1
la RODADA 'I S.Fj. CRUZEIRO DO StTL X -

20.00 horas - Vol1ey- !,CAMPEÃO DE BLUl\iE- \

ball ' , NAU
UBIRATAN E.C. X CAM- '. J'uizes : Carlos Dantas, e

PEÃO DE BLUMENAU Milton Lehmkuhl
16.00 horas - Basket-ball,

IPIRANGA' E.C. X LIRA
T.C.

-Iuizes : Gustavo Selonke e

Milton Lehmkuhl
17 . .30 horas - Entrega de

Prêmios e Encerramento da

/

A'ulora da façanha' a guarnição .

vence

dorc da taça "Tamcmdcrré»
Segundo as noticias que ra os 1.500 metros, o que i ga, 2° lugar - Aldo Luz, mos - Juniors - 1.000 me

nos chegam de Blurnenau, !constituiU novo recorde da! 2° páreo - Novíssimos>- _. tros -:- 10 lugar - Ipiran-
constituiu um sucessc sem raia blumenauense. IOut-riggeJ.'s a, 4 remos - - ga; 2° lugar � Aldo Luz.

precedente. na llistória. do, Blumenau inteira
.

ficou 11.500 metros - 1° lugar �-' 5° páreo - .Classe Aber-.
esporte náutico do Vale do pasmada com' o feito dos América, com o tempo de ta - Out-ríggers a 4 remos

Ita!}.aí, a regata organizada jovens remadores aldístas, 4'49"; - 2° lugar - Aldo - ,1,500 metros - 1° lugar
domingo último naquela ci- aplaudindo-os pela sua ex- Luz. Aldo Luz; 20 lugar Arnêr í-

dade pelo Clube Náutico cepcional "performance". 3° páreo - Estreantes ca. -,

Ipirauia. .:': loles a 4 remos -;- 1.000 No conjunto de pontos
Obtendo o concurso das Os resultados metros - 10 lugar - Ipi- venceu o Ipiranga garantiu

fortes guarnições do Amé�. 1° páreo - Novíssimos - ranga ; 2° lugar - Amér-ica, a posse da taça "Eficiência".
rica, loca� e· do, Aldo Luz;' .Ioíes a 4 remos - 1.00� me-] O AI�10 Luz não competiu. O Aldo Luz obteve a 29. co
desta Cap ital, alem do clube tros - 10 lugar :- Ipíran-] 4° páreo - Ioles a 4 re- locação.
promotor, a, competição seu-
sou lances' verdadeiramen-
te dramáticos e sensacionais '

,..

d
CLUBE DE REGATAS "AL.

com os três clubes 'lutan Ó
DO LUZ"

valentemente pelos' louros
J

do triunfo. FESTA DE SÁ-O PEDRO
A presença das ' guarni-

çõe.<;.!.âltUst::ts na regata ipi-: Tenho o prazer de, ernno- nense está convocando to- BLUMENAU'� a realirar-se
. ,. , me do Si'. Presidente, convi- dos os seus atletas, para no dia 10 de Agosto em Blu-radiui�tà;_ c,.om0, não poderia .

dar os associados. e exmas. comparecerem na séde, afim menau,deixar de acontecer, consti-
tuiu fato marcante na vida famílias, para a tradicional de preencherem sua ficha, São convidados também

i'sportiva. blurnenauense, festividade de São Pedro, a I com o objetivo de serem to- todos os atlétas que deseja
cujo povo 'ansiava há muito

reafízar-se n<:s ..salõe� 'do

I
madas providências afim de r:m êste r:lO defender' as

para ver de perto a: iJanlOfla C�t1be,. no p�·o�I.mo, sábado, pre�arar � .eqUlpe que de-' cores do tricolor em. compe-
dia 2.8, com micro as 20· ho- vera, participar do certame tições do esporte base.v.uanli<:ão de Hamilton COl'-' .. 1 tará d dl'

'

1 d "T' . ras, a qua cons ara e an-
c.erro, vencec 01' a .aça .,.. .

T daré" di
.

d
. caso SUl presas, concursos,

aman are, ísputa a no
•

.. .

- . o d
.

t
' queIma de fogos, queimada,

(lia" o correu e. 'f t di t 'h
. -

d CAMPEONATO. PARAR-\. ANTONIO F. DE FREITAS
.

"
.

.
.. intérês CDm ar ,a IS 1'1 Ulçao e '�.

. ,.

Maior JlllHld fOI o UI e!es-- J d b\ t t . -

h- ENSE. Dl', FUTEBOL

j,
..vENCEU A "8.4.0 JOÃO

rbli I "h'
- me a o, a a a, pm ao e .

�e do pu ICO pe a ex! rcao t 'D"·'·· -'. t .. Com quatro partidas; , GAUCHA
, ,_ e c. . . ara :mgl'eSSD o 3-

a titulo de demonstração da 1- ri '
- • ·t· prosseguiu, 'domingo últi�' Promovída . pela Federa-

. _

.

.... ,ao ",o mes correu. e. ..

gllanll�aO catarm.en.se vlce-. Florianópolis,: 2L de ju- mo, o cel:tame

pal'anaense'j
çã{) Atlética Rio Grandense

campeao sul-amenca.nH- com h.d, 1959. de futebol. ,Os ,resultados e patrocinada pelo "Diária
D" II·t W I'

n o e � .

- eclO, Cl.aml ?ll, .' a_mor, Moacyr Iguatemy da Silo foram os -seguintes: . de Noticias", efetuou-se, se-
J\1:.ulloe: e Sa<}l; O l?atrao do

veira. ia Sect'etário
. Coritiba 11 X Bloco Mor- gunda;:feira, em Pôrto Ale

Rmchuelo e os dOIS. consa- NOTA: 'Convites especi- genau· 0, em Curitiba. ·gre, a "Rústica de São ',To-
grado$, remador,es dó lVI�r- ais com 'o SÍ". Ad MiHen da Ferroviário 2 x Palestra ·ão". Dos 89 'inseritos con-
tinelli acompanharam a de- O em Curl'tl'ba I

.

57Sitveira, tesoureiro, até o' ". ,c Ulram o percurso
'

C'Ol1-

legaçao do Aldo LUZ. dia 28, ás 17 horas. C.A.M.A. 2 x Atlétic:r.l 1, correntes.' Venceu-a o fun·
.

Entretanto, devido. ao adi- \ em Monte Alegre. dist.a Antônio Ferreira de
antado estado da' hora, não Cambaraense 3 x Agua Freitas, do Cruzeiro, que
fQi possivel satisfazer o de- Verde 2, em Cambarã."

.

correu magnificamente el1�
sEijo dos blumel�auenses, e OS· ARGENTINO� F'ORA tre prolongados aplausos da
03 herois dos Navegantes e DA "COPA RIO"

I grande massa populal' pl'e-
da Rodrigo de' Freitas dei� sente á prova. pedestrina.

. xaram de se apresentar com Diyulga-se no Rio: FEDERACÃO CATARI·

todo '0 seu poderio.
. "E' do amplo conhecimen- NENSE DE FUTEBOL

, ,,. to pela divulgação da noti-

BATEU UM RECORDE O cia nos jornais de ontem

ALDO I,UZ que os argentinos não esta
rão :presentes á "Copa Rio"
que. congrega o que de ·me

lhol' existe no, futebol mun
dial. O Racing, tri·campeão
argen-tino, na tarde de sá·
bado comunicou aos diá..

gentes do Flumi):l€flse ofi
cialmente que não poderá
participar da "Copa

I

Rio",
alegando motivo superiores
mas seu dizer quais ,eram

ess�s motivos. A verdade é

Convocação de, atletas
O Clube Atlético Catart- deriomidado - "T R O F É U

:FlmERAçÁO" AQUÁTICA
DE SANTA CATARINA

CONVOCAÇÃO
.

. Congresso.Ficam convocados, de a-

côrdo com os Estatutos em

.vigor, os senhores membros
do Conselho Super-ior, para WALDEMAR THIAGO
a reun ião de Assembléia VENCEU A CORRIDA DA
Geral extraordinária, a rea- FOGUEIRA
Usar-se no próximo dia 26,
quinta-feira, as 20,..:10 hOl'as,
na séde desta Ji'-ederu'ção,
com' a segull'lte ordem do
dia:'

. Eelição para' preenéhi
m(mto do cargo de Presi
dente, vago em virtude da
renúncia do sr. Dr. Haroldo
Ped'él'lleira.
Florianópolis, 20 de ju

nho de 1952
Osui Melo 1° Vi.cé Presi·

dente no exerc.icio da Presi-
dência.

