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-6 r-�vmo.' .João de Oli
veira _:�'Será possível.
srta. Udenilda,. que'é

, seu desejo casar-se t!om

êsse vagabundo?" Sel'á.

'possivel, sr. Pesse�üw�
q'ué. o sr. deseja hg�l1'
seu destino ao de!"sa

namoradeira sem dote';"
Se " diabo os fez, eg,J.
conjugo "obis, ..

I'
,

"A Gazeta", em sua edição de domingo, úlrimo, com .
.

instrumento social, de aplicação geral, em que todos, pe-
tItulos estudados, exclama, patéticamente ; "Pobre terra!' Munidpnl, traind« o mandato eouferldo pelo povo. apro- .rante ela, são iguais, não cempurt.a casos especiais, se-.
L\. 'Maioria da Câmara Municipal eontinúa o torpedeamen- vasse o p.rojeto enviado pelo snr, P> efeito, quê. sôbre ser não aquêles que ela houve por bem discriminnr. Do con

to do Executivo". .' uma Iieresia [uridica, 'estabeleceria uma lei de nenhum trárie, não haver ia necessidade de citá-los, regulá-los,
No corpo da nota, entre outras .considerações, diz efdto e nula de pleno direito. deixando-os ao livre arbítrio do Poder Executivo.

que o fundo de pavimentaçãn viria corrigir. a anomalia ,,0\ maioria da Câmara não cabe responsabifidade al- A criação de 'fundo especial, seja qual Iôr a sua

existente, como que a deixar claro 'que ° Executivo Mu- guma. pelos êrros cometidos pelo Chefe do Executivo Mu- nat[lr�za ou fim, é medida vedada pela simples leitura
uicipal não calçava as ruas da cidade POf falta de meios. nlcipal, pela 5.18 desorientação no trato dos problemas e interpretnção dos artigos 73 e 7:>, da' Constituição Fe
K. mais adiante, reproduzindo palavras do vereador Ger- adminiatratlvos. pela íucúrfa e incompetência de seus dera I, :r>, da Carta Política do Estado; 1J7, da Lei. esta
duo Silva, oráculo da situação, afirma que a maioria. mentores e auxlliures (lo peito; sempre se sobrepondo às dual n. 22, de 14-11-957 (Lei Orgânica dos Municípios) ,�
da _C�mara vem revelando co.nstante má vontade em re-

.

normas legais' ou confundindo-se infantilmente no de:'

I' 13,. parágrafo. �n-íc�, do Decre1.o-Lc:i fede:'al n. 2.41 fi, �leIação a todos os projetos de origem governamental. t sempenho de suas obrjgaçôes. 17-7-�).10 (Codificação das normas f'inancetras para os Es-
Não á preciso. grande Inteligêncla; singular aeuida- i O projetado fundo de pavimentação era questão na- todos e Municípios), ressalvadas as exceções previstas.

de ou e�C�pCi?ll�1 isenção de âni-?,o p::I'.� se verificar 'o"i it1-rrw:rin, jnqú.inn(�a. de pecado Ol'jginal, tanto na f'órma 1 _ . �\S:h�l,. a unid�de e � obrigatoriêda�e de incorp?ra, I

:-erdadclro .o�Jet�vo� e alca�c�_do l�f(l.r�ante .da nota e!_l- como l�� con!eudo. . ISuO' a ! eCel.t� de. t?das as ren��\ e sUPflmel:tos}e Iun-
eemendada: índispêr a oprmao públícà, os incautos ou '. Abas. nao basta a forma Iegislatíva, nem e SUh(;l- � dos, nao deixa dúvida alguma sôbre a determinação cons-
mal avísados, pelo menos, contra a maioria da Câmara,

•

ente que uma disposição emane do poder legislath';9, ·i titucional c' Iegal de que a arrecadação pública consti
ou melhor. dizendo, contra a bancada do PSD.' mas, ao revés, ímpôe-se um exame intrfnseco de sua subs- I tui um todo para a,tender às despesas' autorizadas; sendo

Por sôbre isso, ocorre ainda a circunstância de que tâncía, de sua verdadeira natureza, de suas principais; proibida a sua fragmentação para crtação de fundos es
-e redator da nota encomendada, precipitando-se em afír- earacterfstlcas e de 'seu fiél enquadramento às normas

' peciais. No mesmo sentido, o ordenamento relativo à des
matívas sem base, apenas demonstrou elementar desco- constitucionais -e de leis hierarquicamente 8uPéi'iores;: pesa,' com a inclusão de tôdas as dotações necessárias
nhecimento da matéría e da legislação vigente.

.

para que se lhe possà reconhecer o caráter da Lei Maior. ; ao custeio dos serviços públicos na lei de meios.
,

Pobre terra, sim,' seria se a maioria do ,I,egislativo Por outro lado, como fator de harmonia que é, de . (Continúa na 3a pág.)
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'�:;::;�I I�SDS�b�: ::g!�te·ne de S. Catarina �; _ ..' \

'. . " 'DIZacaO.

A n) X.XXIX � GENEBRA, 26 (V, A,) -

� \ Vários delegados latino-a-
-, N. 11.432' � meriéanos que participaram '

/ � da .Conferêncía Internacio-
' .._-J'_"_"Y'.�"-'-"'__-."''''''''-- naI do Trabalho, em face da

citação e comentário sobre a

�iJ C.EN'fAVOS eficiencia elas escolas técni-
co-profissionais brasileiras,

fAd' t d O
SENAC e SENAI, man if'es-

I O a a a ceDS -

��mr!�!;;���:e O:ifl�������te�:l:
! ra para a TV· A propósito, o deputado

RIO, 26 (V, -,?-,) - ? C!l:- Euvaldo Lodi dirigiu convi-

CAptura des presidiá ·r'I·OS'.. Assalta- fe da censura junto as di- tes a Angel'
.

Confino, de
., versões públicas baixou por- Cuba, Moritoya, da Venezue-

I d . O d s
' . taria contendo uma série de la, e ao subscretário Alvaro

recap ura OS.. r en severas: considerações,a respe�t� dOHI Peres .Castilho, da, Bolívia,

t ,'" 'f ilmes. teatrais teleYlslOna- para. virem ao BraSIl conhe-
atirem para ma ar " : dos, ,frisando, á cel't�t ah.u- I"'�l'. de perto a organização

I qlle el111Uanto os Cll1ema� de alwendizal'l,o comercial eRIDíCULO EPISóDIO EN-'I a leste da Serra do Mar. forcas. 'De mãos sobre 'a

ea;�:
novo trecho, deslocaram-se l'at t s ;r�jeta� e apl'P� indus"tri_ul brasileiro .

.

TRE O PREF.'�-I'fO, O DE- Il<Jssa informação sensac"iu- beç;', esses homens entrega- anteriormente para esta ci- � eta ro
,'. d tel'mJ'Jl�: ....._."..__�."._.....-......_ ......... .;...,.. •

I:.EGADO O COI E'1'OR E' , '" A�.:IL'· sen am pala um e

.- •

'

'��
J .

: �i,n�tfoI-llos'dada'peloladFão r.nDl"f@so�ente(lepO!s,�il;!W- .,�'.� cyt;,C�nJas. ';: �'Iil�'llú:ntero de espectadlllres, FO .....'
..

D'8A.A qllln-,A"-o, ESC.nIV-i\O,· - f'lrmeu Souza Prrrdo:;. qu·e du- �Qi conneC-id!;l u fantá$tic� "�o {t'lontmtla na 3a pag.) ',1 d' la's)''';c'' IW Uu -

R ' ,'( .. .' •
. - , ue acor\. o com a c .

s, u <.-

.PA AlI, 2q ,�, A,) � l'an,te as escal'am�ç�s, fOI plano d� chefe ,do. ,bandu
__ hUh._ '..... cão da censura dada a este do.lnlc"I·8V'a'.. B'8U·laDIante da DelegaCIa local fendo na perna dIreIta e a- que aSSIm ludlbrlOu, de �� or_ -���-�

'.' tI"
-

1 . f']. ., .. . , ,

,..,
, ' 8e1'\'lCO, a e eVlsao eva ,1-

Qcorreu" uma :en� rldlcu�a. pns,lOnado. FOI o seg:unte ,o forn:a. espetacular, a Vlg'l-

RESULT ADO mes; peças ao interior dos RIO, 2,6 (V.' A.') -:- Caiu
Ú del�g;do �al.dIr Pa�uta._,_ ardIl usado por PereIra LI- lal1Cla das forças armadas,. MI. . lares, exibindo�se PStl'a pes- ' fulminado' na sal� ele auho;

1G, escllv<l�otDJaRlma lCfasCt,;al�l!-. ma: escoI�eu ele na zona da CAMINHO ABERTO·,
S da's ele.-I'o-es soas de todas as idades. Con do Instituto NaCIOnal de

no, o co. e.?,l' anu o. �,�x- Serra CorIsco
. �.? hon;�l1,s, .

PARATI, 2�. C:,�.) -. e'
V cluiuJ determinando .sejam Músi�a,? ?r�fessor de _Pia!'-,:t;{) e � Plefel,to do mUl1lCI1'1O, cham�dos ,�a gUIa de pes I VIerem a confu!ll�:tI-se aE :n. AMSTERDAM. 26 (U, P.) proibida's na televisão as no, �OSSllll l.Qsta Freitas,

depoIs de vIolenta tll'oca de de chllen� , todos desarma-l f�rmações de que Peren',a _ Segundo escr�tineos com- exibieõe!'1 de peças, teatrais no momento exato em qüe s�
palavras, empenhal'arn-se em dos e sob a �meaça de mOl'- ; LIma rompeu (j cerco p01I. pl.etos' extra-oficiais, os' a- ou fÚmes considerados iro- preparava para uncmr a au�

ju�a corpbral� que degene- te, �ando-lhe� a missão de, cial, e� companhia de oito boristas conseguiram um I proprios para menores. la que há 20 anos presta"u_l·dU em conflIto com a par- atI'alr 'sobre SI a atenção ge-I homens armados, pl'ocuran· ',' f I
.

,- d' C� I.. -

'1 F
.

, . " . . tllUl1 o nas e 61('OeS a a- .

lo. - � - - - _. -,..,.., --.��"tWlpaçao de popu ares. OI raI dos mIlttal·es enquanto do atingir ltavel'a vaI ele ... ,
._- _��w__�_,....,· ,

,. -

t
-

'd . .

'
. ! .' ' mara BaIxa. sobre os cato�

P E P.11eceSSal'Ia a 111 ervençao a ele, ,PereIra X-tima, e mais,18 ; ,encontraI.' todo o percurso 1'·,· d :P ""'d PI' I -eces' pO'r va 'e roon'FA P
.

bI' f
..

. .' '.', \ .. ICOS o .. aI vI (1 opu aI e

I r .. ,orça u Ica que usou u-· homens, regularmente equi- I da estl'ada completamente. .

t ....._. _
.

..

d' "t'
.

,.' c.omunlS ·as. •...ZIS para lspersar os .1 1- pado�, denh'o, da �a��, con- !. hv�e,. �le vez qU� as �orças' Os laboristas

conSegUi_j
LONDRES, 26

.(U,
P.) _ uma sede de l'eportagen.q$antes. 3egmu passa} POl tIas das pohCla>s que guarneCIam o

r"1m três cadeiras e os cu
..

bl' d ". feitas nos jornais e revistasHouve trocas de tiros,' (, '. - A notIcIa pu lcar a em man

-conerias e muita confusã6. tólicos e comunist.as perde- Ghete" pelo Daily Ex:pJ�ess de maior circulação, como o

.ram,
,
duas. c_�da um

.. Ce.m, ca�
I "e'!.'undo a, qual ".S1'<l, E.",·u .Pe "Star'" é o "Picture. Post".Por fim os contendOl'es, que . ,

...

� '"
_

aprdsentavam nos corpos si- Condenado'S os Comuo-Is- deuas, fon;tm repaltldas,
r
ron 'estana agoVIzante' nao A ultima dessas r-eporta-

nais d�l luta, afastaram-se sendo católicos 30, laboris-
. foi confirmada pelos meios geris apareceu no número de

'trocando-se ameaças, .88 do C'om'plôÀ' DO' R'ecite t�s, .3.0,. �nti�r�vo�uci$}náI-ios I component.es argentinos em ontem do "SundaY Chl'onÍ-
.;.., 12, hIS01'Ico-crlstaos 9, po- L011dI'es, 011.de se frisa, COll- cle" insistindo sobre o enOr-Os antagonistas pel'ten- .'

RIO, 26 (V. A.) ujo, Virgílio Nascimentu, pulal'.es 9, comunistas 6, dis-., tl).do, qtle segundo as últi- me trábalho l'ea1izado dia-E'em a correntes politicas . - ..

O STM tornou público, ho- José J0aquim Santos e Ser- sidentes 2, nacional-católí- m'lS l·llf_·.ol'maço-es 'de Buenos riamente, a d.e,speito de suadiferentes e procuravam a- .
-

,I '. . - je,-o--res-ultado da sessãB- se- .gio, Gomes- Silva. Eram- êles' .cos 2. " .

,

,.. A'l'res, a saúde d-a "pl'esi- saúde pl'ec9.l'ia, pela senho--pl'OVeltar para si os louros. "1 •

/ "�l'eta que confirmou a sen- A pel'da das cadeIras do. dente" J·nsPl'r·a "l·va I'nqllieta- ra Peron,. e seu total devota�lia vitória sôbre os rebeldes . • -

-.(!e. Anchieta,. cada um di- te,nça condenatória do ex- componentes da eélula co- Pa'l'tido Católico Popular cão sendo objeto de preces menta a seu povo.

zendo que foi o primeiro a
Capitãó Agilbel'to Vieira e . munista ol'ganizada na Ba- foi uma verdadeil'a surpl'e- g.er�is em todo o país, Após, .,....�.....,....._....._........,...,...-...._........_-

solicitar forç.as. policiais. os civis Pedl'o Soares Ar.a- se Aérea de Recife. s�, já q:le há al10S é o par- a publicação, há três sema-·O" ..I .'"a ,..l •.

I tido maIS forte na Holanda. nas, ria imprensa inglesa, de "50 '"la c. .ve .. \A1JDl\CIOSAMENTE PE- I ......�•••••••••••�......................... -,--._-�.............--••;.�...-.. um ·telegrama dafado da ca-

�oEERmçAo LIMA RO.:MPE O

f R" d da'
.

f

E ._ loiram 8" ,ara.
pital argentina, e segundo

::"v��d��:';o(Y�tl." p;� « a a pe .1115 a. straRuel des d. IO� au.ar ��:�::::::�vs E:'in!;�
-e.strategía, Pereira Li��,

.,_

rIU .det..'arou Vargls,.' RIO; 26 (v., A.) - As tal,'que a esposa do presi-
:e�efe d� revolta de' An'ch"Ie-', ,." paredes do úl�Imo andaI' do dente argentino estava gra-
1�, e maJs 18 'hom�ns do seu SALVADOR, 26 (V. A.) _._ 'Defendendo, ontem, em edifício em construcão, de vemente enferma.
bando, conseguiram varar Õ C:.Hldeias, -o pl:o..ie1:o da P-éÚ6,bl'ás; o presidént� Getúlio lO andal'es, á rua C�nstanté O' silenciof;cofij}leto que
tremendo cerco que lhes"es- '{argas d�cla.roll, én.tl:e .outras coisas, ° geguinte: - "Na- Ramos, em CQpacaha,na de- se seg-uira 'a esta.'primeira
"tava sendo movido, ganhan- Ja pedimos ao estrangeii;o; e dele nad& preolsamos", ..

- sabaram indo os destroços informação não. cOl1seguin
do, assim, a.s selvas e os, ,Eiss&" frase d,o pre�i�énte não, constava do texto do atingir duas _casas de·núme-..dissipal' a pélOsa impressão
IDprros Cfue lhes darão aces- Jiscurso distribuido aos jornais, e vem dando, margem ros 145 e 5, á rua ·Po)llpeu que a noticia causara. Foi

- :!lO à região de Angra dos ' eomen-tái'ios :tIOS dl'culpg. :po.l'í-ticos autorizados. 'Lourei1'o� Na cozinha da ca� com sl?ntimento de l'ea] trts-
.Reis, passando·para as nía- WTRN.•V�,r·RESPONDER sa·ll. 5, se el1wntravam Pe- teza �ue a.opin-ião publica

. tas de Haverá. çonseguiram RIO, 26. (V,. A.).-+ ,Anuncia-se qlle o general Gaspar pita Bastos Henriques, seu britânica teve conhet:imento�les fugir à vigilancia que Dutra dará" na!? 'próxitnas horas, úma dee1aração à jm� filho, Baltazar, de 9 anos, e de que a senh�ra Eva Pe
,até a manhã de hoje estava prensa, respondendo ao, discurso pronunciado pelo sr. a empregada, Alice Concei- rOR estava tão tmil. Há c,el'ca
vfltada c�ntl'a o gl'up6, nu-j Getúlio Vargas em Can'deias.

.

ção Hue sofreram fel'imen- de' um ano os írrglêses se fa7
ma tentatIva para impedir a I Neste discurso, 'o s�: Getúlio V·argas .abol'da o pro- tos diversos atingídos que miliarizarutr,I.com a: pel'sona
,confinúia'ad: do:" seus pas-I blEtna do petróleo e faz afirmações sôb're a política petl'c- foram pelos de'stroc;os. lidade· da "mulhér mais po�
��s" para alem ÚJ.S ,enco;�tasJ liferª do. S'0vêrno pa�sadQ.·, I

' Os prejuizos são gtandes, derosâ 'do mundo", graças a

f:""oJ*.........-.-...,.",..,..............,."....._-.......".._...,r.

� OiRETOR·.�
1 Rubens de �

.�. Arruda Ramos �.t GERENTE .�f Domingo,s F. $.
t de Aquino 'l
�_"'_·A·""_"'�

Edição' de hoje -- l:'I pa�,..
-------.----------------------------�----��----------------------�-------------

r-
ILHA DO DIABO
--------------------------.-�I------_·--- '

.Prossegue
d'o um

a lula
frade.

ná

25

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 27 de 1.:u:.:.n:.:.h:.:.o_d.:.;_e_1_9_5_2_· -------------O-:I-,.s-·".-"-'-"-_)---
�------------_------------------_----------------------- ,

._

:MSDIC(O/$
. ,

� �.�,;,.:.••••••_ -_- y_"'! - ••....,...�•••�._-.-•••-_-.-. .-••••••_�.:. -_;.••'!' ., 'wf",.".,.."" .....,."".... .-•..,...r..-•._._..

DR. ALVARO DE CARVALHO
. ))uenças doe (::riançU8

.

Consu.ltór-io : Rua Trajano s/n, Etlif, São Jor�e -- 1" andar,

do Rio de Janeiro.
-Sal ss 14.e lã.

Rt'�idência: Rua Brigadeiró Silva Paes, s/'n. s: 30 andar. (chá·

cara do Espariha),

,DENTISTA
DR. OCTACILlO DE .ARAUJO

ClIUJ&GJÃO DEl'iTISTA

Rua Felipe Schmidt - EdU. Amélia Neto _ SaJa 1

Tratamento cirópgi-cO e cura da' Piorr:éà Alt'eGla:r:.

Trat3ID'enhl clNÍrgi.co e .,�ra de .A.bceS80&, �I'anlllma&. QlIi.-

______...... •.,.... ....._... .

radiculare�, etc.
.

..

ATEN·Ç.\O: - Gran.de. ]'e-duçã'o de preç.os nas DENTj\])t]�A�_
,para as pessõas que vi·vem de. ordenaáo: _.'

.

Laboratório ProtéÚeo sob a �ireção de 'r'�cnico conhataGe �

peeiaJmente no Uruguai., 'formado sob a orientação de um d�1I 1I11.l1i...,.

credenciados es-pedalistas da Alllêrica.· .

-

DCIrtaduT� sem .o Céo'.da Boca (Abóbllda Plath.a)
.

f"untes Moveis e Fixas
.

. .

TQdos os demais Trabalhas Protéticos pela Técnica mai. r..-

O Dr. Djalma: MO'e-lh:naull ·avisa. $ &u-a' dh;.tlnt8 clie:!l'ela .'It'h"_
.estará ausente até .o mês d'e sete�bro ém viagem de �:ttMO. ""-�

. !. ,.' ". Amériea do N�l\e� i. ',-

CCini!!ultól'io: Rua Nunes Machad'o, 7 .,.. Consultas 'das 10 b 12 . .

CornQnica. ainda que .o 8ell Instituto ,.de diagnostica c}l:ni"Q e�.
-------.....---··6 das 1.6 às J:7 horas. " .

• .' .

. "'" ":.�
.. "

tinúa wncl.:.ohan.·..•do . .ce.
"
tI\an�!a .. i:.. égal�r;· ficando como' sim ·&�tit�.Residência:: Rua Marecbàl Guilherme,' I) ::_ '.Fon�::- 78".&.- : -

.

o comp!1tente clíni«o Dr. Orlando Schroeder que há :gJaii! d. 0_
�

'Iark.
vem ;ai!�niPltn�.a'ndo .. 17�sso a pa'saó, 05 Iferviçl}!t c-li:itieca' d#"

Casa 'd� Saúde São Se').>astião, e de seu cODsultóTlo.
'

,
Os �erv,iços de r,ádio diagnQs�i:o, radioterapia e os de iaboy_

tório clínico ffearão '8 cargo do Dr. Pao.lo· ·Tavares, nome �p.,.-

l·mente
conhecido em nosso- �eío, pela sua .proficiência e d;edi� ....�.:

nas ditas especi';l'lidades.,

\.� .

DItA. ·WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTôNIO nm MUSSI
l\lédicOl!l

Ctru rg ía-Críníee Geral.Partos

�rviço completo e. especie.lizado das DOENÇAS DE SENRO

.Jii':.:;;. corn modernos nlétoJo.s de di.a.gnó�tieos e trateroento.

�:;IYJ.i·t)SCO:PIA - HIS'l'.KIW .- SALPINGOGUAFIA - M'ETABO-'

L1SM0 BASAL

�djeterapia po; ondas ourtns-Eletr-ocoagu lacão Rai�s U1tra.l
'lo ,.�e't.u e Intra Vermelho.

·'Ccr.'$uftório: Rua Trajano, n. 1, ]0 andar -- Edifício do Motl-

th,rário: Das 9 às '12 'horas -- Dr: Müssi.
Das 1.5 às 1.8 horas -- Dra.. Mussi.

Resid-ência Avenida Trompowski, 84

DR. A. SA.NTAELA·
;FOTmad_o I)ela'� F'aeuldade Nacional de M·edicina da Universt

I!bt,�e ;fo Bras+l) ,

}1édico p= r
: eonCU1:SO da Assistência a Psicopatas do Dist1:ito

.1f·""'era�.

K'f�jnterno do H.os.pit!il Psiquiátrico e �an!cômio Judiciário da ,

!c.�.�t.ai Flederã1.

F..'I'-i'l1tel·no da Santa Casa de 'Miserirórdia

�Ji�ica' MédicI). � Doenças Nervosas.

COR8ultório.: Edifkto Amélia Neto'
Jt"",idêDcia� Rua Bocahrva, 1M.

r_saltas: 'Das 15 68 18 horas.

Sala 9.

Telefon·e·:
0onliultório: 1.26S.

�sidênci8: 1.385.

"-�----'---""""_""---"'_.,....-_"�-

DR. JOSÉ'BAHIA S. BITTENCOURT
MtDICO

Clínica Gerai' - I)EDlATRIA

Rná l,� de Maio, 16 - ltaiaí
PlTERICULTURA L. PEDIATRIA - CLINlCA GERAL'

Corutalt6rio e Residência - Rua Balcão Viana' n. ') (Largo 13.
'IIH .Maio) - Flortanôpolis.

BOl'irio� 8 às 12 horas - Diàriamente.

OLB"CíS - OUVUJOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especia1ista do HO!lpital

Moderna Apare·lhagem••

Lâmpada de l<;enda - Refrator -..:.. .v�r,tometro etc: Raio X. (:fa
�il<gi'llfiu dá.. Cabeça.) - 'Retirada .de Corpos Extranhos da Pulmão
II> EsofagQ.

•

:Receita para' uS6 de .OCU)08.
('...,nBultório :..._ Visconde de Ouro Preto n. 2 -' (Altos' da Caea

�:ro Horizonte).
&Midência - Felip-e SCll'midt, 101. �- Te I!, 1660.

-':,D!tJ�1\N'lQNIQ:MONIZ. DE ·ARAGÃO .

ClIUJRGlA TREUMATOLOGlA
.

.OJ.:topedia
CillÍtmltório: João _Pinto, 18.

1?as 16 à,s' 17, di��milnte. ',' ..

Menos' a08 oS.à'ados:.·'
.

,Rea.: Bocaiuva 136.

"F�ne. )l. 714.

.

'

DR. ROLDÃO CONSONÍ - "

C1rúrgia' Geral - lUta Cirurgia - -.Moléstias de' Senhora.
f- Ciruraia d08 Tum'orell -

j)'à Fa.ciWlade de Medi"ina oa Universidade de' São' Paulo.
-Ex-Assistente de Cirurgia. dos Professbres 4lipio' Correia'

, Neto e SyUa Mato$. .

CiTurg.ia do est.omágo, vesiculll e Vias:. biÍiares, intestinos deI
"",,-tu e g�OSSO, tir�ide. ,rins. pr6st�t.8)' bexiga, útero, OV���08 e trom· r' '�. V.aT1cocele, hul-."r()ce}e. v:a'riz.e�· e �Jlia. /' ..

-

.

I

. ,,- Coaaultas: mlS 2 às '5 ho;;'s:'iua ilÍlil!p;;:st�ídt· 21 (�Obraú.o)'1- 'Telefone: :1.51lg.<.'...�" .., ; i', '" .". ,>x""
Reàdê.ncla: Avenida Trompowsky, '1 - Tel,!lln�,1.764. _

Sabão

\iirg'ém Especialidade
da Cia·... WETZEL INDUSTRIAL-Joioville. (mare ,registrada)

�orna a roupa branq�issim

DR. TOLENTINO DE CARVALHO
Aperfei-çoamento em l'õrto Alegre e BUenos Ayrell

OUVIDOS -:- NARIZ
- G_4..RG.ANTA

Consu-lt6rkl - Joâo f"into, 18 ;- 1° -andar

Diàriamente das 15 às 18 horas

)
o ESTADO

DR. I. LOBATO F�"!;LHO
.

lloençaK do ap.�relbo respirátÓrlo
l' U 'Ü E R C' U L o S E

R.'\fHÜ'GR.'\Fl.A. E RADIOSCOPIA. 'DOS PUL·MõES

<:inugi.a du l'ora1C

f'o·,:madu.. peta Facu ld ad'e ,'Nauionà,1 de ·Medicina. -Tisiologista ·e·

T\.si·oci"rul'già-o do Hospital Nerêu Ramo s

Curso de especializa.çi1o peJa S ]\:. 1 . .Ex··interno I! Ex-assistente de

Ciru.I'!l'Ía (1.- :Pro!. tJg0 Pinheir-o .Guimarães (Rio).

rl)n�ultó-rió\ Rua F-elit,e Schru-dt li.
-

38.'

Díürtamen te, rias 15 às t8 horas.

Residência: RUIi Felipe Schmidt, 1'>. 103.

ADML'iISTRAÇÃO

Iledação e Ofíctnaa, à rua Conselheiro Mafra, >a. 3lP'>.
T-eJ. 1�22 - CI. Postal, 139.

Diretor: RUBENS A. RAMOS,

Gerente; DOMINGOS F. DE· .•<\.QUINQ�;·, '

Representantes:
Representações A. S'. Lara, Ltda.

Rua senad�r' Dantas, 4Ô ,.:. 5° anelar.

Tel.: 22-5924 - Rio d'e Janeiro.

Reprejór Ltda.
'

Rua Felipe de Oliveira. n. 21 6° anda;,'.

TeL: 32-9873 - São Paulo,

ASSINATURAS
Na Capital

c-s 170.00."nit· " .

Semestre Cr.$ 90.00

No Interior

A.teml-e diil:riamente das 14' hs. em diante. .

DR, 1\1.. S. CAVALCANtlI
. Clínkll exclusj.yame�e. doe cdanças

Rua Saldanha l'rfatitVIO., 19. -- 'I'eleforre (M,) 736,

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

PR. .JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CHh� Médrcn __ , Doenças de crianças

(Tra.tamento de Bronquites eR. adultos e crianças1.
Consuitól'io; Vitor l\kire'}efi, JS �. }:o andar.

R<>rli.t<w.: Das 1{l,.30 às 11;30 e das 2,30 às 3,"30 horas.
,

Itesidênêia: Avcnída Rio Branco, 1.52 - "F_one �:640.

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

DR. N�WroN D�AVILA -

..

Ci rurgia. geral -- Dnen-çal! d'e S.e"ltlronts_ - Proctologi.
Elettiddade Médi-c�

CURsuttório: Rua Vitor Meil'eles n. 18 - 'I'ele!one 1".1.07,

Consultas ; As ll..M horas e à tarde das 1.5 boras' em diante:

Résldência: Rua Vidàl Ramos, - 'l'e'Iefone 1.422.

, Ano •••••• "_ •••••• o-o Cr$ 200,00

Cr$ nO,ol)

DR ... MARro WENDHAUSEN'
Clínica médica de adultos e crianças

Consultório -- Rua'João Pirrto; lO - Te!. M; '769,
Consultas·: Das 4 {lll 6 horas.

Residência.: Rua E'stevcs Júoior, 45. Tê).. 812..

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

DR. ARMANDo VALERIO DE ASSIS
MtDlCO

..Du. Seryços de-Ciinka Inf:antH da Assistência Munici.pal e Roa·

pitar d� Caridade

CLINICA M1l:UICA DE CtnANÇAS E 4D'ULTOS
- Alepgla. - :

,'t'

DR. ALFREDO CHEREM

Semestre

Anúncios mediantes contráto ..

Os originais, mesmo não pub licados, náp ...:r�.

dsvo lvidos.

-A dl rcçao não se responsabiliza' pelos C�iB(!;ri'�·

emitidos nos art.igos assinados.

Curso Nacíon'al de doençalil' urentaílJ
),:'.

Ex-ditetor do ;Hospital ·Colônia Sant'Ana.

Doenças nel'vosas 'e rue!:.tài...

Impotência Se�ual.
Rua 'Tiradentes n. 9 .

ADVOGADOS'
DR. CLARN{)· G. G.AI�LETTJ

- MYV'Of'..ADO -

Rua Vitor Meirelle8, 61l, -
..

Fone 1.46&. - FloríanóJ1oli•.
·

DR. RENATO RAMOS fiA SI!..VA,
,

- AD'VQG.A}}O- -
c:

C(>nsultas das '1.6 'às 19 hora�.
FONE: M:"798.

Res.: Rua Santos Saraiva, 64 - Estreito.

.

,.

\�.

Rua Santos llumont, 12. - Apt. 4.
-,

[)R� JOSÉ I\iEDEIROS VIEIRA·
- Al)'VoGAnQ -

Caiu P'ostal 150 -- fta.taF,- Santa Cata.rina

DR.' THEODOCIO 'MIGUEL AT.�f;RINO
-

- ADV'OGADO -

. ,
.

Rua Trajano n. 12, 1& andar. sala n. 1 - Edifício Sir.,. J..lI'�"'"
rE8er. Dr. Waldir Busch ) ,

Télefone _. 1.:t40.

cante.

A V -I S· O·

(

_ t· -
_.

..
Ata "nr_r.., �OI.. J,fl. 1,-.'1(1",' ""'\ )�V<!'

� F(iHE.55--.a..2Jl.fZJa (,Q�","�.. '$.,
CUAI118A fUE""".... , PROSES....'

.

",,>t-.A ...
-

\

.�,,

�.,

'-..

s�aÃ� ylRCtA,
1- .�

1;, (SPECIALIDtJ1E
���! ..v ,""C.' _

• '�'�:: ;.j_ .• _-,.�,
,

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Junho de 19ã_2_---_--------_-...;..------�--'-".,__'''_''
<�MARA MUNICIPAl,. Y'

,

'ILHA DO DIAB'O
.