'

------,

Por àbsoluta falta de es

'paço hoje, somente em nos.

sa edição de ama:rhã dare
mos a reportagem completa
da: "Corrida da Fogueira".'
disputada onte�ontem noesta.

Capital, com a vitória do fa
vorito da prova'Waldemar
Thiago de Sausa, do Olimpi
··co, de Bltimenau, que tam
bém classificou-se em 10 lu,

gar por eqüipe. Wilson Pi
'res, do Atlético, foi o 2.0 co-
locado.

' .

'/ CONVOCACÃO I CAMPEONATO L. T. D.
De ordem do Senhor Pl'e- COM 6 CLUBES

>

•

'sidente, de acôrdo coin a es- ..
'

íabelecido no art. 40 letra Segund? �otlClas c.heg�-.
g., ficam cónvoc�dos os se-

das de JOlll�ll11e, sço em nu

nhores membros da Ass,em� rn:ero de
_

seIS os ,clubes que

bléia Geral, para uma reuni. dlsputal'ao .es�e ano .0 �am
ão extráordinál'ia no próxi- peonato da LIga JOlllvllell

mo dia '26, quinta:;.fei1'a, às se,d: Despo:tos;'�sabel:: A-
20 horas, na séde desta Fe. mcrlC,a,. CaxIas: Sao �UlZ e

deração, com a seguinte or�' Oper�r�o, locaIs.e Iplran�a
dero do dia: e AtletlCo, de Sao .Francls-
Eleição do Vice-Pl'esiden- co. Aus.entot�-se o.R�achuelo,

te, vago com pedido de exo� send<: �l1élUldos Iplranga e

neração do senhor Antônio Operano.
Salum.

�� ..
, .:

O qUÍl�to e último páreo,
l'eunu1<lo as forca's máx'imas
do strês clubes' foi o mais
sensacional de todos. A mtll
tidão vibrou ' entusiastica-
\mente com o seu desenrolar,
por sinal o mais empolgan
t.e já realizado nas águas
do rio Itajaí.
Rem�ndo com harmônia e

GRANDIOSA FESTA DE SÃO PEDRO

�cêrto; demonstrando es

tar em completa f011ma. a

guarnição do Aldo Luz, for
mada por Alval'o Elpo, pa
trão; Hamilton Cordeiro,
voga; Sadi Berber, sota-vo
ga;

.

J,oão Artu r Vasconce
IOR, �ota-prôa e Kalil Boa
baid, prôa, em, arrancada, ELETROCUTADOS 42 NA-
f;Ll,lniinante c�ll1ell um grano! DADORES
de ,e expreSSIVO triunfo sô- Lisboa, 24 (U. P.) _

. bl'e a famósa guarn ição a- Dois nadadores moneram
me_ricana dos irmãoR AIlllU- eletrocutados ontem quando
seck, que há seis meses vi-· treinavam na Piscina Ba
nham tI'e�nando, vil'\ando so- fundo. O fato ocorreu quan- Na Suiça, domingo últi
brepujar os campeões cata- do se faziam experiências mo, defrontaram-se os se-
rinense de 1950. para tluminação submersa. lecionudos de futebol daMarcou o out-l'ig-ger aldis- Na ocisião morpeu-se um 'Suiça 'e da Aústria, tendo
ta o tempo sensacional de cabo que ocasionou grande I havido um· justo empate de,3 minutos e 55 se9,'undos pa- descarga elétrica. -

um tento: .

que mais uma vez os· argen
tinos desistem de competir
lluma demonstração de que
não estão preparados para
sofrer derrotas" ..

EMPATARAM SmçA
AÚSTRIA

A louça p2ra festa tipica será Íllteiramente de bar-
1'0' e as musicas apropriadas, como toadas. desafios, rau
cheiras, lunduns e tambem com o concurso de muitas san- .

fORas...
. ,

Haverá um e"tupendo e alegre CONCURSO DA
MAIS LINDA E GOZADA SAIA DE qUTA, com esple}1-

Segundo se divulga. em didos prêmios para as ven,cedoras ...
São Paulo, em sua rccentle A Diretoi'ia do Clube �ollcita a toda� a� senhoras e

e:cct�rsão pela. Europa o. Co::-', senhorinhas que compareçam vestid�s à moda sertaneja,
rmtIans PaulIsta, realIzou

I como tambem os homens ,e rapazes ...
E 16 jogos, obtendo 12

Vitó-!rias, 3 empates e ap�nas u- Reserva de mésa�. a partir do dia, 20, na Secretaria
ma derrota, esta no Jogo de I do Clube, no horário das 8 ás 11 horas, a Cr$ 30.00 ...
estréia ·em gramados do Vae ser uma festança daquelas. Todos estarão -pre�
Velho Mundo. Os ,países vi- selites: Nhá Chica, Nhõ GregÓl'io, Nhô Bento e mais os
sitados pelo Clube do Par? "fio.....

.

que São Jorge foram: Tur- No desafio da� violas, muito verso repentista gOZR
quia. Suécia, Filândia e Di- do c nas quadrilhas roçeiras, muito requebro illteres-
namarca. sante, ..

SeCt'etál'ia da Federação
Catarinel1se de Futebol, em

Florianópolis, 2tl de junho

I
de 1952,

----- Moacyr Iguatemy da Silo
veira, Secretário.

APENAS UM REVÉS SOo
FREU O CORINTIANS NA

EUROPA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.26 DE ·.JUNHO
A data de hoje recorda-nos

que
-

.

em' 1.620, no Rio de'
.Janeiro, na sceu Antônio de
Sá. orador sacro falecimen-

II do alo de ,Taneiro de 1678;
- em 1.818, partiu do a-o

I campamento
do Genei:al;

Curado, em Hervidero, Ben-
to Manuel, Ribeiro, que foi

surpreender o General Ar-

. tigas. no Quegtl�í .no . dia' 4 ,c.o

.de Julho;
,
- em 1.825; no Rio de .Ja

neiro, nasceu o poéta Fran
cisco Otaviano de Almeida,
Rosa. vindo a falecer em 28
de Maio de 1.889;
- em 1.838, foi ferido em

Acará, quando com o .�jn
dante Pedro Ivo Véloso da

. ,

Silveira perseguia os insur

gentes do Pará, o 20 Tene
te da Marinha Filipe' José
Pereira Leal;

.

,_:_ em 1.862, passou a ser

adotado no Braail To Siste
ma Métrico Decimal; por
Decrêto n. 5.089, 'de 18 de
setembro de 1.872 foi torna-
do obrigatório· e mtodo o

território nacional;
,
- em 1.865. uma coluna

paraguaia 'de 500 homens
sob o comando do Major
José Lôpes fofatacada ven-'
cída e perseguida pelas

Coligidas por Demétrio .Schead Brigadas da Guarda Nacío-

TORNEIO. POli CORRESPONDÊNCIA - O· jornal rial comandadas pelos Co

.alemão, que se edita em São Paulo, "Deustche Nachris- ronel Antonio Fernandes Li

'tFU", vemhá tempos dirigindo; pOJ: intermédio do redator ma e Tenente-coronel Se

d.e sua -seção de Xadrez, um bem orientado torneio nessa zefredo de Mesquita;
�:m-da!ídade. .

' - em 1.933, no Rio de Ja- '·....1. UM. PRODUTO SOUZA CRUZ

Tornam parte concorrentes de vários Estados da fe- neiro, faleceu o historiador

P PEL p..& REDE.deração . braaileira. Varies amadores catarínenses estão José Francisco da Rocha, A- _ _ '

.

_. .� .'
.

ins-é'ritos nessa competição. Pode-Re 'citar Guido Hoff'man,
.

Pombo, nascido em Morre-
ULTIMA'MODA EM NEW YORK, BUÉNOS AIRES,

i.l.e J.ninvile·, Radowizky, de Brusque " Henrique van Wi- teso no Estado do Paraná, PARIS RIO E SÃO PAULOv

em 4 de dezembro de ] .857.
v ;. i .'

-ekern. de Blumenau. Prosegue a luta árdua, estando to-
U(1.s Úês hem colocados .. O último, sn r. Henrique van Wi- André 'Nilo Tadasco

.ckern, campeão blumenauense, triunfou 110 concurso de
,.sr/moções de problemas do mesmo jornal, levantando o

pTtmeiro lugar em uma disputa dificílima,
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ

Gfim a presença de representantes das federações Metro-,
'poiitana, Pau lista·e Cearense, e de seleta assistência, na
séde do Clube Naval, 110 aio de Janeiro, realizou-se a

"f�!e'(...ão <la nova diretoria que ficou constituída assim;
Presidente -rr-: Dr. Geraldo Mascarenhas : tesoureiro ge
rai. Dr. Osvaldo Cruz Filho; lO_ tesoureiro, Dr. Luiz Gen
E� 2° tesoureiro, Dr. Gilberto Camara ; comissão técnica:
'"])1'. Walter Cl�UZ,' Dr. Thoma� Borges, Dr. Mátio Freitas.
·:Dr. Marcio Freitas ; secretário geral, Dr. J. C. Almeida
Sml.re.':l; l° secretario, Dr. Fernando Vasconcelos; 20 se

',r.ret:u:io; Waldemiro Gomes Ferreira.
CLUBE DE XADREZ DE CURITIBA - Fundado em

1938.· No dia 12 do corrente, inauguração, da nova séde
-, _própda, à rua 15 de Novembro, 266, 90 andar (Edifício
J...,emreiro). dentre as· solenidades programadas, sobresa
]u o "lance sfmbólico" do Campeonato Paranaense de
'1952, executado pelo Exm? 8111', Dr, Bento Munhoz da Ro
eha Netto. governador do 1j:stado. Para o ato foram feitos
,inúmeros convites. O Clube de Xadrez de Blumenau, re
trümindo a gentilesa, passou telegrama com êstes dize
'F'es:

" Agradecendo gentilesa convite inauguração gran
�iJwsa. 'séde própria felic.itamos jubilosos tão faustoso -

eontecímen to, augurando contínua prosperidade maior
�J:ríIb-o vida enxadristica paranaense, Dr. Osvaldo Espin
.:h.l.l<:l.. Presidente Clube Xadrez Blumenau.

,

ALIVIO IMEDIATO
- para dores,
de lumbago!

Com 'Emplas tro Sabiá o alívio é rápido em

dores reumãttcas, contusões, neyralgfa, torce
duras. Traz calor para a parte afetada e sua

viza os centros nervosos ..

EMPLASTRO

SABI�
��I

"\

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANAOIOL

,MOÇAS DESAI"IMAiJAS!

HOMENS SEM ENERGIA,
.. , N fio é 8U8 culpa!'
li a fraqueza que o deixa cansado, p:alirlo,
•

\'()m moleza no corpo ·e olhos sem brilbo.

ii .fraqueza iltras8 8 vida !J'lrque, rr•.ub.
,

,li' ft,r�·à� para o' teahalho.

VANAnIOL'
.",' 0<> ... <1t 'I ... !lI ,t,!!I", '" n <t'li fll"nll I' VTT.'\ LTZA o sa IJWJI" en.

,,�, '''1'1''''';(�(\ r.- ,., ... a,,�tn 'lplid",() f' n(.<le !lpr USAdo 1'0' t<)rllll

1t1il ÍdHrtfJ'�

•

Esta constqnte pra

. f.râncio é natural"
.

.

e lógica poro milhares
I de pessoas ... Porque

. Elmo é realmente um

cigarro de aromo,

pureza e gôsto
inconfundíveis I .

CIGARROS

ELMO

5

o prazer de uma
viclrola de �Ito preço!
Vejo 05 modelos d. 'toca.
discos que a RCA Victor
oferece, adaptáveis ao s eu

rádio e que' por custo mó
dlco lhe proporcionam o

mesmo prazer de uma vic
trela de altó preço. Apare
lhos dotados de "pick-up"
magnético, com braço extre
mamente leve - pêso-pluma
- que permite longa vida aos
seus discos,

...RIDA8. UU1lATm��
• PLAOü 8IJ'llJYIO..u

Fllxir de NOQueira
"("'dita". ..:dUu •• w.

"' ...�{Ui:lI�' .�.• ,<.!�� 1-11

_.

I

_":.

,

.tarmadas
.de Plantão

DEPARTA�ENT() DE
SA,ÚOO P.ÚBLICA

Mês de junho
28 Sábado - Farmácíe

Catarínense - Rua Tnajane,
29 Domingo - Farmácia

Catar'inense - Rua 'I'rajano,
.

O servico noturno será
efetuado' pelas Farmâcías
Santo 'Antônio, �M9derna' e

Natu rua i'tt��.� às. ruas
Joãc Pinto e' Trajano n. 17.

l�--

/

MODERNIZE SUA' RESIDENCIA FORRANDO-A
Para sala de jantar, quarto, copa, etc.

Distrfbuidor Estado

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

Ama Sêea
Procura-se competente que
deseje acompanhar família
que, seguirá para Curitiba.
Tratar pessoalmente na rua

Presidente Coutinho, n. 92.

LI' 11.1 '·0 ES'l'A])()""

.

p�r,ic�pa(!ã()
Carlos Angelo Fedrigo e

Maria do Carmo Silva
Fedríge

participam o nascimento
de seu primogenito JOÃO
FEDRIGO NETO ocoêr ido
na Maternidade "Dr. Carlos
Corrêa", no dia 21 do cor

rente,

e Representante neste
IVM\"DEL GODINHO

.'

Rua Pedro' Ivo - anexá Depósito FLORIDA
Art igo de pronta entrega.

Partdclpacao
JOÃO. PUEHTA E VIúVA ANA PEREIRA DA

.

SENHORA
.

"
.: SILVA' iparticipam aos 'J,1al'Emtes � participa aos parentes e

Ipessoas amigas, o. contrato pessoas amigas, o contrato
de casamento de seu fílho de casamento de sua filha
j-IÉLJO, com a senhorita A,."l\TA, com o senhor Hélio IAna Pereira da Silva. Lentz Puerta.

HÉLIO e ANA I
Noivos

Fpolis., 21-6-52.

.Parttcípaçao
OTTO JENSENAFFONSO MARIA CAR

DOSO DA VEIGA E
SENHORA.

e

SENHORA
participam aos seus pa- participam aos seus pa-

rentes e amigos, o noivado rentes e amigos, o noivado
de seu filhó ARNALDO com de .sua filha ELFI com o sr,

a senhorita Elfi Jensen. Arnaldo Machado da Veiga.
ELFI e ÁRNALDO '

Noivos

./

18AHCOde
CRft.lTO POPULAR

Iz AGRíCOLA .'

.

. I ,

. '., R,v..o,D'�,16'
,

.. '

. FLORIANÓPOLIS -5i"c..(>ót�rln<\
,__�.�---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ,Florian·óPolis...,quÍlÍia4eira, 26 de Junho de 1952

•

Prossegu,e a LutI., de OtlioO ,Ginásio de ARARANGUA �

e Sangue c

'.
. VV. Excias. Srs. Deputa- rp.inar as' medidas que se fa- h) - Consta o saldo de- 18 .de janeiro de 1951 a, se-

A vcz,: então pediu:

-I'
lista já se encontra na Ilhl".

dos, hão-de estranhar····· ve-J
zem necessárias e indíspen- vedor de Cr$ 168.510,50 re- gunda,

"Seu nome e seu número". Anchieta, onde' assiste ao
nharnos nós \desta tribuna sáve!s para a. patriótica con- lativamente .ao pessoa] e E' o que me cumpre cer- ..

O fuzileiro deu a informa- . inquérito sobre a revolta e
reclamar e pedir a qu'em de clusão dovgrnâaio de. Ara- material, cujas importân- tificar..

çào solicitada mas alguém I fuga 'dos detentos. .

direito as providencias que ranguá que, sem dúvida, se� das de crédito e respectivos: Secretaria da Prefeitura,
ol'�ien,ou fogo e Aldenor foi I O delegado Mario Cent�la. o caso exige, E'.o nosso de- 1'á de grande utilidade para credores são os seguintes: : Municipal de Araranguá, 11
atingido na cabeça com um, que se achá em Arat,.envl0U

ver, 'como 'representante'''do' a juventude não só daquele'l Cr$ 13,380,00; Jarcelíno , de março dé 1952,
disparo dr fuzil. I ao secretário da Segurança

.povo, Diante do descaso do" município, como das locali- [Ramos de Castilhos Cr$ ,. I (a.) Alzira Rabelo Elia.<;;
Dl�POJS DE DETIDO TRA,. . a .seguinte comunícação :

Poder Público Municipal dades vizinhas. (12.600,00; Aristides Fernau-] Auxiliar da Secretaria. no
,"OU LU'l'A COM A POLI., "Consegui lancha .para daquela comuna, para com Sala das Sessões, 23 de des de Souza Cr$ 7.8.60,00; I exercício do cargo de Se-

CIA
I
conduzir vinte preso\s, que aquela obra, uma adimirris- junho de 1952. Paulino Luiz .Pereira Cr§,;. ,

! cretário.
PARATI, 25 (V, A, i �

I
seguirão escqltados pela PQ- tração que parece cuidar- Lecian Slovínski 2.641,00; Bromberg S/A I Visto - Arar, 17-3-52

Destacamentos da força pú- . Iícia rnarttlma para Ubatu- tão somel1, te dos íntêresses-
.