•

.-C "'f-' ;�-�"",,:-'I�P O "b r e ... e r r I. FRADE ASSAI�TADO .o INFERNO

'l.pfI-Atesta A 1,"daJl da' maioria "lUlara
.

. . - . , ANGRA DOS REIS, 26 (v, I ,Em novos combates du-� IV .ir VI 1UfI. uva .

r De R(:Úl'�O c,�m a t.':cUlc.a orçamentan� e o� p�tnl!�- A,) _ O delegado. de poli-
.

ran te a manhã Jr; hoje, já
.

..
.

plOS de direito f'inancetro vigentes, a receita publica c, .

Intr,mlssao dI sr' �dema.r dA obr igatértamente, sujeita
.

a ul!l código geral (arts. 1.18, ela desta' cidade. partiu de I agora a menos de dois .quilo-
.

• ti ti § 10, e Jl9, § 10, da ,LeI estadual n. 22. e arts. 20,. lancha para a localidade de metros ela cidade, as forças
Df! rr8� I

aa adlllu;tstração � iO, e 3°,. § 1°, do Decrete-Lei n. 2.416), assim como â Frade, a duas horas daqui, policiai" prenderam mais
1JfI., II.,.. despesa está subordinada ao mesmo prfncípio; por uni- onde surgiram alguns fugi- (lois revoltosos, ambos ar

dade administrativa ou por serviço (§ § 3'U, 40 e 50 do tdvos, que assaltaram dez mados Ól' fuzil e trajando
,

Na se";;4'.' de quarta-feira," Diz muito bem o orador, art. 10 do decreto-lei 11.'2.410 e §§ 30 e 40 do art. 117 da Iumilias, provocando pani- pobremente. Fui. ve-Ios, à
.b. Câmara Municipal, o sr. ·que o sub-riistrito do Escreí co. A cidade está sendo for- tarde, na nelegacià.

íorO (
" .3 lei n. 22}. '

=ereaoor .srnar Jünha, li. to é parte inseparável Ue'], �làs não êsses, os dispositivos infringidos pelo pro- temente policiada sob a oi-i- .

-- Olha c almoço! - grl-
'<l.�cr da bancada pessedisrs Capital e ::,\ sua emancipa- jeto elaborado pelo Executivo Municipal.·A sua trans- entação do sub-delegado e' tou um policial. em frente
-oepois ,lf' referir-se à IW(::- ção não en/ria vantagem i} formação em lei Implicaría; ainda; numa delegação de com a cooneracão do desta- ao xa.lrez em que os dOÍR
:t>ia publ il.'aéta na "A Gaze. respectiva l�opülação. PfJO

poderes e na concessão de crédito ilimitado, impresivo, eament o eh Escola de A- crrminr sos se \ encontravam.
h", on de (, sr, Adernar dé contrário, s(.' serviria PêÚ r. medidas essas 'também proíbidas

'

pelas Cartas Magnas prendizes Marinheiros, E .atírou pe ias grades, . no
'"Barros r.romcte, F-e eleit.) prejudicar .. 1he a vida eeonc- federal (arts. 36, § 20, e 75) e estadual (arts."ZO, § 10, e VERBA DE 500;000 i

- chão, lllll'r.;edaço de Vão 'já
j.resideute da Repúblrca, mica e aocinl. ,37). CRUZEIROS rai(l.o � muito sujo. Os prt-

.. mnda; ,PéiP, Rio. do Sul, a
.

Solidário com esses pr? Colocado ,I) assunto nos seus devidos têrmos, é bem S, PAULO, 26 (V.A,) I síone.ros. com o aspecto de
rossa Capital, lança vo �- testas, t,�ml:f!m,se pl'onU�(�ja de ver-se que a .maioria da Câmara não }agiu política ou Para fazer face às despesas q}lrru há muitos dias lião

· IYhmte r;j'·,h>�lo contra ;.;e,- O sr .. ,VHono Cecheto, �hder,' facciosilment� com 'o negar aprovação ao, questionado com a peuseguição dos fugi- dormem, ievantararn calma-
Iflfll)lante ,ditude daquele v'o do P1B.·. fundo de pavímentaçãc.iCumprtu a penas, o séu dever, co- tivos da Ilha Anchieta, a ment«: 'l. cabeça," olharam o

· iittco. atitúde' dcsconcertan- O Si', vereador Miguel mo legítima expressão da vontade popular, observando Secretaria de Segurança 80- pilo COli1 desprezo. Mas um
�e ni'\o ,3Ó í;orque Ü assunto Daux, v ice-preaidente riH

a soberania e independência do legislativo e resguar- licitou aó governador Lucas delus �"v�1ii:ou.-&e € fez a di
escapa ii alçada ·do governo Casa, l'€:JUtI' que o protesto dando a magestade e respeito à lei. Nem de outra fórma Garcez a importância de visão (lo "almoço" com o
"eh 'tI.ni8\" mas pr.incipalmen- da Cas a seja transmitido ao poderia ela decidir, sem quebra da ordem jur ídica e dos quinhentos mil cruzeiros, eomnauh- ii o, que, ferido,
-te- porque representa urna Diretório Estadual do Par•. interesses da coletividade." Apréciando a matéria com que foi colocada imediata- 'flodia apr-nas ficar sentado
int.:rorni'l:ão antipática e tido Social Progressista, B-' elevado espírito público e escudada em Claros e precisos mente à disposição, pelo se- e ..uidar ::'" arrastando .

. -ondenáve: na politica ;1r!. travez d'" im telegrama, Por dispositivos constitucionais e legais, decidiu l?ela única cretário da Fazenda, D:�F-e-rr,(' este atravez daH
'i'rdni::;trr,tivn de Santà Cata- sua vez, {I 81', vereador An- e salutar medida cabível ,na espécie.

'

�

Só LUTAM A NOITE gl':"cle.'1, (;Ut. se c,hamava Iri-
c·yma. tonio PeJ';,ira sugere qu;�. 0'€ Infeliz e destituida de fundamento a asserth,a do PARATI,26 (V,A,) - As' n,�u �!�l :-:;(juza Prlldo; estava

Acenba o orador que iI- distribua u�a nota à in,- porta.. voz do Executivo Municipal de que a maioria da bu'séas t.ornam-se· difíceis, pl'c!;(1.hú 1? anos e meio na

'.(}uela dec1':[j ação do sr. AIle- prema !'n!�cltando-lhe J'e- Câmara, não sendo subserviente e 'acomodatícia, por cer- por que os presidiários só Penjtel}��ária de São Páu]o;
mm', de .Rll:TOS não passa de CURa a lwllelaR que, comi) Ii- to vem reveland{l constante má vontade com relação a ofere-cem combate à noite, 1'13 8 Jl1�.SjlS; não sabe por
nna leviandade demagógiea, <1�ela, só i:razen; despre"h- : todos os projetos dé origem governamental.

�.

escondendo-se durante .. o (ll:C. :fal'� transferido para
'tão só própria para despres. ,�JO yar:í a capltal e JD;1i':l! A maioria, ,no desempenho de suas funções, nada dia, Assim mesmo o delega- I <lo ilha {{e Anchieta, Mas, ao
i"J.gl::U' a 'nOf.sa cidade e o s.e;l povo. 1

, I mais tem feito do que usar de um direito legal, o.bser- do Contala fez 8 prisionei- ,d�d�Ha.r i",:-;o, exa,ltou-se, a-o
"')('�>:;�(l EsLado, e até o ):)0111

"N rodo� .0; ,requenmC::1tGs j 'ando e fazen,clo �u_mprir os preceit?s da legislação' vi- tos, totalizando 23 os fugi- c')\iarJa{i�':
.

" nome da 1.ossa gente, e !lii" ...8,) ap10V,J{.f)S.
.

. gente, (�OU� o corngltr, sanear e suprir as falhas de pro- tivo's recapturados e 3 mor-
.

"E] '!ão pl;mejei cousa
· da capaz' do fomentar dis- .....-_...........�,.,.........-.••••-�.......... jetos mal elahorados. tos. ! algum", 1 Fui obrigado à fu-
�'.Cfhâja,� <:>ntre grupos de ta- Pela IlDpreD�a N?,o. procede ainda, )l{)r ser capciosa e mal empre- HOSPITALIZADO O VI. I gir! �r.,o sabía que ia ha--
tarínenseR, incitados a um .

� gada, já que o informante desconhece a matéria, a de-: GÁRIO DE PARATI

I'
ver re Tolt:!'ão, mas tinha

'bairrismo 0oentio, Dep.'lii' U Jor I S·L 'daração de que: continua o torpedeamento do Executivo' ,RIO, 26 (V.A,) - Enc�)ll- c:rtez_a ele q�e aqu�la eitua-
,<,e Jizer qne ao d1'. Adewnr \ m., •

na
.

,ovre po.t parte da maioria da C�mara, não só porque, foge à tra-&e, hospitaliz�d.o D.a san-I çao,
n'lIJ lJ(I(]lfl e�:)tmtÍar pm''Ú'P. Bano« ('abin muito bem I (U,eMa \'erdade (' à !realidade' dos lalos, senão tamhém porque ta Casa de Mi'sel'Içordla, des- tm�!t?·.tempo, No:> era-mos

fi}.?:er recê::lls politica.s j)�n'ft l' Já está á venda o "JOR- deixa entreyer outro desêjo que não o de bem informar, de ante-ontem, o vigário de! cnmmosos mas eramos nu·-
.'''.) seu E,o;r.&do, o ilustre V�'- NAL DO CINEMA". con- ti opinião pública, �. Parati, monsenhor Hélio i mano,,!
:reador reneva 'seu protesto I tendo centenas de fotogra- Se há t.orpedeamento, se há'má vontade, um e outra ,Bernardes Pires. Monsenhor I E,. smu r:,uel'el' entrár em
-em nome d,� sua ballcaô<. (: fias, entrevistas, secçõf!s e promanam do Executivo Municipal para. com o T..egisla- Hélio Pires' apesar d.e vi» I detalhe,: .

,.n,)S senthrentos civicós (h reportagens com todos os' tivo da Capital,. uma vez que até o momento o snr, Pre- f.ofrendo hã'bast�nte tempo, II "Ii'LC,',tm I:01nigo o que qui-
,:povo fl"o;:;'ll1ópolitano. artistas do ciuema brflsilei- feito não se tem descurado em negar cumpriment.o �8 ("(l}nente agora foi r�movido . Zél'eJ), me batam, me m,!I.-

. Com esse protesto se 60- ro,' Se você' é Fan de Osca- leis originadas de proPQsi�s awesentàdas pela bancada para aqui por precaução. A- ,tem, mas lião me mandem
}idariza e �:ereador. ,Gerciu'o riioõ Eliana, Grande Otclo, do P. S. D., quase tôdas de alvo ('unho social e de bené- iu'mou seu irmão, Eduardo de vo!l1. r·ara aquele infer
,,silva, lide".. da bancada' ca ou qualquer: outro, não de� ficos resultados para � coJetividade e para a própria Pires, que éle, quando sou- no !'�

'I
UDN" o qual condena lliio t ve:·· deixar de lêr o jomal administração pública. bf> da fuga dos presos da
136 a mistÍ'::ICadora frase do! ".JORNAL DO CINEMA" Pobre terra, )lois, seda a nossa si a ma.ioria da Câ- [lha Anchieta e sua apro:Jf:i-l' ILH,\.\ ..'\NCHIETA REBA-
'8r, A�eJ1"ar de B�rros, com') lcontendo tudo que você de- mara traisHc o seu mandato e se curvasse aos podero�os mação de Paratí, declarou: ,'rIZADA: iLHA DO
-€'s�e.moviI�;€nto de todo ·�,m; � seja sôbre{ls artistas do ci- do' momento, abdicando de seus legítimos di;reitos e I "Coitados. São uns infeli- i DIABO!" ," rrano aos mteresses de 1"10- nema, "JO.KNAL DO CIN.E- prerrogativas, ;recusando defesa aos interesses coletivos 1 :�es, Na certa estão com. lo-I . PA�A tI, 26 (V.A) - A
T:anópoll'l, VIsando a em&l1- MA", já €�tá á ven�b na fu�ináo à sua responsabilidade constit.ucional e legal, ou; me e, só D-ellS. sabe o que' sltuaç�o �m Para,tí, no di�::ipação ôo �u�-distl'ito do, banca de Jornal. Nao per- pautando sel;ls atos por negação, por incUl'ia, no apreciar sofreram para chegar a tan- de hOJe, e a. segumte: a CI

.Jtójs�re"ito, mostrand0!.l au, cam que está formidável o, matéria da mais alta relevância e de 'maior interêsse não to, Sempre aconsdhava aos \ dade
_

oculJada pela policia
'tJUrdo dessa pretensão, I "JORNAL DO CINEMA", i só do Poder Públicó, como aiuda 'e prin'cipalmente, da co- habitantes: conservem áber· de S�o 'Paulo e do Estado

.

,

. I I t' 'd"d 1 ••

'd't" t J �as ,·t d " A do RIO ..elos soidad s d......... .,•••••••••••••••••••11 t e IVI a. e e {'O propno cre 10 es ata, "
,." as. pOI as as casas: 'J ,',_I'. �

,

o a
•. '

•..•.••....,.,..._*.'�� ...__-_- .""",,� despeIto do apelo () amblen- �a Regmo MIlltar e", pe�

IcheS8D 'chegara' a 2 de Julho te lia cidade era outro: To- los repo·teJ'es. Mais de 70

H'preno na 80.C?I·U� v'aH
v

.•. • das as portas se achavam' aviões �á chegúam aqui�)',,-, _ • " U
_"

'_ _ I trancadas e o movünento de desd.e sabado. Somente' ho-
. ,WASHINGTON, 26 (Um-I chato,· de aVIa0, a Sa.o Pan-

. t', t ,'," d'd 1e ate' .:." 16 110ra "hFinalmen te hoje, no Es- T1Oite, para que a festa s·ej!l! t d' J f'
.

I
." . . . j f lran e . creSCIa a me l� � . ,

.

�� ,s, Ja a-
e ) _,_ n ormou-se aqUl o o, a capital mdustrIal I do t· h A viam pOll"adoiádio Santa Cátarina, ttre- realmente um deslumbl'fe- 1 "t d t't I B' 'I 'D S'- P que as ropas cegavam, -' .' no campoprograma {e VISI as o

I.U-!
raSl. e ao aulo, nà .

t
" , (�em o qu� 1 ar' "

mos a reo_!ização dá gra'nde mento.
� 1 d D 't t· d E h- d d' 8 1

. . penas a casa Jun o a IgreJa,� .

"" las serIa lnl-ar o ep,aI amen o e <,s- man a o la ,'vo tara dI-
t 'l'd d possivel' d f d 'd";:"sta )"Ill'lla l'ntl'tu'"(lrt O C1-e"file ele moda,g a caí- t d B·'··· , ' eonseryuva a ranquI 1 a e <l e esa a Cl a-\"v , ,.. ,U· - a o ao· rasl1, adlanta11dO retamente a Wasnll1gton, a- d.'" , ue)' nadn men .. d 17 O"SERENO NA BOCAIUVA" pira será o ponto máximo de D 'ó h h '

h d d
.

'I
'" semple. .., os e . s

, . _ ' que ean ..c eson cegara compall a o e MI ler ·e de- VINTE -E CINCO CAPTU' luz'J i ,_. 'f.'.. - promnv,da pela S�cl�da-
I
atr&çao, sendo que a \'efl.\;e, a IRElcife, na manhã de 2 de mais membros de sua comiti- I

1
""

.

- j e.ro� ll�vaIs _olam, pe-
1" de Arl!"a'C' aos Tubel-"Il I C'IoI'a g"nhnra' "m r'j'cl) P"'" ".. ,

! RADO::s
.

la manb" dIspensados mas<[,_. (." ".. _
-

I
«, li .. .-,t,. I Julho pl'OXImo e que deIxará va, Nesse longo traJ'eto PCl'-

.