Exmo. Sr. Prefei�o Muni- Cr$ 15.037,oó; G�rlos Hoe�- ,I (a.) W
.. Beltnzoni, Prefeí-blica e TImnel'OSOS i:nvés�i- -ba. Peco a vinda de condu- - .

.

I' . narticulares de um grupo cipal de AI'a�·<mgua.· cke S/A Cr$ 3.728,00; Ma-) to .

gadores espalham-se pelas I ção para a remoção de mais

�.lminuto e pi-ivilig íadc, u- À Secretaria para certi- .

C
.

r, $ 20000 ! Ilrno � Pr f it M 'c'
f "'1'1'<'15 e morros proxirnos. I' dez presos bem com.o urn

.

.

,

c 1'10 .orazza ",1". • ,00; ... ....,1', e .e1 o .un i '1-

'a administr-ação que está ficar. Otávio Batista de Carvalho

I
pal

Em geral todo.o bandido ] datoloscapista e um médico
em ponto morto, dela nada: Arar, 29-2-952 Cr$ 5.950,00; José Antônio Ao 81'. Sec.ertário para.

Que 'é encontrado com
.

ar- '1' legista. 'para a identificação
� podemos .esperar dê útil c (a.) W... llelinzoni. Pref'ei- F'igueredo Cr$ ·1.950,00; certificar.
TI1a:-; na mão e não obedece de três cadáveres nas res- t A (l! A 5
, , , .. _ . . de real., \'0 Francisco ' guiar Crop .' , , , 1'a1'" 18-6-9 2,
li prtrnerra íntímacão para

II pectivas
autopaias. O prédio do gin::údo a ser . Prefeitura Municipal Pro- 18,325.00; Antônio Cândido (a.) W. Belínzoní, Pref'eí-

se render é logo alvejado -Os vinte presos que che-'
I íd tá

- t' o tocolado - sob 11. 81/';::2 C óI' 3400 J' "'rc' t t
, �onc U1 o, es a expos o as ,. <J ,r.'{I, ,00; ose \ . en.e '0

pelas metralhadoras. . garam a, Ubatuba as 16 ho-
in tempér ies do que noderâ E11 2:';-Z-Hi52 - Araran- Cr$, 2.550.00', AntônioPere i- O.' Deputado,

.

tâ.

Um detento alemão, Ge- ras foram recebidos por po-
,. signa arre,

advir o seu desrncranamento guá ra Maciel Cr$ 16.000,00; E- para os fins de direito, re.-
..-J

nou Quinzon. após se render derosa força armada de me-
e consequentemente o mal- O signatário, Deputado I lias Scarabelot Çr$ ",.,'. quer a V. S. se digne man-

travou violenta luta com. os trabalhadoras. baratamento �10 dinheiro' Estadual, requer ii. V, S. 7.214,60; Artgelino Boff Cr$' dar cevtif'icar ao pé dêste e
r-oliciais: Genou disse que o 'Al "f' di d id di c'f" "0866 U

'_

MI" d '1 1" l'o

'I P
,

I' h li PRESO O VICE-CHEFE DA que ne e ja "OI r ispenru o. se rgne cer 1 leal' ou man- -s, ,o; mao a( en'eJros I • epOlS (levo ver áo Sup Jcan ..

f�TUdPO (e 't�reldra Jlm�, c ��

I
Rl?BEI,H.O Por parte de ouem o ini- dar certificar ao pé dêste; Ltda. Cr$ 2.322,70; Gomes, 'I te o seguinte:

.. e os amo ma os esta mUI- .., �

'.'

I'
-

..

dI"
i l

. .

1
'

RIO ')5 (V A ) - FOl de CJOll nao houve a preocupa- evo venClo após ao supli- I'elegrini & Cia. Ltda. Cr$ 1° - Si a planta do Giná-
o )em munlClac o, . ,- .,

-'
.

REl"ORÇOR URGENTES' grande importância para a" ç�o d€ �arallhr os _r�cursos cante, o segumte: 3,900,00; Carm,elo Carlessi sio f0i aprovada pelo Minis-

"-O PAUl O ?� (V ti' I autoridades a prisão de fwanceu'os n�cessanos pa- a) - Si existe contrato Cr$ 4.236,00; Goncalves E- b'\rio de Educacão'e Saúde?'

::'FA. 1�' :t�dD.
.

t:
,)

lual's OI'tO fugithos inclu- ra conclusão da obra de ta- celebrado· entre a Prefeitu- lias Batista Cr$ 3.686,40 e 2° - Quant�, até agor;...
- 'oram so lel'a os re.or· '

, ,_
" ,

t .],' d I sive ° sub-chefe da reuehao manho vulto. Ja que se 1111- 1'a Municipal de Al'aranguá a diversos Cr$ 17.583,00; díspendeu o Município na-
ços Ul'gen es pnra a I na

.

o
. '.

. .' 'd' , d G'
-

F 1 I
..

A b t- I b
"t l' I' t· q 't da Ancllleta que e Mano Clon e se Ispell eu uma so- e o overno 'ecera para a 1) - s oras es ao para- que a ora?
11 ora pau IS a. I...,uspel a-se,

.'

'- '. t
-

d G·,·· N
't d t t f .! Pereira Trata-se do ladra0 ma regular, ou sejam Cr$.. COTIS l'uçao o maslO que lizadas' na fase do retelha- 4 estes têrmos

que mUl 08 .e en os onlln.!·
. .'

718 1':10' I': d
. �

. , .

t- d d l' P d d
.] .

" i'bq 'te d
'\

1 -< ,arrombador que originou a. ..1) ,DO, essa ImpOl'Wn- se ll1lCIOU na ges ao o ex- menta, sen O' a para lzação e e 'eferimento
�",os'. lmposstl L_l

..

'\ 08 �e da-, fllga' dos pre"<l'dia"}'ios da I da Cr$ 550.000,00 recebido's Prefeito Afonso Ghizzo? mot,ivada pela falta de l'e- Araranguá, 17 de ,}·uul".t-
tmgn' a cos '3, por causa· a .

�. .

A '. .

- '"

1, h <

d
.

d' .f' 1" 1 ilha do. Governo Federal, mlS- b) - Si existe lei munici- em'sos .financeiros; de 1952.
1.ll a ,e· e esa ,espa naaa

I
.

I' t' f P I t' .1
•

h f d" ') A
.

tA' ( ) L' SI
.

ki
I 1 '1

.

.' ,- . Inten-ogado pelo delegado. ·er se az q�H\ a mesma se- a ali 'onzanuo o c e'e o J - Impor anela ne-I a. eCIan {)'VlllS .'

ao on&,o (e a, pr�curala,o" N' l' 1\!1'
o

C tIda I ja termin�da sob pena de poder exec'utivo a celebrar cess{t!'ia para o término da! Prt1feitura Municipal, Pr{i-
<-'''l'onder-se nesssa Ilhas,. fI- ICO au m.arlO e�l o � <.

• •

'

o',,�

d
'

t'
'

'Iordem
Politica e SOCIal de! responsablTIdade de quem dlto C011tl"tO? obra é calculada em CJ�.. toco1ado

'('a11 o a e que surJa oca,,!-
_ ',!, ,

' , '.. ,,' Q' "1' I S b
:10 de melhor se porem a Sao Paulo, que aqul se

en-I
se a\'ellturou ll11Cla-Ja, Ate c I -, ualS aiS c au�u as 1.147.000,00; o n. 231

. 1 contra comalildando os. in- o pl'esente, o Govêrno Muni- do refendo contrato? Em 17-6-1952
B,t vo. .

1 d A
-, d ,,'- t f' , k) - Não tem engenheiro A

. .