,.".,,'
]080S, 'lliio (Dizem que será

',mal'
.

B '1 d' 8 10 1 't' J
.

'd d
,

Calcula-se em 80 o nume- o Gurwn permanece ao

I·
'"

0 rai'l1 no la ou ,( o nOl ara na guma Cl a e

a-I'
. I - tDe or,h:,:-n' GOS festeil'G'; penca de laranjas!) ....., "d 1 1 ., -

'd E
1'0 de reb€ldes da Ilha pre- ,algo, s rOp'as da 2a R,�,

. ",esmo mes, üepen cn( o (a Ulua nao menCIOna a, spe- " . �I t-"'r Dahil • ;nin e esposa o I As danças da batata da I d t"1 't'ddI' ._, I
sIdlO de AnchIeta que sex- i , es ao acampadas, pron-"',' ."'\.....

, ',. -

.

" a ,t (e paI 1 a o ngar 011- ra-sc GUie o aVJao presl(!en- ,. ., . t 'r < '."arrast'1,')é" l:omecara :,� fIta e outras brmcadeH:ns d' l"es'o'lveI' _ 't . d
' .

1 "I-� d d " ' I ta-feIra para .sabado, dese:n- as paI", agu ·em qualquer. '. -. , I" -
,�, peInOl ar, H .. CIa n epen enc·e atern-lb' '

.

d Ub' 't l'd d A'20 ho1'<1'\ prolon",mdo-se 'H� .

)U111l1aS serao tambem api'e- .tI' _
arcalum na praIa e a- e'\ien ua 1 a e. .aça dos,

�s prim�ilCl.'1 ;1(71'&3 da m,,- �entada's, �:n ';",.0 pO�gOI per��l's? en- se IndO a,e�l;oPho�·to mternaclO-1 tmnirim, 11 apenas 200 qui- revoltosos está confiada aos< 01 e, .::oao ,ti.! o e YV asnmg- na e 'v as mgton na tar- 1
'

'

1'" fI
'

, drugada. As mes;,n já' estão toc!as t 'd
"

.

. I ometros desta CIdade, Na po ICIalS ummenses e 'pau-
O baile será abrilhantado \'endidas, ,estando à ve,noa

on, de, e 9 de, Julho, 18 dI�S; ;,lanhã oe hoje, subiu para listas,
. ,.

, . I, '

. O secretário de Estado ap,os a partIda de Acheson I "K
' d' f ';8e estivessemos numa.pelo ConJunto de' rItmos de qnasi1tCidU11; Eas cadeiras 1� li.. será recebido em Recife pélo ao exterior, havendo feito' �D. o ntu'YJed·ro dOS <!ue ,otra;n guer.ra', ,J'a' tel'l·amo.Q II'Q'UI'd.a-Nabor, contando com a p�'.�- merac a3 (l • stadio, ao ['rê- .. " .. . . ,. 11ecap lua os, os quais res -

_

,..

t' d' C
- secretário adjunto para As- um pelCUlSO de 18 mIlhas, n ort6s r"a d ; d 'do esse assunto" - dI'sse ,"O.sença do;;: sf)f.'u!ntes ar Ista;; (,'·0

.

e ll::"i 10.00,
Sl1utos Amel'icimos Edward '>

.. I" �H; n o a,n a !l1Ul-
•

,�
do rádi'o e teatro, 'Daniel p;.

-

Alpm das �utoridades, €3- r.••-.........,.__� I tos em l!Oel'dade. Mas, a es- r:po�ter o sr. MoraIS Cou,·
J

•

1 M' D' tâo convidac:os pal'a a fe"'·l".'
Miller que sairá de Was-, .

ta altJ..tr·' devem os sent �tmho oue é aquinheiro, N el( cana, :n'J � ,

hington 110 sábado, acompa- :
"

., e�- I
. " ". o comail-

1;ouza, Onor Campos, 1V(P,- desta· noite. os sel1hor,�g nhado ,de uma comitiva de Iltllbego"eo �SSD-
clados aeh�.r-se em sItu-açao I

dante em chefe cip, todas as

.(ldros Filho e Nnhô Das- Presidentes 'de Clubes so,' D u � ce per.uria, sem ter o que tropas, na qualidade de l'l�-
.

'1 d'
.

t
funcionáriãs americanos e

•

á b·
. comer, P.('\redítam pois as I presentante do Secretáriotião, ClfllS, os U�Jl lO1'e8 H'é Ole .. '

brasileiros, mlr ele' d SAs barraquinhas vBndt'- rios jorn;:u'", e da Rádio GtÜ)' , aUló,'id[,d<",;!', que forçados e egurança do Estado do
:tão cachorro quente, S<'.'.l- rnjá, O novo embaixador bi'asi- RIO, 26 (V, A,) - ,Está P:!;l íC!1,e. e pelo frio, eles I·�.i�, E explicou que seu 0h-
ihi,che8, batata, melado, be- ---••_._ _ leiro em 'Washington, Valter tudo pronto para a posse do flao b:'c'arão a l'erider-se. Jehvo era re�apturar (JS

h:das, laranja, pinhão, a- :\f('{n�ira Sa1les, também e1\l- general Alcides Etchegoyen eutra�. r<,rém, en�r:;_t que �ó i preBOS, pois se :fosse sirfl
�mendoim � n já famosa .:;a-IO ,TEMPO burcará súbado para O Rio na pre:lidencia do Clube Mi- 1 n cde ri,'urrá s.er escÜ'1h1- \-l,!esmenm o afa:,tamento da

''Ch�\ça queJlTIada. I ". dé Janeiro, adiantando�se litar, amanhã, ÚS 17 horas. da pU' 1rjdjviduos como Pe- i ameaça de ata'ltle, não te-
, .As. mesas serão� serv;dêls i Previsão do cem)o até ;\8 qu'e talvez faça a viagem no" O l'efel'id� general

prepa-j �'.('���: �.iIl12, em troca de Rua I �ia du�i�1as e�1 OrdBl1al': ati-

JlOl'. um grupo de gal'çoné' .14 horas do dia27, mesmo aVJao em que VUlJU rOLl o seu dwclll'::lo no qual l1L<'Idaclc. tem pena matar!

profi'3sionaiH, especialmel1'.e Tempo - �om, cr.m ]lebú- Mille,,·' reafirmará p o n tos da .,..-..._•••••_._••-�-..........._..........�. ........._.......- .•_.._..,.._.._.._....,.��.'...,...

�Qjltratados.
I

I.osidade, Nevoeiro. Acheson, será hospede 0- "C r u z a'd a Democ;'ática I OLHOS - vlJVrDO� - NARIZ E GARGANTA

Um grupo de moças da 1 Temperatura -:-:- Esti1ve;. ficial do governo b-rasileil'o,-, e apontará as diretrizes ad-I DR. GUERREIRO DA FONSECA
Tua Bocai,uva vende;'á 01.1-1 Ventos - De nOl'dc�;te a No dia 3 pronunciará im- ministrativas da diretoria Especialtsta do Hospital
tras guloseimas, elitTe ;)81 'ueste, frescos, ,portante discurso sobre o I eleita. O general EstilIac Reeeita de Oculos - Ex:;tme de Fundo. de Olho para

presentes:' .

, I Temperatura.s -, Extl'e- Congresso Brasileiro. No

I
!.eal, que se encontrava no IClflssificação da Pressão Arterial.

�iIidos �C,gOS de artificio I n:�s,de ontem: lVIáxirac1. 1(),6, domingo, dia 6 descansará Rio Gnrnde do Sul, retomou Moderna Apar�lhagem, '

kiel'p,O queImados durante a ' '.'lll1Ima 1·1,1, í10 Rio. seguindo no dia ime- ao Rio. Consultório - Visc.::-nde de Ouro Preto, 2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo o:" "Clássico da "Ami;z,�çl�"
'Avaí e Paula, Ramos assentaram, para"domingo;' à'lárde�' BO estádio da

FCF, um 'amisto'so entre IS seus conjuntos de ,profissionais.
_l!ir�_

Esportivo", "

.....,.._._..- ...........��.".......",,_._.,...,��..-.-..""""'..__"..,._._,.._.......�".................,._.,......��. -----_- ......-:......��..,.r............."_..._...-:.tt:-.-..........,._T:_.·_.,,-§Jir#....9,,..,.._-.......%.........
-

...r'.·.,........:...t.,a.t"."".""<'

':'0
Empolgante o',D�sfecho

(1orr·jda da Foaueir»'__..

IE'Dorm,e entusiasmo pela íesta
J dé São Pedre no Aldo Luz
J

- '

Amanhã com ínícío ;;'8 �O Regional, que excutará vnri-,

horas, será realizada, aos ado repertório de músicas
salões do simpático Clube jun inas. Haverá, concurso
de Regatas Aldo Luz, a tra- com valiosos jrrernios para
dicional festa de São Pedro, a senhorinha e o cavalheiro
como que nos anos anterio- que se apresentarem corfi as
res promete alcançar pleno vestimentas mais or-igineis.
êxito. O bem elaborado ])"0- A reserva de mesas éstâ
grama da festa a cargo do a cargo do sr. Arí Míllen da

des�acado desportista sr,
I Silveira, t:esoüreÍl':Q do Cln

Jose Rosa e

,exma. esposa

I
be, as q,uais deverão ser pro-

, d. Jupira Rosa, feateiros curadas até ás 17 horas ele

justiça, de ressaltar ., mag� deste ano, vem sendo

Obje-l hoje
.

nífico trabalho feito pela e- to dé .todo o 'interesse-- do SOlílOS gratos ao gentil
'�3° - João �jj7,e-li Lima quipe do Serviço -de 'I'rãnsi- distinto casat. podendo-se, convite que nos foi flirigido-.

Atlético. to da Capital, reforçado por adiantar que êste ano será

II
'

Cooperação .Jc0tacada um pelotão da F. P., deter- a maior e a mais animada -.- -.. .--

Para o bom (·x:to da 001'- minado pelo sr., '�eaeLár;o! ele todas as, festas já r8a�i- CLUBE DE REGATAS "A!..-rida da Fogueira não se pú- ela Segurança Publica, tanto sadas na séde do Campeão

I DO LUZ"de por um imperativo de na parte de vigílancia como do Ano Santo. 'Abrilhantará .

do policiamento. E'�!1oS �rr�- a festa uma afinada orques-j FESTA DE SÃO PEDROw_·_·_ ·
_ _- �

�� ,aponta:. ao m.undo, !�()';D:�::- tra, além, de um f'amos o IPLEITEARÁ O BRASIL

I
t�vo catarmense a coope '�- .;. __ -. - _ Tenhoo-prazer de,

-

emno-.

��I J������,�:P�����: f:� ��;�taa��t:::���;n� PS·1·��:�:��-=:�:;:: �r d�s s��!����o�:t:; e;:�!�
.

. 60
. I Perfeita.a o:gamznçao PELO CARAVANA' ti X 1 famílias, para a tradicional

,

.

.

- . , ' �ã� d�r��;tl��:�aer�:��:· ...
. .

�
-

.. fesf�vida:de de São :edn�, aIHO,26 (V. A.) - Voltou f�' f' 1 ,t
,- ..:.

/ No gramado do extmro reai'izar-se nos salões do
'. , 01 COI1, la( a es e ano a co:rn-

.

' -

CI b
,.,

b da reunir-se . ante-ontem a
t

.

d � 1 b '
TIro de Guerra 40, def'ron- u e, no proximo sa a 0,

tarde, o Comité Ol impieo . ld)e el��la. o llDosso. "o .t or:- 1 taram-se no último domin- dia 28, com inicio às 20 bo-
B '1' f' 1

• 01' ln_alor ommgos (la j I' h-" I tará d riras: erro, a im ae tornar C t L'· S b
.

h I go, pe a man a, os tortes I ras.. a qua cons ara e an-
. _ os a mo o _nn o, �UPE-! . I'deliberação referentes 2,0 •

t d t tê
.

1 r \.

I
conjuntos do futebol menor cas, surpresas, concursos.

próximo certame de Helsi;t- CrIn enb etn ele ecn�co (_ at '.1:. da 'metrópole catarruense : I' queima
de fogos, queimada.

ki A '-

f' b
". so ocos os aspoc (:1 a

A 1 f rt d' t 'h
. -

d
I

1. 4'1. reU1ao OI a erta pelO l' á
-

d . _ , o{ Caravana e rsena. com a ,a IS rI Ulçao e
1 'd AI'

rea lz<çao a prova Ieple- " .

h I d 'h t t
.

h-pe o preSI ente mn"Rnte t t b' 11 "'"'� 'fi' _ EplendIdo o desfec o do. me a o, � a a, pm ao e

A '1 h' t d
sen ou um ra a 10 ,,\Clglll -

b
_.

et 'D - •

tatI a Ac -e, c?n an o (:0m a
co, marcando mais um h,nto e?I ate, com llltIda superlO- _c.;-. :,-ra ,lngresso o '-

presença, amda, do" S1"S. , ,

.

t 1 : b '. d, .
ndade <lo Caravana que as- 1ao do mes C01)·ente.

Reis Carneiro, Almirante mhagIS ra °ds. a. nego,. "s .8e- 'sina10Ll meia dúzia de tento F10rianóp-olis,' 21 de jn-
_ . . . n ores qU€ ll"lgem a opero- . . '.' el_

.

,Paulo, MeIra, AlmIrante Lt- ,', ·t·d' d 'd"" }"Lla" J·O'ri' apenas permItmdo que seu nho Uot! 1952
,_ .' sa e11 -1 a e a . ....Q / ., M I tmos Bastos, 'JoaqunTI GMitO 'p' t ,antagolllsta tIràsSe o zero oacyr gua ,emy dlJ- SiI-

Simões, co'ronel Arlindo Pin
111 o.

do marcador. veira. 10 Secretá}'io
to Nunes e Aivadavia Corrêa ......,.._.._. ..-,..,..... O quadro vencedor esta-I NOTA: Convites especi-
Méier. va assim fomlado: José.ais com o Si:. ArS Millen da.
Abordando o asslmlo" n�- TR.EINO DO PAULA RA:' .Valmor e Niz'io; Wanderlêv. Silveii'à; -tesom'eiro; ate .

�

férente· á concessão):Í. u:-na MOS Áca e Euni; Walter, C�llo; dia 28, ás 17 horas.
radio para as trallsmis,>õ':!s Prosseguindo nos seu"r �hton (Arnaldo), Mário e

Helsiriki, o sr. Rivadavia I prepal<ativos para os próxi- Plínio.· ,

Corrêa Méier, pediu vistas o mos compromissos, a eqn�� ,.' Nossos. parabens, 'pois,
p�'ocesso, de vez que o ?re-I

do �aula R,a�os tremarao aos s1's. dIrlg�:mtes' do C'l.l"'-�
sldente da' CBD de;:;e]:wa coletIva e fISIcamente, po, vana por maIS esse magm
examinar o assunto. 1)<lio\ta! estád.i�, �a ,rua Bocaillva,' I fico triunfo, cQ_n�egujdo. dí
forma somente na próxima com mlCIO as 19 ,horas, Isob i ante de uma eqlllpe cretlen

reunião voltará a ser ah0l'- as ordens do crach José. Ji'i-I ciadíssima nos meios V,ll'z-e-

dado o assunto em apreço. beiro (Bagé). a-nos.

O Comité Olimpico,BnJ,si
leiro pleiteará, no grande

�l����es:� ��l��fi����.: i��; Lâmpadas calorificas para secagem
�r���o� ;���l:t�l���tl����. dos CDmpos de lutabolImportanCIa e o que dI') nos- '

peito á pretensão que s!\rã Los A11geles (SIPA) - As DEl, ois do fracasso tie
levada â apreciação delf!ga. lâmpadas caloríficas estão- tc.}ac, 'r.s tentativas' pan ,,(:
dos das l1ações partkiphn- í se convertendo no que há Cal' os tenenos, os ne1';,-<Js
tes dos jogos de Helsinki,

1
de "mais quente" nas

'1tua-,
C!"