I
vestigadores da polícia ciVil/

(:Ipa e' l'arangua nada ) - ."u! quan o Ol 01.'- ��raranguá
E UN

'

I d d responsúvel pela obra, ao

CONIVENCIA. D }' Ti - paulista, ° bandido declarou dlspendeu e lHtda podemos, ç�ra a. espes_a a co.n�tr.'u--

t 1 (,. 'I temT'o em que se achava .·em .

. CIONARIOS que o chefe do movimento é I esperar do mesmo nêsse seno , çao e ms a açao do :tl11aSlO, CERTIDÃO
I •

I Q l'
A' andamf;nto, a assistênci�'

São Paulo, 25 No inqué- o fascinora Pereira Lima, I tIdo. e) - ua. a Importâncla
té�TIic", estava a cargo 'de -

t.o instaurado para apllrar 'que dividira" 'os fugitivos I SegUlldo comentários na� já l'ec�bida péla Prefeitura
'

Em cumprim�nto ao qes-
. . I r

I' eonstrutor licendado, .

aR ·causas do levante na ilha. em grupos, entregando a ! quela cidade, houve def;v'io: 'para ,aque a fmalidad·e? pacho supra do sr. PrefeitlfE
.Anchieta figu:rará l'igol'Osa chefia de cada grUDO aos! de telha!'> e tijolos ,PHra,' f) - Houve con'col'rência E' o que me cumpre certi- Municipal; CERTIFIOO:

-

'bl' fkar.
.>Iindicancia que vi$:-J dÍl�eta-l' elementos mais càpazes. ' I construçõe� pa�'ticulares.·. pu Ica ou está. s.endo _exe- Secretaria da Prefeitura

10 - Que a planta do g'1-.
mente esclarecer a POf:slvel, Informou :Mario Pereil'a, Ora, se ISSO for verda.de, ..

,
cutada por admlTIIstraçao?. .... ... _._. ..-- " ... _ --- ... - .. násio..foi f.ornecida: pf:llo-:n:ró-, ,. , Municipal de Araranguá., "

('onive.n,c:Í.a d.e .funcionários .Ill�e ,seu' chefe e os demais I. cons.,tituira.' crime e mistér g) -- Qual a. desp�sa de prio Ministério da Educal'.ii�);
I ,em 11 de marco de 1952. "

na fuga' dGS ..detentos, Isso companheiros estão bem nlH' i se faz seJa apurada ;l res- pessoa e ma.tenal ate a pre�
a.) Alzira Rabelo ElhlS

e Saúde>.

IJorque :,l1umerosçs p,reílos, I niciados, encontrando-se gm 1 ponsabilidad� � s�jam pUI!-i·1 sente 'data?
. Auxiliar (la Secretaria, no

2° - O Município até ft-

YerdadeIrament,e; .pengoso"ll seu poder umas qu.,a.tl;o �.c'l dos .os re.s.p,on.sa,ve1s. ,'.

h) - O pesso.al e o ma,te. gora nada dlspend-eu na re-
, p - 1 tã " exercício do cargo· de Secre- fandavam num Ieglme qe se· I tl'alhadoras e maIS de uez 1 ara tglmmO daquela 0- lIa es o pagos! Em cáso

tário.
.

. erida obra.
.

mi·liber,dade pela ilha, não mil bálás. Adi�ntou que se- I bm fa-s,e necessária a im- negativo, quais os credares E' o que me cumpre C€r'-
I Visto

se encop,trando sob,:vigilân- rá' muito dificil a detençã6 1 pOI:'tância de Cr$ ., ... ,.,: e a importância respectiva? tificar.
cia espec.ial. do referido fascinora. Dis- 11.147.00Q,00; ora, o munid- ,i) - Em que a,ltura se

Ara .. 11-3-1952. Secert.Ú'ia da Prefeitur.'t
.

,

h l' a.) W. Belinzoni" Prefeito .

PRESIDIARIOS ENTER- se mesmo que ele estaúa piooClljn receita anual não ac amo para ...12adas ,as .. 0-, Municipal d€ Al'aranguar
RADOS N,O ANONIMATO 'dl'SpoSto a não se entregar ultrapassa de Ci'$ ..... '. bras? Qual ó motivo da pa-

Ex.mo: Sr. Pref�itó lVIuni- 19 de junho de 1952.
cipal dé Ara.ra�guá.São Paulo, 25 (V. A,) - com vida ás autoridades. ! 1.500.000,00, e como os ad- I."alização? (a.) Secretário

Muitos p'res�diários mort08 E' um dos bandidos, tam- ministradores. que de alguns j) _:_' Qual a importância À Secretaria. para certifi- Visto
caro

serão entel'rado.s. no anoni. bém considerados dos mais anos a esta parte, pouco nece,ssária para o té.rmino
Arar. 17-3-952. (a.) W. Belinzoni, Pr&-

mato, em virtude de terem perigosos, foi que morreu têm feito em benefício da- da obra?
(

.

W B f'
.

P f'
feito

sido queimados os arquivos em combate, El'a Miguel de', quela comuna, levará um k) - Qual o engenheiro
to

a.) • e lUzom, re el- Exmo S,r. Ministro d�
do ,presidio, Assim, só lhes tal e .mOl·reu lutando, tendo decênio ou mais para tel'- �onstru.tol' resPQusável pela O.

"
� Educação e Saúde.

t' , m'
.

t
- 'obra? slgnatarlO, em eomPle-1 A A' bl'

.'
L'

.

:res ara o numero que rece- em ,sett poder a policia eu- mar, se an cs a mesma nao • '

menta ao requerimento an- .

ssem el� eglsla.tIva;"beram ao, darem entrada na c.onÜ:ado um revolve}' calí- ruir: Não dispúnhamos de T�rmos em que t' -b 't
-

I
de Santa Catarma, tendo a.-

.

colonia.• : Um baiano que .te. bl'e 38, de calIO longo e ,c.ar- quaisqu��r dados referen.tes Pede deferimento. e,n�r. so r: a SI uaç�o . n? provado a nl'OlV>sicã .

d D-
'( GmaslO cUJa c.onstruçao 1111.'

'"
•
p� •

o ,o e

ve a ';fuka, o.bstada enforcou- .ga dupla, achando.se ail1da àq.uela obra e eis R.l'azão p'ar ArRranguá, 28 de fe.vel'ei-. '., . putado Lecmn Slovl'nsk'
ClOU'Sf; Resta .cIdade requer .,

.. '.

l:'e num.dos panheiros do pre em seus' bolsos mais de cin. que requeremos ao sr. Pre- ,1'0 de 1952, ' .. '.

t'f'
..

d
'. "

dA
. tem a honra de passar ,às;

sidio e não fiéou identifica�' quenta balas do m�smo ca- feito Municipál que nos cer- (a.) Lecian Slovinski �e.la cer 1. I�a O, ao pe es- mãos de V. Excià. o expe-
do. 4lguns disseram que o libre. tificasse o seguinte: CERTIDÃO e'l� SegUAI�pe � f ·t,. diente incluso, refel'ent� ,ao,.

m J' S'l (V" t Em cumprniento ao des-
- re el ura lece- G'

.

á' dA'seu no e era o's� 1 va, ou- Os demais fugitivos re- er os requcnmell os (j beu a importância de Cr$; . "

lU' SlO
.
e rarangua, n�-.

tros, Augusto Cordeiro Ro- c'apturados são Alcides Sal- as certidões adiante) paeho do Sr. Prefeito Muni-
5-0000 t"t'I d ' I te E8tado, para as pl'OVI-

cha ....a· Dl'a t d
-

t d V eipal, exarado rIa petI'ça-o r'e-
1>, ,00, a I U o e aUXI- d-' V "" '

"
m S o seu numero e danha, com 10 anos e 7 me- n e o expos o, e v. l' d

.

M' t" I
enClas que . �XCIa. hOtl-

97-1
'

f' t
.

dE' t- tro -CERTIFICO 1 10, e que ma ·e1'lO e qua .

.

'

o e asSIm 01 eu erra o, 'lese de reclusão, José Sou- XC1as, que em os seus in- " , com re a�
era o seu títular? l

ver por bem, d� deterrnmar�
RIO, 25 (Meridional) za, com 3 anos, e 4 meses tel'esses voltados à causa lação aos ítens nela formu- 20 _ A quém .� em q'tie . Pal�cio ?�' Ass:nbléia Le-·

Regressou, hoje, ao Rio, por de cadeia, Brasil Mestre, pública,'-e"pe';O merecer Í11- lados: -

.

data, a referida Prefeitura"I-glslatIva, 23 de 'Junho de;
. determinação do comandan; condenado a 5 anos e 2 me- tegral apôio, no sentido des· a) - Não existe contr�to; prestou contas da citc"\da 1952.
te da la Rc.g.ião Militar a sese, Mal'I'o Per·eI·ra. conde- ta.. Assembléia se dirigir, b) ......., .Prejudicado em vir- 1

•

SI
.

k'.

importância 'recebida?
. �ec)an ovms I

tropa do Exél,cito que se en- 11ado a 11 anos e sub-chefe por ofício, ao exmo. sr. Mi- tude do certificado quanto
.

't Neste têrmoscontrãva �m Ituverá. Antes do movimento, Ant.ônio do nis'tro da Educação e Saú- ao 1 em a; /
\ d p d' d

' d t d Ih l' d c) - Idem, idem, como
Pede defel·imento.

e ex e 11' a 01' em, o gene- Carmo, condenado a 6 anos
.

e, re,me eu 0- e, a em as Araranguá, 15 de
l'�] Souza Dantas teve ente- e 2. meses de prisão, Pedro otogl:afias, cópias dos do- acima;

de 1952.
março

(hmento não só com � co- Flores Galante, perigoso cUIt:entos que lêmos, solici- d) - Orçado em Cr$ . , . .

(a.) Lecian SlovillSki
mandante da Acadeinia Mi- bandido' condenado a 16 a- tando-Ihe o seu interêsse e 1.697,000,00;
l'

.

) E t P Prefeitura Municipal, Pro.1tnr, como com· as autorida- nos e Milton Batista Guima- os seus bons ofícios para.
e - s a refeitura l'e-

tocoIado
. -

,des fluminenses, que lhe

I
rães condenado a 8 anos.

. I que S. Excia., com o

eSPíri-1
cebeu do Govêrno Federal,

, t't I d Sob n. 110/52:info:rmaram não mais se S. PAULO 25 (V. A.) i to público que tanto o ena!. a I u o e auxílio para a

justoifical' :\ pl'esença da re- _ O diretor
'

do Presídio i tece, e inteirado devidamen- con��ruç,ão do ginásio,a im�
�"' d C

Em 15-3-1952,. Araral1guá

.fenda tropa em Ituvera. Anchieta, capitã'o Faustos I
te do assunto, possa deter� I pon,anCla

e ,]'$ 550,000,00, CERTIDÃO'
.

São Paulo, 25 (V, A,) - Saidi, 'que foi auxiliado por ,'. en: dt:as parcelas, sendo a
Cumprindo.a determina-

Segundo desta capital com cêrea de 60 ou 70 detentos
....................�--� prImelra de Cr,j!; 300.000,00 I. '.

,

I çao do sr. Pt"efeito Munici-
destino ás cidades ameaça- que não concordaram com SLIS q' lle me.smo fel'l'do atr'a-

em. (ezembl'o de 1949 �. ii. se- . I
.

.
-

-

d i C $ pa , no presente requerime;n-{las pelos foragidos da Ilha a evasão, está disposto a pe- vessou a nado o braço' do gnn a (e l\' 250,000,00, em to, CERTIFICO, o seguinte:Anchieta, um carregamento dir. indulto. a estes senten- mar que separa a ilha do dezembl',O de 1950;
( 10 - 'Do Ministério de

des�inad? a.os soldado� da ciados que, desinsteressada- Continente para dar conhe- f) ,- Está s.endo constrbí- Educação e Saúde, do qualFOlça.;pubhca, contenHO du- mente, procuraram defender cimento ás autoridades de; do por adimistracão, Não era. titular o Exmo. Sr. Cle
zc:1tas metralhadoras, de os representantes da lei e Ubatuba do mot.i\'o havido' houve concorrênci� pública; mente Mal'iani.
mao_ e dezenas de �ranadas. da O1:dem. no presidio, ;;;aIvaildo, ain-! g) - A despesa do pesso- 20 - Ao mencionado'Mi-

Sao Paulo, 25 (\ ',A.) - FOI promovido e conde- da, a vida de seu colega Jo- I aI e material, até a presell- nistédo, em 16 de outubro
O cO'l'regedor da JustIça pau- corado o soldado Santos Je- sé Alves. ! te data· é .oe Cr$ 718.510,60;, de 1550 a pl'i-me-ira, ,e .em

'------.-.-
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o lISTADO
, \ Florianópolis, Quinta,feira, 26 de Junho de_19_5_2 �-

...

-I---. .

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

Samamhaias . e Coivaras
.

. As florestas foram abai-l te todo esse tempo nada se

xo, os rios diminuíram, os fez para aproveitamento das

'pelxes-d-esaparecer:;tm, as-a- 't\latéüas orgânicas e dos á

guas secarem, os. bichos dubos artificiais ou natu-
l' sumiram .. .: Mas o Brastl é raís para' o l'estabelecimen

,grande, muito grande '

.. , o to da fertilidade do solo, co
seu povo é esparso e a gen- mo fazê-lo? O lavrador é em
te 'nem' nota 'O mal que vai geral ignorante, e os admi
se alastrando. nistradores se não são De

, Lei de reflorestamento lapsos' são incapazes. E aí
existe, 'desde há muito, jâ está o espetáculo tristonho
da "Repúb�ica, .

Velha" ou I da transfig�raçã-o ,das flo-.
ta-lv-ez do Império. Quem .a restas degradadas' em sa

cumpriu'? .Ninguém !

por-l
mambaias e caivaras, E não

que ? Não existiam fiscais? tem mais os bosques, os ca

Bxistiam, mas inóquos. Fa- pões, o emaranhado espesso
ça-sepois, enquanto f tempo. de vegetação alta para pro-:
� pbLíCIA FLORESTAL. 'teger contra os ventos, des-
A polícia comum não tem vianda ou moderando o po

a-ç�{)" 'I,..n,em ,conheeimento der destruidor . das venta
nem ef'icIenCla para um 8e1'- nias, E D; ausência das ma

viço como êsse. tas virgens, dos campeei-
O lavrador, machado em rões deixa o solo exposto ao

punho, inicia a chacina, in- ,calor abrasante dos raios
eoncíente e sem método; de- solares e ao trio. caustican
pois os serradores, quais de te das noite». de in verno ; e

/ Tatos cujos dentes por ig- as águas baixaram ou desa
norãncia ou incúria o fazem parecem, e o· exodo das aves

de forma que se torna cri- e dos bichos de'há muito que
minosa por destruir os re- se deu. E é assim que, por
bJntos novos. que vem nas- imprevidência e ignorância,
'cendo, por nunca pensar em já foram sacrificados pelas
compensar os danos re- .gerações anteriores

'

e con

plantando outras; depois o tinuam sendo pela atual,
ceime maior. a queimada, centenas, milhares de hecta
calcinando o .solo, sacrifi- res de' terrenos outrora u

c�ndp o elemento vegetal e

I
berrirnos e hoje estereis: ,

afugentando as aves e os Urgem, pOIS, providên
'blchos. Em seguida 'planta- cias ! As l-eis, de há muito,
se e. colhe-se, novamente estão em vigor! Falta ape

planta-se e colhe-se, mais nas cumprf-Ias, criando o
I

r

uma 'vez e mais outra vez, orgão encarregado desse I
.exaurmdo a seiva 'da terra mister ou seja - a POLI
ubêrrima até o compelto es- ClA FLORESTAL.'
_gotaniento, tornando-a ina- �
pta a agricultura. E duran- " S. SURI

'0 Sangu� é a Vida
DEPURE o SANGUE COM

m.rxrn 91<t

l:-.iOFl·:NSIVO Ali OR{l,'\N1S!itf\
_". "À(?i7,�'i)Ã'VEtl:ÕMlníM r:wm�

-

HEUMATISMO! SIF1L1S,!
r"llH' ;) popular depuratívo composto til'
Hentl(lfeníl e plantas medieinais dr alto

\t3,1;)1' depnrativc>. Aprovado pelo J). N. S.
v, ;:�omo medieação auxiliar no tratamen
tlJ 1.1 !lSi!ilis e Reumatismo dll mexms

,
origem.

7,15 horàs
945 I',.,
,

"

14,30 horas
i7;OO' rr

.. (Aos .sâbados _ e .. .feriado.s _'a,-".saida .. de. __

Fpolis. é às 13,30 h. e' a chegada à Ita-

jai 'às 16h,).
'

óNIBUS
mA:
Saída de Itaja!
Chegada Fpofis.
VOLTA:
Saída Fpolis. 15 horas

I, Chegada Itajaí 19 ",
}tb..os sábados e' feriados á saída, de
Fpolis. é às 13, horas e a e6tegada à Ita
jai às :17h.).