.

i't-n'lnação da G�nel":d
candidatando-se o Brasil p&- lidades esportivas! Em· re- Eietric CO-\l1pany le'>,:cl::ra
r� promover os Jogos Olim- ",�ltado de�uma nova aplica- ram.(, en:prego da bh��r:éi<;pICOS de 1960. çao das lamparlas de rale- I de lamp',t1as de calef,11,:Lu,A próxima reunião foi fação, o teneno úmHlo nlÍ de r�jos infrá-vermelb(>�, \"
marcada para s�xta fSira deixa-r de sel' um prublema a idéia foi sem Idemol':l 'adc,
da próxima semana, dia .27 sério nl) que respeita :\ CaIli- tada.
ás 18 horas. quando de'le- pos de futebol ou bei.seb,)l, Segundo revelou um el1!S�
rão ser tratados assuntos da ou de outras atividades ep,- nheiJ::O da mesma (','jmpamáxima importallcia, C0mo I portivas. Vários cO!�g'LB P, nhia, batf'tias semelhemte,;
seja o preenchimento de 1'0- univ.ersidades dos EBt�t(bs de ljimpadas de raio, infra
letins de inscrição para re- Unidos projetam utilizar �s- vermelhos poderiam 'iel' uti
meter á Helshlki, já que 1"\S sas lâmpa.das_ 110 correI' da lizadas com ê�ito para a
inscrições deverão eircerrar- atual temporada de fuü'bol, secagem de campos de ténis
se .no dia l°de julho á meiJ.-1 ca�o as condições de t"!mp.)· pistas de corridas, (' ,)uh'as
nOIte. ,S0J::un �'Qversas. superfícies exterioreJ.

'

da,

Outra, vitória de classe' dó fundista'Waldemar Thiago
de Souza•. Por- equipe venceu o Olímpico, de Blume

nau. Ótima a organização da' prova.
Sob o patrocínio da Fede- ENTREGA DE PREMIOS

. : .ração Atlética 'Catai-inense, ,Verificados os resultados,
, .realizou-se terça-feira, nes- procedeu-se a entrega dos
.,iCapitai, 'a tradicional "Cor- prêmios aos atlétas. O Con-

. Tida da Fogueira", num sellio Regional de Desportos
.percurso de quatro mil' me- colaborando com mais essa

",,;Ü"OH pelas principais ruas notável realização da F. A.
'.da metrópole. C. resolveu instituir riquis-

Ás 8 horas, quando já

l
simo troféu para ser entre

, era grande á, maSS{l popular, gue ao clube que ' vencer

foi dado iníeio á sensacio- três vezes consecutivas ou

nal prova rústica. .

'- - 'c-inco alternadas a "Corrida
As duas e' meia dezenas da Fogueira". Decidiu lJ

de atletas, Iógo ao sinal de presidente da F. A. C., dr.
partida, lançaram-se á lu- Osmar Cunha, fosse o tro
Ita com grande disposição e féu recebido' pelo 1'epresen
ânimo, visando as melhores tante d-o Olimpico das mãos
colocações.

.

dor, grande batalhador, dos
-esportes catarhienses em

todas a-s ocasiões, sr. Waltet'
Lange,

l:2° - OSrr:31' Vidal Rita
_' ,t\ilético .

Uma pulseira de ouro.

Procurar à tua Haroldo -Cal�
lado; 14.

O "mignou" atléta blurne
nauense, "Valdemar Thiago
de Sousa, do Grêmio Espor
tivo Olímpico, do início ao Classificação individual
:fim mante,ve-se á frente dos ,10 lugar Waldemal'
fundistas, seguido bem de Thiago de Sousa - Olimpi
perto pela l'eveleção do Clu- po, com o tempo de 18,35"
he Atlético Catar,inens'é, 3;5.

'

"vVilson Pires. Ao iníciar a'

.

20 lugar - Wilson Pires
li litma volta, Wilson deu - Atlético, com o tempo de

.
/la público a impressão de t9'20"6jl0.
que· passaI'ia· pelo campeão 30 lugar - Ra,ulíno Mu-
da "São Silvestre", mas nueJ Silva - Olímpico.
:mas Thiago prevendo tal 40 lugar � Pedro da SUe
imprimiu gran'de v'elocida,- \;a - Olimpico.
de, distanciando�se,cada veZ 50 lugar - Ed�ardo Sil-
mais do atléta tricolor, pa- veira - Olimpico.
ra vencer por uma diferên- 60 lugar - Arnaldo' da

ça excepcional, entre aplau- Luz - 'Duque de Caxias.
sos do enorme público pr-e- 70. lugar - AnelillO Ma-
sen'te. chado'7' Olimpico.
Assim, conUnua Walde- 80 lugar -- Alcides Kri�-

mar Thiago de Sousa obten- eh - Olímpico.
do vitória' sôbre vitóriá, so- 90 lugar - Antonio Wens
brepujando quanto lhe apa- ke - Duqlle <k Caxias.
l'eçam com a pretenção de 100 lugar -'-- Carlos F. d�
abatê-lo. Nossos aplausos, Almeira - Duque de Ca
pois, ao valoroso atléta, com xias.
votos de novos sucessos. no lugar - Nican�r Gon-

çalves Duque de Caxias.
"

-12Q lugelr -- Waldbmiro
da Luz - Duque de Caxia:;.
13° lugar - ldemício Sil-

Após a empolgante dispu- veira' Atlético.
ta, reuniu-se o juri na séde

I
_140 lug-ar - Raul Mano

da F.A.C. para a contagem c1 Diago - Atlético.
dos pontos,' verificando-se 'a I 15° - José Araujo - A
vitória do Grêmio Esporti- I tlético.
VD Olinipico, de Blumenau, 16° - Jacob Soares � A-
vindo em ,(egundo lugar J, tlético.
equipe do Grêmio E�porth-0 17° - Jai!' Reis - Atlé-
Duque de Caxias, também, tico.
{le Blumellau. O Clube

Atli>-,
18o.':'_ bja1t':la Silva - A-

rico Catarinen::;e, inscreven- tiético.' ,

do maior número de atlétas, 19° - Arnoldo Soares --

"ão cOllvecell,
.

sah;ando-se I
Atlético.

d<e um verdadeiro desas��e 20° - Ado1'h K:1ll'ipis -

não fosse a magnifica atua-I' lli{tico., . ,

ção de Wilson PiTes, qu: ob- 2�0. - Abelul'c]O Hamos _:__

teve a segunda colocaçfl:o. AtletJeo. .

,

,

REPRESENTANTES DA F'_
C. F. EM LEGES E .10;-\

ÇABA

Pelo sr. OSl1i M€llo, presí
dente da F. C. F., foram no

mel\dos os esportistas .Josê.
Galiani --8 Wencesl-au- Rote-
lho de Abreu para represen
tantes da entidade nas Li
gas Serrana de Desporl:os e

Esportiva Oeste Cat.'lrinen
se, respectivamente.VENCEDORA A EQUIPE

DO OLIMPICO

PaW"'icipacâ', -,\

Carlos Angelo Fed"igo e

Maria do Carmo Silva
F-edri:go

pRrticipam o nascimeuta-_
de ::;eu primorrenito JOÃO
FEDRIGO �ETO ocorrido
na Maternidade «Dr. Carlos
Corrêa", no dia 21 do C()l"

ren�e.

,r

y

l
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UM.PUNHADO DE NOTA3 .'
(1 I

Coligidas por Démétrio Schead . ,,,,_ .. ,,.,,,,/'" 1815.' 10-./- ,de Aumonto

'Í)nl}Il'l; 2° Helena Muller; Foi bastante "renhida e f'ulgu-] II
J"<m!A! essa disputa.

'

1,�1 "

.

'

.. ,"Z!II RiO, 25 (V.A.)' - O' mio' do varias razões de ordem preferidos pela chama.�
.A pr irne ira marcou seis pontos el a segunda cinco �,,",.'," /Tj'"a:.,Jfjl1 nist1';) da

T
Aeronáutica, brí- econorníca, permitindo, -des- "classe média", embora o-

,.i'md.o.,,- ':,J"'" I.,A f,.",,'.. gadeiro Nero Moura, apro- se modo, a aprovação atual. conforto muito deixasse �
TORNEIO INTERNACIONAL :_ ,SÃO PAULO :i, g,,'. . '. vou há. dias uma exposição O ultimo aumento conce- desejar.1-·!'éllTI.1Jvi.do pelo Clube de Xadrez de São Paulo, que aCH- ",'., .'

'

de motivos da Diretoria' da dido nas tarifas aéreas, foi A Diretoria de AerouáR-
",):,. também, de completar cinquenta anos de existência, A irritaçõo intolerável e os ordores Aeronáutica: Civil, alter,an- em dezembro de, 1951, sob tíca Civil caberá aprovar as
lT·".l1Z(il\-o;e esse importantíssimo torneio,' com a par-tic i- prodtlzidos pelos distúrbios do bexigo� do O descóntl que �ntenor- razão de aumento de

ven-,
novas tarifas que lhe ge:m.o

pef:iio de doze renomados mestres. Foi uma corneticão ti- devem ser combatidos, logo d� inicio. ment: fora oncedl�o para I cimentos aos funcionários apresentadas pelas �_
tânic,,,, na qual houve desusado interesse na conquista ,Send� a be.�ga o porto de Saldo dos a ��llfa d:: passageiros em de todas as categorias. Em sas, devendo, dentro de>
,'iiü triunfo: Ei:i ,o seu resultado, pela ordem de colocação:

substôncios 10",COs e Impurezas que os avioes m istoj, de qualquer f virtude da falta de cumpri- poucos dias, vigorar os-no-
'0 R b 'J '. . rins separam do sangue sofre·se dores mprês O d t ." .1. a' ar ( ugoslavia) ')0 Engels (Alemanha)' 30 t do 'd I' d

e a. escon o prrmi- mento da promessa tívemos vos preç.. os.
{

, ."
-

, c
<, < crUClon es quan esse elca o org�o t'ví d' 2r;:c/ ' ••

-
,

.,\("c';.:.et.(} (Argentma), 4° El iskasas (Argentinal; 50 Toth estó inflamado, devido ao contacto com
1 O e D/o sera subst.itui- durante alguns dias a total

l Hungria), 6° Mauricio Eidelmann, (Brasil), 70 Flavio tois substàncio_s, O exagerado ,qeseio do agora pelo desconto de pal'alização dos serviços aé- � ..;__, .

-,(',,,.. rv�lh\) (Bra�il), 80 E,vangelista Netto (Brasil), 90 I de aJi_:':ior o bexiga, .o� ardores e as �5%" torllan�o-se, por con- reos, sem que até agora o

,}a,'arcro de,' Fl'�rtas (Brasil}, 100 Souza Mendes' (Btas, iI), I
"fltaçoes dos vias urJnor�as dev�.m ser s,eg�mte, mais caras" as aumento tivesse sido pago.

11'1 Antonio Fmk (Brasil) e 120 Frederico. Igel r Austr'ir ) combatIdos, tomando, amda ho{03, os passagens nos chamados a- Novos preços
.

A 1
- 'f

'

., .

'
a j , PiltAos de Witt poro os Rins e a Bexiga. víões "mistos".S co ocacoes oram definidas, visto haver vários S .'

ai I t" 't' I"
'. '. Verifica-se, portanto, que•

•
.

' uo OCOo c mon e e an rse ICO, oz-se E t d d,"-rmates pelo SIstema SOllnenbul'g-Berger t' lo b"
sse es u o e aumento o público, desde dezembro- ..

"
' ,

. .' ' . sen 11 go no eXlga, nos. rms e ern
de nr

'
.

O profk"slonal Engels, segundo, alcançou a mesma �s o� vias urinórios.
"

'� p.I eç?,_ou, dizendo :m�Ihor passado está -pagando pre-
i.:.hiltagem do primeiro, Perdeu, apenas,' uma partida e o As' Pilulas 'De Witt" sôo lab'r" �lm.lllUl�aO de desconto con- ços novos, e agora, a redu
!v:rQ Leve dois empates. O mestre Engels, reside em São cadas especialmente p o r o os cedIdo,. e uma consequencía ção de desconto, que era
l'a,,·,;1.} e é bastante conhecido dos amadores catarinen8es.' doenças dos Rins e do Bexigo do,pedído.uue todps as em- concedido aos passageiros

Gl_,UHE DE XADREZ DE BLUlVIENAU - Fundado p�esas ,fIzeram. ao Mín istéz ! nas viagens chamadas em T O N J C A . A P E R l I r Y I
em un7, em março deste an o completou 36 anos de exis- rio da Aeronáutica, alegan- aviões mistos, significa em
i:€:nf;Ía, E' o único clube no Estado que-tem personalidade Pilullas,- última análise preços "re-
lu::idka. de ,xadrez.

DEWITT marcados", Custara mais
---.;.__ cara a' passagem nos aviões

,riIIEtI�i�IJ!lIHf!\ "E:E�t�i::����r ,�:����!���
rentes da asma e bronquite enve�
nam o .orgamsmo, minam a energia,
arruínam a saúde e debIlitam o co
ração: Em ii minutos, M.nd-aao,
nova fórmula méqica, começa a cir
_Clüar no sangue, dominando rapida-
rx<ente os a�ues. Dêsàe o primeiro
dia começa a desaparecer a difiCuJ..

DEPAR'fAMENTO DE ctade em n-spirar é volt!! o sono re

parador. Tudo o que se faz necellsá-
SAÚDE PúBLICA rio é tomai' 2 pastilhas de M."claca

,

'Mês d'e Junho ás refe:tções e fie,ará aliviado da
asma ou bronquite.•"- ação é muito

28 Sábado - Farmáéi8 répiola mes!no que'-se'1.nrte de casos
rebeldes e an,tigo-s, Men!laca tem

Cat�rinen8e - Rua Trajano. tido ,tanto ê.xtto 'que se oferece com

9.9 Do
.

F" a �1:antia de dar ao paCien.te respi
.., mmgo - armaCla raçl:ú) livre e fácil rapi.dllmente e

. por �taJ'inense � Rua 'fl'àjano, completo alívio .0/>�tq da
". '\5ma em poucos mas. Peça Meil4é:1co
O servlço ootUl'no será hoje mesmo, em qualql,!llt falmácia

em erftuado peias . Farmáciasl �l��a garantia e a lruamaio;.:.prc'
Sanü, Antônio, Moderna e,
Naturna sÍttladas às ruas' --,;'"----------

Joã<�:' Trajano n,17, I EDITAL
, SOCIEDADE DE ASSIS�

(0(8,·ra dos' Pe"s TENCIA AOS LAZAROS E

DEFESA CONTRA' ALE-
Combatida no.1.° Dia PRA EM SANTA CATA-
) Seu:! pés coçam, 'doem e ardem., 'i" RINA
,JInto II' ponto 'de' -quasi enlou'que-' (R�\lnl'a-o do Conselho D,',eH-ci!-lo? Sua' pele racha; desca.sca ou �

sangra? A verdadeira causa destas beraJivo)
afecções ,cutâneas é \011 germe que
se �ou no mupdo inteiro e é, ,CONVOCAÇAO
conhecido IIOb diversas, denQIlli.n1i- 'do d

.

çôes, tais como, Pê, de Atleta, \
Co- São conVi a os os

celra de SingaIltll'1l, "Dhoby" co- Membl'os" do Co-nselho
ceita, V. não pode UII/l'ar-sll destes'
sofrimentos senão depOiS de eUmí- bel'ativo para a reuniã,o a
UIU' o gelme causaQor. Uma nO\'8 •

1 Edescoberta, chamada Níxocle.m, ter lugar na sede sacIa, -

faz parar' a coceira "fi 7 minu.tos, ..

dificio do Ipas-e 40 andar
combate os germens em 2! 1101'11,13 e '

. .

'

toma a pe-le lisa, macia e limpa às �O horas do dIa 3 de j u
em 3 dias, Ni.ocl...rm dá tJo bons

..

d
-

I T'
'resultados que oferece a gar::ntia lho e 110 caso e nao la\ e1
de eliminar !l c(lceir� c limpar a número legal uma hora de-
nele não so d os tie�., como na '

maioria dos casos ct"; ac""c9õen cutã· pois com quàlquer número,
neas, e-.w1nhas, ,v�ne, '., ,Ii.eu'as e .'

d l'b �b
. impinge!";; do rosto Qcl do C1)rpo, a flm e I el'arem so re a

Peça "hxóderm, ao s<!u farmaceu- gllil1te ordem do dia'tiw, hOJe mésrno. A nossa ga- se ,
.