7. horas
iI

.'
, \

/' ,

"

,_
19.50:" 5,116-
1951 .... 17.838

.i" :

c...
1,� - 791.350

\ 19'1 - 198.113
I .Ó:

.

(,)"oaoP'
\)J'. D

.

Rainha do Pelroleo
AJUDE A DEFENDER o
PETRó.I..Et) EllASIkE!RO
VOTANDO
NO CONCURSO

'RAINHA DO' PETRóLEO
• r

----------------------------------�

----------------'----- ---_._._.__._-_.

----------------------__---------------------

I
•

,

l0 'pRÊMIO: VIagem );10
- Rio � PATRIóTICA

----------�,--:-,--::--:-,--:---'-- COLABORAÇA0 da T. A, C.

Linhaltaiaí ��,---.-�---.!.
m:ANTOS

& RATISTA
,.

PAI'" 011

"II .�"

.t··;•....�·D�'..

-a '.,4 �.� ...? � � ,

" \

DR. ESTEVAM FREGAPANI
-:-:-,., ·.:....,Advogado,;_

,

AG1tNCIA
'

ACÁCIo.\ GARIBALDI S. THIAGO-

,Pro\<i'sô'f'iamimt.e' 'à"Ruâ:' Fenpef,�hriiidt/ <
:" 'I "." "

,
..
" "'."

.

'''''.,
.

� iContabiJista' -
n. 38. .r, Edifício "IPASE" - 50 andar. �

'....•�. ;O.Â.,�·'S;I'""-';,,"'•."-.
- -

t,:", �':ISTr:;t-'_..:,,;;�;;;��=::-�=I • eh •••tlmeato de ••••mil"l:I., .I.oà"o••� ......

I'bo�" •.O...toll) a!goda".�moJiD. • ."laiD••,••

-, .ellaouu,!lldb,i•••1 li O.�(lI ·4 CAPiTAL- ihiAm. 4t ·-ilt••Oa, !'�'�Ie anto; Co_..c".:=·d�::!:!::! .�:::��!b�.:��:t::.'::=\:.:: fr,:'.
.

'

idl.i�tlI onbe 131;' ��ftdu",\�l/)1l1.n\· .11.1••
/
o�mpl' llJl MATR!Z :i)_ nQI'I_6po!!a,:illlI"ILIAiEj ... BI•••·DQU "',',�LQj...

. ..,,�, �
�l!laMI\':Ml& 1���tD���';�'h��,w�_=!J 4E&UaA4iS.� -'!!_

I .

.

Advococía e Contabilidade)
, .

Vi�gem
-

com 'se,gura,nça
,

e. rapidez ..

80 NOS- CONFORTAVEIS MICRO:"ONIBUS DO
,

'-lfA?íDo��(SÓL-BR1SILBIB8»
-

Fbrianõpoos � Itajaí - �oinvllle - Curitiba
ao I

I. Agência': .

I

Il..ua Deodoro' esquina da
'Rua Tenente Silv-eira

.
.

, �\toPOPfl/�' �'.

�'(0 .

'

��
�' d �A

, �, e ",-���. .
,� ...

'

� Sant� Catarina '\4 �
� �
SOCIEDADE COOPERATIVA DE REspo",SA8111DAPE LTO";

SEDE: Ruo Tro.janon!�6 - EdificioPrópt-io
.. Tr.ORIANOPOLIS, .

DE..PÓSITOS '-POPULARLS

l
I
t
,

J'

1
j

I � r-:
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�aje$, ra-o,(qa CI(e Cu(e�l'a
�.'.;{�_ ..f' .

Lages OCUI)ada militarmente. Fotos que escaparam pleno centro da cidade. Enquanto isso, no distrito lagea-,
à. busca policial e foram remetidas para Curitiba, onde no de Palmeiras, diversos assassinos, com prisão preven
confecionados os clichés. No do centro, aos pés dos

pO'I'
tiva já decretada, continuam livres, por falta de fôrça

Jküds, â:ilJ,reCe uma das metralhadoras assestadas em poliei.a] para -capturá-los: .To�o esse �parat� bélico tev.e
.
por flJ� revogar manu militar! uma lei da Câmara MUnI-'

---------�-_._----------------"------- ----------------------__,-_._-_.
---_._--"'�

CAMARA MUNICIPAL

cipal-de Lajes, determinando a competenc ia de a Pn:-fd-.
tura indicar o ponto conveniente aos automóveis de. alu-'
guel! Assim funciona a -democracia num Estado em que

o Governador regulamenta a Constituição por decreto.
o

o dep.. Paulo M�rqoes.lider do P.T8, Ainda o empresümo de 5'
hipoteca n apOio da sua bancada milhões de cruzeiros

Fioría�ópolis, Quinta-feira. 26 de Junho'de 1952 ao. ,Projeto da ,Petrobás, cODtrari� ná�� dl:n S:�L:I��a�;eti��:�d� �:, �'���toafí�:�l�:�;I�:�ing�=
. ,

'd·' d !'\ , R Câmara Municipal de· Flo- missão,
-

esta decidiu que-'-.
----

ao o, 'aSSIm, o ep. �ao o amos-.., rianópol is apreciou a reda- .não lhe competia fazer moo.

O G•
,.

d' a
' Funcionou como presiden- ontem, o deputado Bulcão ção final do projeto de lei dificações no texto, por-

.
. IOaSIO

.

e' rarangua te, no inicio da sessão de �iana, que teve como se�r�- que concede autorização pa- quanto sua finalidade era ..

, ,tados os deputados Elpídio ra a Prefeitura contrair- um apenas' cuidar da boa reda-

,

. ", Na-O' Á m'otor,·s· ta' ! !,.B1.aa.rbosa e Clodorico MOJ;ei,� empréstimo de .clnco .mí- ção, De acordo com este pc-·

O t d d d t d li -Ihões de cruzeiros. No mo- dido de vista, a redação fi-

Por uno Iscurs.o· o - opu a o E t t' Não houve expediente. mente, o sr, Vereador Antô- nal foi aprovada na sessão..
s .eve, on em, em nossa

Lactan SI I k· redação o sr, .Jesuino José Prestacão de contas nio de Pádua Pereira con-

I
de terça-feira última .

.

ti
'

' OI. OS I' Espiridola, Presidente da Por se haver expirado o siderou um tanto ambíguo ••
Nas próximas ,sessões. a

.

O deputado Lecian S10-! iniciava aquela ex-autor-ida- União 'Beneficente dos (Continúa na 3a pág.) o sentido da emenda apre-I Camara apreciara o projeto .

vinski pronunciou o seguin- ,de municipal a, construção Cha1uffeurs em Santa Cata- ...-.�"""""'_"_Wo"",__"__""",,.-
. sentada ao referido projeto

I
de lei que ,al�toriza a aber-.

te discurso: . I de um prédio que se elesti- iina, que nos .veio declarar.Ui', e propunha, �ssim, fOSSé� t.,ura de créditos suplemen-
Sr. Presidente I nava ao f.uncionamento do que IZ'aias Alves" mais co- L ma "arla feitas a,lteruçoes na 1'efe1'1- tal'es.

'e' .

i�' ����t����·�o era ti- ��:!�:��d����: �::s d�stl�e� �������, /;�: f�ic�n:à<�IS(�� de Gra'idão \
w_....._.-.....

;
....-.w......_._��...--�._-.....�

•••---._._.�.

tuja!' do Ministério de Edu- telhamento� desde 1950, "e, dor da morte do jovem Hugo Gestos como os que a car- ,� .

cação 'e Saúde o exrno, sr. segundo consta, por falta Cordeire.: em acidente de ta abaixo transcrita revela,

�.t:dir·d�leAmfente MGahl:iani, o t�i- dfe recu�'sos financeiros. As automóvel na madrugada. de fos-semos divulgá-los" seria-: ..'
.

._��.c'
'
a

.
ao onso IZZO, eu ao otogra.fias que mandamos domingo último, conforme arn sem conta, Dar-lhes pu- •••

Prefeito Municipal de Ara- tirar e .que temos em nosso noticiamos na oportunidade, blicidade, por eõutro lado, é J ��"':=
'.