NiXoderlll ��t��o� ,a) discussão e, votação �o
..... U III,"iA eadllea. proteçao. balancete, contas e relato-
_______......

.

_ rio da diretoria, referente
ao 1° semeStre de 1952,' e
do parecer do Conselho Fis"

I cal; .

I b) assuntos de inter.esse
social.
Florianópolis, 21 de junhp

de 1952,
Dietl'ich Von Wangenheim

- T'rcsi(;en te,
Ahes Pedro�a - 1° Se-

W REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitar,' dores >

;ALlV tA AS CaLICA� UTERJN�
Emprega-se com 'vantagem D;81'1
t:mnbáter as Flores Brancas. CúU·
r:IlS 'Uterinasf Menstruaes �" .p>'l, (l

,
. parto. e Dores n08 ováriQ••

"f: poderoso calmante e Rég-�l.·
dor por e1celência.

"'UJXO SEDATINA, peja 6US com·

w,tmvadt eficacia é receitada
,

médicos ilu.tres.
fLUXO SEDATINA encontA-"

toda part�.

"

Rainha do Petroleo
. 1

.1
,

I
í
,

AJUDE A DEFENDER O
PETRóLEO BRASILEIRo
VOTANDO
�O CONCURSO

i
. f

J
1 RAINHA DO PETRóLEO
t

-I
I

10 PRítMIO: Viagem ao

Rio - PATRIóTICA
COLABORAÇÃO da T. A. C.

•

, .

E
CONtRA.

O B••Nquln
CArA •••
r.e s S E

,

Das

:4, G U A. "

NAS CONVAlESCENCAS,

(,Iub. 11 dé Agosto
, ' ,rarmacías

·de Plantão FESTA JUNINAGRANDE

,Sábado - Dia 28. Tradicional F'esta de :São. Peck'l}\,.
Músicas Regionai... Batata - Pinhão '- Queimad" -
Amendoim e Surprezas, concurso das saias de chita... Ás'
..enhoras e senhorinhas pede-se comparecer com trajea.
típicos. Vendas de mesas na Secretaria. das 8 às n hel!3S...

•

I'
81'S.

:DeJi-

.
'. � .. ,

._
�.. .,..

Leia "O ESTADO't

I '

SêcaAma
UistribuidoreR
C. HAl\lOS SIA

'
Procura-se competente que

des-eje acompanhar família

que seguirá para Cm'itiba,
Tratar pessoalmente na rua

Presidente Coutinho; n. 92.

('1\1T)�r('io' - Transport�$
HUIl Jllão Pinlo. \1 l"pttHt\f

�
qm � ...

I
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Na Assembléia Legislativa

I '

I,
'

1-

27' DE. JUNB:O
.e\. data de hoje recorda-nos
"f"" q11é: "

�

, :......: em 1.633, pelos Ca.yi
tães' AntonÍio de Figueiredo
ae: Vasconcelos' e Fernando
de La Riba Aguero foram

repelidos junto do' Araripe
os holandeses-da guarnição
de Itamaracá, que haviam
desembarcado no continen
te;,
- em 1.637, quando' ata

cava a Vila de São Jorge
dos Ilheéus, foi· repelido e

ferido o Almirante' holan
(Ies Lichthardt;
-em 1.711, as h'opas do

Recife atacal=am os p'ostos
, dos Olindenses na Boa Vis- ,

ta,' sendo repelidàs 'pelo Ca

pitão Carlos Ferreira;
- em 1.835, em Paris, fa

leceu o ,Gpneral I brasi1.eiro
<1naguinl de Oliveira Ãlva
res, comandante da Legião
de São J;'aulo nas campa
nhas de 1811 a 1820, na

Cisplatina;
� em 1.889; em Recife,

':faleceu o ensais'ta Tobias
l\arreto de' Meneses, nasci
,'o em Cainpos do Rio Real,
Sergipe, em 7 de junho de

1.839';
André Nilo Tadasco

Está . errado

Uuer CII'eCer • seu passa"?l
- REASSUMIU SUA CJJNICA -

Cons.: Rua Felipe Sehmldt, 38.
Res.: Rua Rafael Bandeira. 55.•- Tel. 1.354.

�"••"".""'•.•."..��.IóII....""'''�''u"",'"",,,;'

J'l�tjficação
O bah',!'o do Rocio Gran- 'n '.

II tde, 11" c;rla�ie ,de São Frua- 'S IOrDa s as
!lSCO do �L1J, e bastante TjG- ,

t
.. ',

1& i
'

puloso, �xí<;tindo �a ref�,�'i: eraO""18 ar O
aa locahdalie maIS de a �i- ..'

zen tas e cinquenta cl'ianç:13, mlOlmO
RIO, 26 (V. A.) - Os {li

retoÍ'es dos" jornais e os

jornalistas sel'ão consulta
dos a resp�ito da r�dação do

projeto de aUmento dos sa

lários para' os últimos. E'
o que vai fazer o sr. Aman
do Falcão, designando pela..
Comissão de Legislação So
cial para relator do assunto_
Pelo parecer da ComissãQ

de Justiça, aprovado pelo
plenário da Câmara, a Co
mis:são de Legislação Social
d�ve organizar um projeto.-
estabelect:ndo, apenas, o sa

lário minimo pl'ofissíonaI,
sem escalonamento.

O sr. Armando FalcãO'
pl'Oporá á Comissão de IJ0-
gislação que convoque ° Sin
dieato dos piretores de 50l"

.

naís oe o Sindieato dos Jorna-
listas. Antes disso vai ouvir
O pessoal e isoladariHm te os I

diretores de jornais e jorna
listas. '

\

Em outro aparte, o dep.
Francisco Neves: salien ta

que o deputado Barros he-
, mos, não perde vaza para a

tacar o auxilio à TAC, co
mo a dizer que aquele 110-

ure parlamentar sofre ([,2
idéia fixa contra a refer iria

Empl'eza Aérea.

Concluindo, o deputado
f',wernamental em matér-ia
fiscal req uer seja ouvida
,j Comissão de Justiça pari.
examinar os.decretoa do go-

,

\ emo sobre revisão de rm

}JOsto territorial, que cO:}f;i
(lera atentatorias da Cons-

t.ituícão. ,

A"presidencia, depois do

devido estudo, submeteu' o

requerimento 'do deputado
Lecian 'Slovinski ao julga
mento do plenário, para sa

ber se devia a Comissão de

Justiça reunir-se e apreciar O sensacionalismo da im
a constitucionalidade doa prensa e o crime, antes e

decretos governamentais em agora, é tema atualizado. E.
apreço, a casa deferiu o re- na verdade, de há muito a

(1uel'imento., Portanto, de- lei devera regular o assun-

�V::";"'_·I""d-a""·-"''_S-·''&·O&''&·c�Tài ! l�s�;:!:�.���::���:I

t.ipos do .gran-Gumol. O aca-

ANIVERSÁRIOS demico Celso Vieira, em DE-
Sr. Abílio Mafra I?ESA SOCIAL, livro magní-

Transcorre, nesta data. o fico, estuda' o assunto com

sniversár-lo natalicio do nos- muita objetividade.·
_ SÃO 'JOÃO

.,

EiO conterrâneo sr. Abílio Vem este rápido comentá- de
1v.Tufrai Inspetor de Pe8cél e; rio a llt"OPÓSÍto de, llesta JOÃO VIIj:IRA &: elA. LT»A�CaGa, nesta Capital. , Capital, estarem sendo in.

_

Rua Santos Saraiva, 250
O ilustre anivel'ssriante, dicados na imprensa fatos ESTREITO _ Florianópolis _ 'Santa' Catarina,

i1essoa lal'gamente relaciv- policiais e judiciários com Peças legítimas em geral para automóveis � cami.
nada nos meios soci.,üs G ljO- a completa identificaçã'o de nhões., _ INTERNATIONAL -.DODGE _ FORD __!.
�'iticos desta Capital, será

I
menores neles 'enyolvidos. CHEVROLET etc.

<11vo por certo, de .1IOn;e11f{�, •

Essa identif!c�ção é tax�-;
,

_ Oferece � melhores vantagens nos preços da� ,met
gells do seu va:s�o. �ll:el� ,o de h"amente prOIbIda por lei; cadorias. favorecendo desta forma' aos senhores cÕD.sU-
'llnigos � cOrrehglOnanos.

.

Menores, quando _subme. midores.
-

i,"", '

. ",,_O E8'fADO eUmpl'lIUelJ t<i- tidos a processos. nao p()oo
.. , tL,."...

(j cordialmente. dem ter os nomes divulga.
l"AZEM AN0S, HOJE: dos. Cumpramos, pelo me-

.

� Sr. Irê, Ullisséia, ft� (tos quanto a eles. o que a

) }:l'esentante comerciaL lei já determinou.
- Jovem Edú p")<:'., estu-

•

dante. " '1
'

.

- Sta. Sônia Le�mikuh�.
- Sta. Narma Manei. Gel'-

ber.
- Sr,'EduaMo 'Pedt'o Car

neiro da Cunha L'lz.

I

O Professor Rubens Peiruque que se encontra hos
verá a �'efel'ida, Comi8�ão pedado no LUX HOTEL, apresentará gratui�amen'�e, a

pronunciar-se a respeito; través das colunas dêste jornal, um estudo sobre o pas
dentro dos prazeis, regímen- ; sado, presente e futuro de cada leitor. O CUPOM aba i-
tais. ! xo deverá ser devidamente preenchido com o PSEUDó- o. "8.nc..d-a Pes,-edHU ft41 Att,embiéi.

A Fazenda Revoréd� .
l NIMO do leitor, e as indicações neeessârías, que são: da--

O deputado Pranciseo I ta mês e ano do nascimento. Assim eomo : lugar da na-

NevesIê para conhecimento I t!�idaae. estado civil e profissão. Sendo possível, indicar I"---UpO Escolar Para Sãoda Casa, artigo publicado i também' a hora do nascimento, Cada pessôa interessada U'
no "Jornal de Joinvile" SO-!€m conheceeaeu futuro, deverá RECORTAR o CUPOM 'francia...o do Sulbre a Fazenda Bevoredo, en- abaixo e indicar com sua própria letra, 08 dados neces- � ,

cravada .no coração da ciq��-l aários 'ao estudo. Isto feito, endereçar à redação de nOSSQ ,0" p.ept'Ü.do Olivio Nó[n (:- �listribuidas po�' díveraas
de de T�ba_:'ão, para cuj�ite- (j,(H'UQ-l. "

... ga, ativo representaríte Ú'· escolas er-t:;.dUals e muni-ri-

saprpprraçao o orador, J� a- ' \ SflO Prancir.co. do Sul, apre- pais, e em prédios de mudei-
presentou à Casa, uqí :':pt'O-. C U P O M sentou') seguinte projeto -de ra, em mau estado de C,Ol',-

jeto de lei devidamente jus- l, lei: ser_vaçã?
I

•

tificado, afim de ser ta área ·S1'. Professor Rubens Peiruque. Cria um Grupo Escorar E, por €fo.se motivo, a ecr.s-

destinada à construção de Redacão do "O Estado". Nesta Capital. no bairrn, do Rocio Gran ... trução de um Grupo E�,:')-
casas para operários. Ênvio os dados abaixo; pa:ra tece-

., 'de, na cidade de São Fruu- lar, naquele bairro, V0U�;�
ber anotações sôbre meu passado, pre- cisco do Sul. aspiração dos seus morado-
sente e futuro, Iivre de despêsas. i Art. 10 __o Fica criado ;)"11 res.

1 Grupo EflC01ar no bairro ,1ü Ao Governe do Estado ea-

PSEUDÓNIMO '. . . . . . . i Roeio Grande, na cidade de be zelar peja Instrução Pú-
" NASCIMENTO . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ! São Ffanc:i,,�o do Sul, <:!ou. blica e sendo Santa Catai-i-
LUGAR no NASCIMENTO .. ,. . . . . . ! -a denominação de Grupo Es- na> lídet'. em matéria de f·n-
ESTADO' CIVIL '.,. - " ., . I colar "Dr, Luiz Cualberto". sino no Cenárlo Nacional,
I)R.OFISSKQ , - .•...... - . . . . I Art. 20 _. O Chefe do p�. certo estamos que esta ..',,:�

der Executivo solic itarú em sembléia aprovará este nos- t.

N. R. - Procure o leitor, no' próximo domingo; res- mensagem o crédito neces- 80 projeto que outro fim i,ü'\ü
posta da sua carta encaminhada a O ESTADO, para que sárío para a aquisição l1::. tem, a não ser o de servIr
saiba algo sõbre o que' interessar possa. terreno e construção do pre- nossa terra natal com dedi

dio onde funcionará o Gl':J- cação e .dan do à mesma mass

po Escotartcriado por (��Yi.::- um Grupo Escola-r com e

lei. nome do ir.esquecivel méd"-
'Art. 3u' - Esta. lei e11 tza- (;0 Dr. Luiz Gualberto, ::rue

râ em �'1b"1)1' na data da SI ,fi relevantes serviços prestea
oubltcaçào. revogadas as a 'São Francisco e ao :5l'm

dispos ições em contrârio. povo.

S. S., en, 28 de juni10 ele 'S. S., erú 18 de junho. tle
19'52. 1952.

Olívio Nóbrega.

eine-Diário
RíTZ •

As 5 -- 7,45hs.
,Toan HALL - ,Tune VIN

CENT - Jane NIGH

Galeria 'd,ç Peças e �cessóri8s

:.:'.

em:

ZAMBA

OHvio j":ób-rega - Dep�
tado.

, : fés·ta em,- Pao,ta
I DO do Sol

.

OL1,

\
Sáb:Hio c domingo havA,"':t

No programa: Cinelandia
Jornal Nac.
Preços: Cr$ 5,00 - 3,2o,

ROXY
Não Haverá sessões cine-

ma togl'afica.s. .

c

RITZ ODEON
DOMINGO'

Humphrey BOGARl'
Eleonol' PARKER
enl:

A MORTE NÃO Ê
, ODEON
Às 7,45hs'

Tom POWElRS
ner ANDERSON ,

"
....:

I

Na 10c�..1j(iade do PântFtJ10
do Sul, reallzam-se amanh.'i,
e depois, :iesHvidades e"ll

honra: ,ao Sagrado Coraç:i.J'
de Jesus e de São Pedro.
Essas solenidades consta

rão de novena no dia 28 €,
ft!pós, pi:W:i;;ilão luminfl�a
'wm a Imagem do Sagr:�fl.>
Cor'a.<·ão {h� '.Jesus.' 1)ia 2:l,
"njssa p !ts lG hOl"as, proc lS
-.;8.0 com, a Imagem de Si1(}
Pedro, patrono daquela lo
calidade.

condução para' os católi'�(Y3
que qi1einn!''i J)articipar ela
!'eferic1r,s festividades.
HO'l'ál'i') <::e sáída do �ar-

1'0, de Flvriunópnlis. sábdrio
às 13,30 e 15 horas; dornin
go, às 7 !Jüras da manhã_

O FIM

em:

DESTINO A LUA
No prográma: Cme1andia

Jornal Nac.
" .

Preços: 6,20 - 3,20
Imp até 14 anos.

IMPERIAr�
Às '5 - 7,45hs,

Luiz DELFINO
em:

O MEU DIA CHEGARA
No programa:

:la Semana. Nac.
Preços: 6,20 - 3,20
Censura Liv;re.

IMPERIO
'Às 7;45h3··

John IRELAND
'em:

Q RADIO DA MORTE
O, REI DOS ESPIõES
No programa: O Esporte

na Tela. N[_2.

Noticias

Preço único: 3,�0
Imp até 14 anos.

','

.;:::.

�:{'.'

Publicidade Wall,il'"
'\

,

Representante: Comércio & Transportes C. Rafos S. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ft�TADO
_________

F'lorfanépolts, Sexta-feira, 27 de Junho de 1952
--�---��----------------------------------------

. COMPRA,
: vEI'10AI1e.
.