/'ranguá, conseguiu direta- poder.: pará exame de V.V. não é motorísta, como vem contrair desestudado pedi- ''"':
--

\ ""t
mente de S. Excia. o com- Excias. bem atestam o esta- alegando em suas declara- do do. ilustre eonterrãneo, "

i ',< � /pt'omisso de construir um do de abandono em que. se ções. di'. Aderbal Ramos da Sil-;,
. I'

.

ginásio naquela cidade, con- encontra a obra e as provi- Apenas exerce função no
.

\.:�.
Mas en�l'e' H.ma SOl, iCita-,

W?�e:;:;-==;;;;;:==;;;.==::;=�:ii;:=--
forme foi propalado pelo dêncías ürgentes que a mes- Pôsto de Gazol'ína, da firma cao que quer fique sempre

���{;_
..

Jg"er·feesl'idOd eXC-Pl'�fteiltoF dde rel- mbl� reclama do Poder PÚ- Meyer & Cia. desta praça e �eereto o bem �al'ticado e a

I '"". '

.

" _.

'�"'�.-�• 80 a api ar e era. lCO. não é sócio daquele órgão outr� que deseja ex:-e:nar ° ,

_

" Efetivamente, mêses após, I f'unl.imía na 6& pág.) , . de classe: sentimento de gratidão, a

r
.

. justiça manda acolher a úl-:
. :ragito""Fi'm d'e' Festa Jauin8' ti�a'carta a que aludimos é 'A nossa 'autorizada A GAZETA, de oI{tem, noti-

a seguínte :
c ia, a grandes títulos, uma promessa do ·81'. Adernar'

\ Flodanópolis, 23-6-952 de Barros, se eleito Presidente dfl República: mudar

Em" 1"'. d- ..... bi S 'D R b
.

d a capital de Santa Catarina para Rio do Sul.

...,8XI·88,
.'

rs.Ur OS provocaram· a Al��;:-R:�otD, (�:/I�ire� 'Dois fatos, pensamos, ao se consumarem. fixa-,

-.o.ervença-O da. fOÂrça Fede''ral .

.

.

'to}' do JO,r,.nal ".0 E'stado".' ram a capital em Flodanópolis: ·a construção da'
• UI A b d M Pont�,e a anexação do Estreito.

.

. ')t:: '

,
. '_

f
a alXO assm.a a ana- I .

CAXIAS DO SUL, �D, (V. se e· se fez acompanhaI de; cesse nas ealçadas e nas de Lourdes da SIlvá, tendo I Daí pOl'que, sem rebuços, somos contrál'ios ao ,.

A.) - Como sempl�e ac�n- um� patrulha, armada com i portas dos estabelecimentos. procurado a Legião Brasi- j movimento que, incompreensivelmente, se esboça em"

tece na vesP,er� de Sao .�oao, fUZIS embalad?s a

metralha-, r

A 'patr�llha armada do E- leira de Assistêílcia, Secção I PI'Ó} do futuro município do Estreito.

num:rosos l�P�Z�S e ate se- doras po:_-tatels. Esta de- Xel'Clto somente se retirou à de Santa Catarina, na peso,
Para }<-'Iorianópolis, fazer êsse município.e des--

nhorltas �hv�l'tram�se, on- rnon�traçao de força provoca meia hora, quando não ha- sôa de sua Presidente, para
truir a Ponte, são providências equivalentes. A Ca--

:em, ,no. Pl'lncl.�al logradou- g�rgal.hadas. daqueles que! via ninguem na, Praça Rui selO socorrida' em um caso pital, com a Ponte e com o 'EsÚeito, não sairá daquL
lO pu�hco da CIdade Pra- amda cont.nluavam lar-I Barbqsa

e depOIS de ter o de molestia grave em uma
Sem um ou outro, �u sem ambos, sairá. A pr.omessa

ça R�l Barbosa - lanç�ndo gando b01TIbmhas ,e fogue.. coro,11el Paulo Pinto Leite, de suas filhas, ehl virtude

I
já chegou, se bem que o assunto não seja da alçada �

.

bombmhas e foguetes sobre teso
, conferenciado com o chefe de sei, viuva eom três fi- do Presidente da República.' Por enquanto, pois, é ..

pessoa.s, que. pas�avam pelo
.

çuarnecida a Praç� Rui de policia. Felizmente �lao lhas; todas menores, não pura demagogia.
"

local, 1J1ClusI,:e senhoras, 0- Barbosa por soldados arma- houve nada mais grave do fui at.endida pela refei'ida Mas, voltando ao caso, ,COrll a desanexacão de "

c?rrendo por ISSO alguns fe- do", Q coronel Paulo Pinto que duas ou tres prisões de Presidente. ' Estre�to, perderia Florianópolis e pel'deriú o ·próprio-
1'1ment?S de.natureza leve. l.eite, que' oriel1t�wa pesso� pesso.as, que não quizel'am Tendo procurado o Exm6, .Estreito. A 'isso éhegariam, fatalmente, os que ali-�-
Tal b,rm��dell'a de mal gos- almente os trabalhos, orde- acatar a ordem e se reti- Sr. Dr. Aderbal Ramos da

mentam êsse movimento, se lhe analisassem as COD"-
to atmgIU ao auge, quando nou que ninguem permane- l'ar. SOl

.
. 'seq,uências. Q movimento, aliás nasceu errado, com.'

da saída de um dos cinemas .

� I va, a qu,em, aqUI deixa,
as peninhas de fÔl'a .

.

do centro cujos frequenta-
••• H................... �onsigna�a sua

. ,e:e1'na e Emilio de Menézes, na sua il1c.orrigivel ·boemia� ..

, '.
,

. . lmol'l'edolra gl'atJdao, pelo '

cl�)J.',es trvemm que enfrental'"

&
.

Ma, '8'
'-" ,

····1 d
'1' Ih apresentou-s.!, certo dia, ao seu alfaiate e, entregan-·-

verd ,d
'

b I'
,.

p"e'r'a'r',"·s· 'ea S'"
auxI 10 que e vem propor- I r

hom:ille�:: e b:r��;e�. d�,.
.

,I
- I 'ea I .' ciona�do sem, outro int,el'ês- :����e um botão, p�diu que n�le puzessem uma ca-

i ,. pe.s,.. .

se, qu,\.o de bem serVIl' aoato, �o,�o e natural, mdlg- S� PAU�O, 25 (V.A.) - dústria leve, produtora de próximo, pois seu bondoso
No caso do Estreito Já existe o Prefeito. E' sé·,

fioU .�aIla� ?essoa� que pre- Esta �i'�Wlsta para a segUl1- artjJfato�. em g-el'al. Nas in- c0ração ,está sempre aberto hotarem nele um município,. . .

.

tendIam saIr do cmerna. ,da qUInzena de ago>lto a pa- formaG·(í.es dadas por Ma- 'para os humildes que batemEntre estas. estava, o co- ra,lizaçã� de toçla a indüs- lioel Gllrcia Filho, �'epJ'ei'en- li. flua 'porta a procura de
Tonel Paulo Pmt?' LeIte, co- h'Ja nacwnal da borracha, tante da indústria na, CO" �l1'\':ilio: fui atendida.
mandan:-e da. Ullldade fede-

!
por falta de sll'pimento de lllissão Executiva da BrllTn- Autorisa a V, S. a fazer

ralo aqu: �edlada,. que, em' matería pI'ima, Não foram dIa, salientou 'terem as in- da. Ul'es{mte o uso Que me
trajes CIVlq procurou conter ainda concedidas as quotas dústrias de pneumáticos de lho1' ente11..Jó1' nOI'� 1]-m .�o�t

b b :l I
- ti, b'

,
11,- '.I" ,., 15"" o

0<; 0_m al't ejl� ?l'eS, nao, 8n-/,
Ge �am 10 para Importações. despender apenas 600 mil de�teg é digno de ser publi-do SIdo at':l1aIdo. e, ve,l'��i- A êlituação afeta a indú,stria do!al;es para produzir 60 mil cado.

caudo qu 11ao haVIa.�ol,lcla� I pe�a,da da bOlT�c.J�a prod�- �:meus me�sa.hnellte, Para
� Com ()� agradeciment.os,de

mento no local, dlrlgIU-Se, tOlH de pneumahcos e ca- Igual supnmento do merca- (a.) )Ia'ria de Lourdes da ,.para o Quartel olide fm'dou- mal'as de ar, bem como a in- (Colltinúa na sa pág.) Silva".. .

Assembléia Legislativa

...

\,
....

\
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