CA5A!>( lIlII{�

tI'POT[CA�'

AIlAL'!"ÓES

CASAS Ã VI<�l\DA
ROA BOCAIUVA - ..... 4 quartos, sala vis ita; sala jan-.

tar, copa, ban�eiro, cozinha, depósito; etc. : � . '.
RUA TENENTE bJLVEI.ltA - 5 qua rt.os, sala "Visit�;'

sa-Ia j�n-tar, copa, cozinha etc. .

11. UA SÃO
o

P.lWIW '(Estreiti>-�<llneári'()i':� :;; '���l:���,
ante-sala, sala visita, copa, coaínha, :n.st.aJação
sanitária completa," e duas e,ISa,S pequenas. nos
fundos 1

•• , .: •.•••••••••••••• , ••... , .••• , .•....

lWA DURyAL MELQUIADES (Prolougamento) _.

recem construída . , ... , .. , . : .. o •• o •• o o •••••••

AV. RIO DUANCO··_ 2 quartos, MIa, var-anda, coai
, nha, W. C., etc. .. .....

TRINDADE ,.- 5 quartos, sa;a' j�����: .;��: 'c'O'Z��l�'�
banhéi ro, grande varanda e depôaito " .

-COQU�IROS - a quartos, sala, cozinha, ban.hei�'o,
etc.

HIPOTECAS

7

300.000,00
'

·1

400,OOO,oc

21)0.000,00

200.000,cro

.] .00.OOO.fIG

100.000,00

,

90.000,00

65,000,00

35 ..000.00

35.000,00

180.000,00

45 ..000,00

2&0.000,00

33.000.00

l

Recebemos e aplicamos qualquer importância com garantia hi-
"}totecária.

ADl\1L'\TISTRAÇW DE PRÉDIOS
'Med'iall�" modica comissão, aceitamos pl'oc�raçães para admí

nistrar prêdíos, recebemos alugueis, pa�mos impostos, etc,

PROCESSOS IMOBILJ;'\RJOS
O·rgl.lnízamo!! 'processos imobililirios, para os Institutos, Caixa

Eeonômie.a, et·�., temos também possibilidade de conseguir qnalquer
documento sôbre imóveis.

'

FIÇHARIO

• ;0 .elierit� qtle,�desej�r cóinPl'.�,r '.casl!j? tltI:re,po, �itio, chácara, po
fiera VJr a sede d-êstll Escritório a' p:reench-er uma ficha dizendo o

illl� deseja a�q-uirir e assim consgu1rnlOe' a.vizaremos -ao interessa
do, sem despesas par� o �y�nt�. ',.

JNFQRi\fAÇÕES'
"

Sem cómpróIl,isso, para o cliente,' damos qualquer informação,
-dos negócios iino-bi:liários.

' "

'A�. :Ma:pl'o: Ramos ..:...... 3 q:tlal't�'I.. ,�osinha� sala" jantar,'
8ala'EvltSlt�, etc. , '"..,' /

; 180:000;00'
·

s relt? - Rua J.osé C� Silva - 5 quartos, sala vi-

$]:a, sala,; JantaI', cQsm�a bal�,eiro etv 160.000foo
· Estrel�o .- Rua -!<>se G. SIlva - 3 quartos; sala vi-

SIta, sala .1antar, cosmha, banh€ito etc. 61\ 000o u. ,·00

NUNCR.EXrSTIU IGURL

,'P'A R A f'E'R I DA S:
,'E Co Z"E M,!\ S.
JNflAMACOES,
COCEIRAS,
f It I E I R A· S '

.

I

ESPINHAS, ETC.

Santa Caiorina.

Saí-da de Itajai 7,1.5 horas
Chegada Fpolis. 9,45 "

-VOLTA:
Saída Fpclis. 14,.30 horas
Chegada Iraja

í

l7rOO "

HOLLYwqOD, 25
. (.u.

P.) - A atriz suéca Ingrjd
Bergman recebeu despacho
desfa_vorável �a sua petiç.ão
ao tnbunal local Para' que
lhe seja permitido que sua

filha Pia J... indstrorn, de 13

anos, a 'visitasse na Ital ia.
êste verão.· O .juiz' expressa
uo despacho que não' e011"'
vem aos interesses 'da' me-

.

nina viajar à Ital ia. acom
parihada de terceiros, para
visitar a mãe, atualmente
esposa ·do diretor de cinema
Roberto Rosselini. O magis
trado esperou o chamado do
dr. Peter' Lindstrom e de

Ingrid para propor a recon

ciliação entre Pia e sua

mãe, dizendo que será iÍ me
nina quem sofrerá as conse

quências da separação.
Disse' 'que a declarac=»

de Pia no' sentido de" não
querer ir a Itália "reflete
emoções, desejos, prejuízos,
e atitudes pessoais do dr.
Lindstrom.

'

. Essa influência pode ou

não ser intencional de sua

parte, porém as crtaneas
'

são leais. Repreendeu a lri- .

grid Bergman flor não haver
'

contribuíd« para manter' i).
carinho de sua f.ilh�ulà qual
se se.paroú em março de-

194�' e finaltrlellte reiterou, a .•
l'ec.omendâção pal'êl a }Iecón_.
ciliagão de ámbas.·

,

Fnqueza. ttm 9'cr. r

Vlnbo Creosotado .

.

(SIWetra)
.

. I
------�------------------�-----------------------

L
·

h' It
" · . ,�. Neaada parada.:·'

Ina· aJal slaa �D�\para
, SANT�"" & . nATISTA, ,L

'. ver ,S8., filIa> ,;
anttga "CEZ.ARIO"

'

CAMÚ·tHONETE: na 11811a
IDA:

,
.

'Sofre de uDiá' y
.

,
$ó 1& expecta�tiv.a de um

acesso de asfixia asmáti 'l\
,

BANCO C�
"'..' �om o seu CO,l"tejo a���,.adOl-:

'1"
.

11' de l�t�ITO,PO'ULARI'
t ".,. abate o espírito máls"tesis·

I , •�, AGRICOLA.'
I I"

tellle. Ser asmático.' é vivei"

� ,
�empre', dé' baiXo' d-e'�sa ()bM�

. I: ..., R.v.o;��.16 ,,"" 4essOão nervosa e dis�o�vél«-

FLORIANOPOLJS 5 r.>
'.e. remédio do dr, Revn�

'.

.

.

.

- t�.,Ó.�rlno. .'

.

gate, a salva,ção Idos asmãti.
eo"-. combate' eficazmente

, Í1�o só a pró.pria asma, c'onio'

PAPE
" 'qua'lqüer bronquite crônica

.

' L P ...�,REDE �tl �ão� to��e�, chiad-.-,s. etl'.
ULTIMA MODA EM NEW YORK BUENOS r\IRES"" .()n,

() . cl1lpdlO G\', dto ,R.ey�,-
PARIS, RIO B' SÃO PAULO

•• I [,He"tts gotas antfasmatlC.á".
;)11 ramen te vegetal;. o doan-
',e adquire iinedíato· aÜvio.
voltando sua respiraçãologr,

•
ao ritmo natural. Não' ell
·eontrados no local, en'vÍ("1Tl<

.

antecipadam.ente. Cr$ 25;n():
para End. 'Teleg-ráfic::l Me!,
dp.lina�. Río, {(ue remet....-'

mo%' Kão aten'demn!! ,pef'&
rtlembolso.

.

CAos. sábados' e feriados a, saída de
Fpolis. é às ·13,30 h. e a chegada à Ita
;i-ái às 16ft.).,

'

qNIBUS
IDA:
Saí-da de Itajaí
Chegada Fpolis.
,VOLTA:
Saída Fpolis. .1.5 horas
Chegada Itajaí 19'!

(Aos Sábados e feriados a saída de
Fpolis. é às 13 horas e a chegada à Ita-

jaí às l'7h.).·
.

7 horas
11

-:-:--:--

AG�NCIA
Provisoriamente â Rua Felipe Schmidt,

I

n.38.

Clube' de Elor,
sões da Oba
"F'lorianôpolis, 23 de ju

nho" de' Í952. �A Redação do
Jornal "O ESTADO". Nes
ta. Prezados senhores,
Temos a grata satisfação

de levar ao conhe-cimento
deste conceituado jornal,
que em sessão efetuada a 15
de maio pp. foi eleita e em

possada a 'nova diretoria do
CEI, que regerá os clesti;los
desta' Associação durante o

período 1952-1953.
São os .sezuíntes os mem

bros na novel diretoria':
Presidente de lionra : Tte.

Rodolfo Pettená,
Presidente: Pedro Paulo

Vichietti.
Presidente Interino: Fran
cisco Silva. f
Vice-presidente : Norton

de Oliveira e Silva.-
iO Secretário: Rui 'I'ibúr

elo Lobo.
20 Secretáriü: Leduir Bar

reto,
, 10 Tesoureiro: Dilson Se
l'afim-.a:rves;--� _��Y4-:"" "

_ : __

20 Tesoureiro : ''17aldir
Margarida. I,
Orador: Rui 'I'ibúrcio LO'

bo.
Departamentos:
Departamento de carto

grafia: Ernarri Meira e Pe-
dro P. Vichletti. ,

.

Departamento de fotogra
fia; Leduír Barreto e Ema
iIi Meira.

Departamento técnico:
'Francísco Silva e Paulo vi:. '

chfetti.
.

. 'Departamento. médiço:
Lenaide Barreto eJlif Ótie�'
des da Fónseca.

...,

.'. Departamento de' propa
ganq;t: Valdir Margarida.
Aproveitamos o ensejo,

para apre:;;entar-Ihes os nos

sos protestos de alta estima

e_ distinta consideração.
Saudações excUl�sjoriis-tas.

Rui Tibúxcio Lobo__ 1° Se-

�. Missa ·tIe &� Mês :::::�:?:.l'. VichietU --l"�
� CONViTE'···

PHIl.ADELFIA TAVARES (D. Nenen)
---------

Desemhargador Mile-to Tavares. dr. Caio Tav-ares e

'Bebastiana Tavares (ausentes), di:, 'José Tavares, se�ho
ra e filhos,. Egon Gerald? Ti-etzmann, Maria da Conce:iyão
Tavares Tletzmann e illhas, convidam seus parentes e'

.amigos para a missa do -60 mês do falecimento de sua

inesqw-ecível espôsa, mãe, sogra e avó Philad,elfiá Tav·ares
(D. Nenen), a realizar-se no próx'imo di, 30, segunta-fei
.i'a, 'às 7' horas, na Catedral Metl'opolit�na no 'Altar 'do
Coração ct(3 JesúR:' Aj}:ràdec'c'm' i:m'teclpâi:táinente· a todos'
(Jue comNre_cerem a êstj:l at9 de .p'iedade cristã ..

· -.' ....
=......_..;.r_·'",�_� '...c...'-"'� ...; :"-,..-,-...,...:�.......:._.......:.:c..:..._':;"_..,:..,'�'-=--_.L_

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

SERVIDÃO FRANZONI .�.�. ��'a'r't��: '��;�: 'c'o'z'j;J�'�,
W.. ç. c/ chuveiro, etc.

. ,

SACO 'DOS LrM.ô-ES - Rua ,����; '�'2' 'c'a's�'�: ..�� '�J��'
deixa novas': _,;. . .' .40:000.0()

JOSE BOlTEU'X (no principi o) " 2' !Ju�l'��� ·�·�?·i��·�
varanda ......•..•.. , , , , ,

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

deira, uma, com 6 peças' e outra corn 3, terreno
22,,(51) mts. . . , . , , .. , '.'

'
.

lH.1Á.STE SCHuTEL 2 casas', uma com' 4 quartos,
:;"la jant_al', sala visita; cozinha, W. C., �tc., ou-'
tra c/ 2 qu ..NOS., sala, varand�, cozinha. W,. C.
cl chuv-eiro'

.

ESTl{EITO - Rua .;�;���. ��-;��i��' ._:� '; .������: ���'
Ia, varanda, coz.í rrha, terreno fl'cntEl 35 m ts. fu.}-
dos 25 mts. , ..... , ' ... , .....

:RUA MONSENHOR TD:PP ....:.. 3 qtlal'���: 's�'J�' �'i�;t'�,
sala jantar, coz.inha, depósito, ,copa, etc. . .... ,

"ES'rREITO - Rua 3 ôe Maio 1.._ Sala p/ negócio; 2
quartns, varanda, cozinha '

.

ESTREITO -, Rua Santos Sarai��'�'; .�������: ����
jantar, sala visita, copa, quarto � banho

. I

Terreno IOx.50, - ... preço: . 350.000,00
E outras que por 'Jl'1)ti·v1l. de fôrça maio!' não são

anunciadas: ,algu.[1:as destas casas são aceita transre-
rências pelo Montepio ou Institutos'.

.

T�RRENO A VJ<lN1.M

.

SACO DO� LIMõES _: Rua G"ral - com 33x600 mts. 18,000,00
ALAMED-A ADOi.fO KONDE�

.

..,- com 15xM mts. ..

.

75.00000
COMPR,,,"S DF)' ,cASAS; TEltRENOS, CHACA.RAS E SI'nOS

'

l'emos sempre jn-teress�t!:0s, em comprar casas, terrenos, cha
earas e sitias.

c·om segurança
e rapidez ,

',S() NOS CONFORTAVEIS �J1CRO-ONIBUS DO'
..

RI?IDO (<SUL-BRASILEIRO))·
FI�rianó.poU8 - ltaja! _: Joinville - Curitiba

• n • I�, .'

'Agência:

·"···PaXtiCipação
AFl<�ONSO ,MARI.A CAR- 'OTTO JENSEN

DOSO DA VEIGA E
SENHORA

e

SENHORA
participam .. -aos seus pa- participam aos seus pa-

rentes � amigos, o noivado rentes e amigos, o noivado
de seu fIlho ARNALDO com de sua filha. ELFI com o sr.
a senhorita Elfi Jensen. Arnald.o Machad'O da Veiga.

ELFI e ARNALDO' . ,

Noivos

I .

":,,-

MODERNIZE SUA RESIDENCIA FORRANDO-A
Para sala de jantar, quarto, copa, �tc.

Distribuidor .e Representante neste
IVANDEL GODINHO

Estado

Rua Pedl'o Ivo -_ anexo Depósito FLG-RIDA,
Artigo de pronta entreg....

I .

, " f
I

/.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OS ATENTADOS DOS GENDARME'S

Irá a' Buenos A'ires ra Comissão Parlame'ntar
para ouvir o Embaixador Batista Luzardo

, P�IO, 26 C,?, �,) - A comissã? parl3:ment�ar de inqué-. do Palmar,' ouvindo em cada localidade o. testemunho I O sr. Osvaldo 9.ric,o ,declaro� �ue nã� crê q�l; o Ita-.

r.Ito �o�!'e, os ll1cldente� na fronteira do Bl�asIl com-a Al'-l dos prefeitos, _ve:e�do.l'es, dele.gado� e elem�ntos do P,o':o. rnarati julgue sát.lsf,:t.onas as 1:1for�n�ç()es _ c�ntlda8., ��
gent.ina traçou 0 seguinte plano de atuaçao: I A comissao Ira ainda a Xapecó e, se for necessarro, nota argentina, pl'lIlClpalmente nao há l1cnltuma manrres-

1 -:ouvir o ministro do Exterior; I estenderá a viagem atê Buenos Aires, para Ol1Vü' o sr, tação de pesar pelas Iamentáveis ocorrftH'ias na f'rontelra.,

2 - empreender uma viagem ao Rio Grande do Sul, Batista Luzardo e o general Perón. O ITAMAR.A'l'I DISPOSTO A A(}lH '

ouvindoem Pôr to Alegre o secretário do Interior e o che- A viagem ao sul foi fixada para, possivelmente, 5 Procurando informações nó Itamal'atl fomos al i in-·

f'e de Polícia;
,

do mês próximo, formados de que rj Chanceler Neves- .-la Fontoura útá:·.

3 - de Pôrto Alegre seguir para Santa Rosa, Ul'U- RIO,26 (V. A.) - A comissão de inquérito para a- enfermo há dias e que, ainda hoje, nào {;omp[ll'e('erÍa-�,
Euaiana, São Borja, 'Quanl1, Livramento e Santa Vitória pu'rar os incidentes na fronteira do Brasil com a Argen- ao, seu Gabinete. Em compensação, u,m 'j)qrta-';:pz do Mi-

, tina reuniu-se sob a pres'idencia do sr. Menezes Pimen- nístério afia-meu o scguinte :

................� "'. tel, tendo ficado 'resolvida a convocação do ministro "Ainda não chegou ao Itamarati o ínquérito real.i=-

Ioão Neves para dar expl icações a respeito do relatório zado- nela nolíc ia (lo Rio Grande elo Slll. O Miu istro de

a preuen tado pelo governo argentino, O sr, Osvaldo Orico, Estatl� já deu instruções à nossa Embuixada em Buenos

referindo-se às declarações do sr. Batista Luza rdo, em AiI'e:) para aguardar as conclusões UO referido inquêrito,
torno da nota argentina, disse 'que a mesma não expres- a fim de apresentá-lo ao GovÊ-1'l10 argentino, O mesmo su

sou a verdade, As informações. prestadas 'pelo' ge- cederá em relação às, demais ocorrencias verifkttda:3�.
-neral Peron colidem e se contrapõem às que foram apre- Ouanto ao caso, acontecido na zona de POJlÍa Porã,
sentadas pelo secretário do Interior do Rio Grande do fronteira com à Paraguai" hoje mesmo foi pedida ao Go-,

.Sul. A Argentina diz que os incidentes foram provocados I'. êrno de Mato Grosso a abertura de rigoroso inquérito.. ..i
'l01' elementos domiciliados do lado do Brasil e envolvi- Ao mesmo tempo o Ministro de Estado dirig iu-se aos seus, '1

dos no contrabando, Por sua .vez, a autoridade gaúcha colegas da Justica e da'. Guerra rogando providências a,

.lecla i-a que foram. sacrificados pelos gendarmes argen- respeito, O Govêrno eatá no fírrne propósito' de impedir

NO'
·

ta'", . a" I'mi,: p-' r'-en'$'a' tino:'> cidadãos pacatos, que nada tinham, com o contra- a repetiç:lo de incidentes semelhantes. Embora êles (',1··

bando O sr. Hermes Pereira recebeu duma alta autorí- reçam de qualquer sentido político, justamente pari pre-
dade policial do Rio .Grande do Sul documentos através servar a boa amizade, que tanto desejamo", com todos.

A Câmara Municipal de Florianópolis" de pleno dosqua istse vê que os ânimos brasileiros na região f'ron- 0S nossos 'vizinhos, é que se impõe resguardar as zonas-

acôrdo f;OUl 0- protesto formulado pelo sr. vereador Os- teiriça estão excitados. de fronteira",
,....

mal' Cunha, e aprovando requerimento
.

do sr. vereador
Antônio de Pádua Pereira deliberou dir igir-se aos dignos
diretores de Jornais da Capital no sentido solicitar-lhes
sejam recusadas publicações 11 todos e 'qualquer -

notícia
tendente a ferir o bom nome da nossa terra, como seja a-

de mudança da capital para outro ponto do Estado ou a
..'

.

ele movimento relativo à emancipação do Sub-Dístr ito do Esteve novamente na 'pl'e. I tanto de Al'al'anguã evoca a

l�streito modificações. administrativas injustificáveis sidencia, na sessão de on- legislação 'estadual sobre à

que merecem, desde' logo, o repudio do nosso bom senso tem, o deputado Bulcão Via. matéria para concluir que

,

e da nossa sensfbllldade cívica. ná, Secretários: deputados o decreto elo Executivo Es-

Câmara Municipal de Florianópolis, em 26 de junho Elpidio Barbosa e Clodorico tadual fere prerrogativas rla
. 'de1952.' Moreira.,. Assembléia porque estabele-

ÁLVAR.O MILLEN DA SII�VEIR.A Expediqnte ce nova legislação sobre im-

Presidente Constou o expedieJ1 te do pos\os.
' _ w .".., " .._..._.-.;.._-.. -............................. seg'Jinte: oficio da' Comis- Indo' ao microfone o de]).

, são de Finanças, no sentido Barros Lemos pe�'gtirita �G

COD6'edido «(Habea's C r
"

de serem solicitadas Ínfül'- orador se para pagar o ':cu-.

",
. - O PUS)) macões ao Governo do E:o- xilio de cinco milhões à

·

I- t L A d C
tad� a respeito do Ul.1XiliO TAC"não é necessário ÜLi-

ao JorDa IS a uiz . a ruz de Cr$ 150.000,00 constante' mental' impostos.
O Egrét:fl'o T"I'bunal de do proj-eto governamental-. f

<>.L tedeu ·aquele ,beneficio h�- Continúa na 6a pág, Festa à caipira, com 2-

Justiça d'. }l;stado, apI'''cl'a''',.- 1
. em estudo na Casa, e a s�f' .t"J"_...........t".-...���......".oI".

.

..

v '" ., ga. H
. primorado e afinado jazz do

do o 'h!'lbea's .. noI'IJUS" P"""_ () t 1- E' dado.a um, ospItal de ·lU!... }
" ,

..... • n em ulE-SmO, ague a ',_ " "arraial', haverá tamben1 a

ventivo, t,equerido pel{) jOf. grégia Côrte de JuÚiça c,)- .1;.1. d b
.

d' Sr.; Iroosto,MA,ar fogueira que queima·rá 1] um

r.alista e d d d L' '. ' . , .1m a a co rança o lmpos.. " � 11 "
• ' a, voga o f. 'J"z mUlllCOU ao Jmzo de D.J.l'el- to territorial / cos mais lindos t·.)cantos dos
Abs da Cruz, preso t:l.lIll to de Ch;).pecó o defel'im-�n.. O'd' t d L' '�l 'b terrenos daquele ()lube, A;í,
mandato do Juiz. de Chape,�-) to do pt'dido daquele co-«(�- ' epu a o eCWD;S 0- AcomnHái' de mal su, ito. reunidas as fami!ias dos V3-

di:. Carmona GaUego, con:, lla-de-ímpI'''ns1•
vinski leu um discurso sobre na manhã. dE:: ontem, fl!lecéâ socI'ados, nllm a"llbl'ente u'?e

t" " a b d' t t 't' H't I d r mos, na lloite de umanhã, ll(.,.·
........................... a ·co rança o Impos o er· a al'ue, no OSpI 'a

.

e a-
_____ franca camaradagem, nã:l Iate Clube de Fiol'ianópoii.:: •.l'itorial que vem sendo fei· ridade para onde fora tl'am�-

O 1 i "t E t d d b
faltarão ainda aipim, b3ta- esplendHla e mutrnifica fc,-

I -.

b � a, em nosso .s a o, ,
e tt1a- portado er(l usca d,e r·eC'ir

yel"'. O OI rua a alxo 'b
' tl;i. dO,ce, melado, quentãJ, ta, com o coneun;o de d�;:'l-··

.
"U, ". "

.

.

_

, , .

neIra a USlVa, com àümen- 50S, o ·nosao prezado contor-
,. etc tacados elementos. da nO-''oJ.

tos excorchantes, de modo a l'âneo sr, Ernesto M�?�r, ", ,

d ·-t"·dtO Iate Clube de FlQrianó- melhor sociedaJ�.

a�1 lean �-S�'au�
.

pos e ���e���o�;:,��:�s f�s��� ve\: :ratig:e���r��e;���t: ���:�� __J �__..-.._._w......................:.-_..- ...;..-..-_......
O sr;. MIJton Cunha deJ- freIo, em vll'tud.e do que o O orador critica o Go- que, peja·, suas

qUalidadeS:'Fxou seu eal'ro estacionado "eículo L:ltgoú-se rua abai- vemo,do Estado e o Seere- d.e espi>:!lh e coração, d>:!s-I R·' E C' H ,A N. O O. '.tunto à Cas� n.· 37, da l'ua tário da Fazenda pela pOJ i- fl'utava de sólidas amiza- t
.

Saldanha 'Mal-inho, e, en· xo., indo chocar-se cbm um tica de lextorsão que e:-;tão 1 d d t'
. O sr, Getúlio ,Vargas, do alto do Catete, preve-

,

f
(.tes ��a SOl'lP. a e ca 'arm8!1-

'B'1 'd '1'"
- . ,

quanto ,o; atender a ne5'ó- poste de luz, derrubando.o pon.do em uso n.a arreea,la, �e
. lllU o raSI li pOSSlVe mstltUlçao de maIS um 01'-

cios, 'a.1�n('m desligou o e dànifirando-se. 'ç.ão de tributos. A propó�i- lj.,O ex�int(;, que era genii:(ll' I g�O de justiça, a

:al'go.
do puvO,. feita pelas próprias".

. .' to, o deputado Lecian 1310- dos s1's, Ernesto Me,yer Fi.
maus.

_

..
"'

, . T
'

Á'criâDÇãFiCóii"·Aíiâ;éíÓ�iêiâ :���::n�e:��:nh:��:�S��a��� ��yeI: é �/��'e���s. L�:��:� diS�l�'�o, B�����a�, uOm:I����'Oe���Si�l d��.����;�, �;.
do candidato e os atas do Meyer l\}o.u'a e ,vera Meyer,

tnUltO �o�entada nos meIOS forenses: a JustIça de"

na Estrada :-:1'. Irilleu Bomhausen COlHI) Pereil'a, teve, há anos, atua- Chapeco "

.

'

governador, acentuando .Jue cg,o de3t.acada na an'tiga A. . I?ssa JustIça, entretanto" ·era a mesma a. que sec,

.,...,'alll:,a' 8" . camloo'ele" ainda estes destruíram aquelas. Íianç'a LIÚel'al e fpi dos que, . refer:a o, Ch,efe do Go�ên�o e dei'ivav�, do n:a�sacl'e
•• V P Passa, aqui, o oradol' (l :':om Nel'b Ramos, Altami- (�e pl,eS?S �elto pel? propr�o pov;>,; JtlSÜÇ� C�'I�lDosa,

..

.'a-o ,·daltlflcado'··
,

.

:ralar sobl'e o imposto te/Ti· 1'0 Guimarães Olívio Amo-
(Ia vlolencla, sem mstal;lcIas ate agora. O J lUZ, Car-.......�;;i;;i

,11
'

, torial, 'que deve sempre .,:w dm e outrGs' catarim;m;;es '
mona ?al�go acaba de se fazer primeira instância.

Há POUi.·os 'dias'. tivemos a

l·até.
a Deiegacia de Poliei:!, o minimo, 'afim de' não dets::t- ilustres, batalhou Pêlá vitó- dess� Jushça, .a� meter n� cad�ia, L:m ,�ornalista €>

trágica (I;?Mrencia da Tl'Ín- pelo sr . .Jorge Hazan, moto- nimar o pequeno p'roprietá- da da C41!Sa da RevoJuçã,) con�Iscar, a edIçao de um Jornal. .A.. JustIça de Cha-

d�tde,. ontlo. um ,iove?1 attr:. rista do 5' Distrito Naval. rio � nem forçar a retirad�l 'oe 30. peco. aSSIm, ganha famae terreno.· E'm Lages, ainda;
gldo por um motorIsta, :L,!- Prestando declarações às de lavradores pal'a outros N'esta Capital, exerCIa a-

agora, foi ela que decidiu sobeámame!Jte um confIitlr

eo� mo leito da 'estrada .E.S� autorida'.les policiais; a sra. Estados, isto com gl'a"'�s iualmente 'atividades no co-
de competênciâ entre o Estaclo e o 'Município, Aqui�

vaIdo em sangue.
.

Sebastiana adiantou qu,� a prejuízos para a nossa: ecc- .mél'cio, l'epresentante de
o governador baixa decreto.s.reg,uiámentando a Cons-

camiol1ete é de,iCor amare!;l,. nomia e para a nossa Pj'O- ('onceituada�� indústrias do
títl.liçãó, No interior, colet.ores, comUlncam oficial--

Agor:l mais um fato (:e;)· com letit'.��os aZllÍs de um dução. ' país, sen.lo cidadão estin',.I)-
mente aos contribuintes que o' imposto ten'itorial

ses vem dI.; se registrar na lado, dirigioll por um senhor :Infelizmente, é isto qUi) do.e resl;eitaclo, razão 'poC"-'
foi aumentado de 200%. Túdo,;.fss.o:: que é?' Apena�

estl'ada de Barreiros, gordo, mOleno. Disse mah a l'ie verifica em Santa C''i.tu.. qtie a noticia do seu l'epen,

. isto: A JURISPRUD�NCIA, DA JUSTIÇA DE CHA-· ..

·

Um �'o!�dutol' de camínn:-,- "efe"I'da ·"r·ll·hol'a., qlle o n'I�"-·· -·t • t' f I
PECó!!!··

• , ",ç ., nna: aumen o assusta(wr mo a ec:;mento, na manh.ã
te, ainda l�ão identificado, tOl'ista, verificado (J acideil: do imposto e exodo éada vez de ontem, a todos consh'r-
j)trop'8lou t:m'menino d'3 7 te, não ligov a menor. imp(;1'- maior de cololl{'s. nou.
anos, filhe da senhora 89- tâllcl'a e '·;eguI·u vI'age""". O d" d' O'

.

f'- LU Ola 01' e l,Versas \'8· s S8GS
. unerai::; se l'e�.-

bastiana DOl'valina de .Je- A P()licij t,omou as dL'.'",:. " t d I d J'
-'

h', c, �es apar ·ea o pe os ep,�b- 'zarao as 10 Ol'as de hO,ie,
I!US, e (', ('f'ixou bastante fe- 't:a!'l Pl'OV1'rl"11.cl·as, nlanda'.lclo ,1]3 L 1,_' � " V.os arros emos e Coeih, (e sua j_'esidência à rua Ib-
rido est 'ru(10 no soró, e'n ,que o mei1il:o fosse ao Hos- de Souza, mas a, falta (!e c8iuva, 151, para o CetpiU'-
1l1eio a gemidos lancinante,>, pital de Caridade submetEr, microfone para os apal'tean-jl'io' do Itaeorobí.
&em presÜrr-lhe qualqu.ú· �e' a tl'at<,ment-o, tes, não nos permitiu regi..,;;. X' exma. família ·énJll�'lda
focono, Enquaúto isto, ·iIl.tensl'ft'c,<> t_ ,. J:ar esse aspecto da

diS�U�-1
a

eXPl'e.ssão de pesa):". de
A criailcH. fo. i t1"azida, em suas invcHtigaço-e,;' para (,1(.l�,·'_ t·

.

.. ..• -" sao.· ,

,

. quall,os trabalham em O
,companl::a dá progenibra" cobrir () D](·torista culpú�o.. Continuando, o represen. ESTAOO.·

_

Florianópolis, Sexta-feira, 27 de .Junho de 1�52

Na Assembleia Legislativa Na Pedra. Grande

ADianhã. festa -do Iate Clobe<r..1
�

com trajes a caipira
t A já tradicional festa de polis viverá! com a festa de

São Pedro e 'São Paulo, (lliE' amanhã, uma das suas gran-·

o simpático Iate Clube de des noitadas, Par-i essa fe:'

Florianópolis, com sede "0· tividade, estão sendo d:ish:i-
. 'I

eial à rua Frei Caneca, l:� buidos co:pvites afim de (tu€:�

apl'azivel bairro da .Pe,)r;l sejam evitadas ('(jntrarÍeib-··
Grande, leva a efeito todo;; eles e· aborrecime.ntos, u""

08 ano''\, promet<) animRI�i1o vendo os sôdos, Hpresenwr:.:
incomum, na nü;te de ama, à chega:h, o último talão d.::, ..

nhã. mês., �
A festa de S. Pedro e '3 •

...) 'I'

i>aulo, com a fog'ueira quc.'
arderá :noite a dentro, COü,"

tarú tambem com dansas .'�G·

som de :>fil!ada Ci'queRü';;1, l:i--:

cal'go de conhEcid@s' llTÚS:
cos desta CapitaL
Não há dúvid'l que te"I�-,

.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


