
Caminhão" de
.. . ,

equIvoco. Conforme os termos do a'�

.côrdo os EE. Unidos têm

.

Ameaçada-
. RIO,27 (V, A,) - O sr, Raul. Pila continua 'preocu-.

pado com os aspectos políticos que surgiram .para 'sua lIa procurou coordenar uma contra-ofensiva esclarece-
emenda' partamentarísta com 'a aprovação da sub-emanda .dora.

.

.

Foi marcada uma reunião ontem na biblioteca da Câ�
do sr, Fernando Ferrarí. A perspectiva .:criada com a apro- mara. Ali iriam os "dutrtstas", incorporados, para rece

vação daquela proposição de não se realizar a eleição bel' uma aula de parlamentarismo. O S1", Raul Pila, de
presidencial, ora planejada, para 1955, despertou vivas mônstrarta, então, a pouca importância da sub-emenda
desconfianças no seio, da, corrente "dutrísta". O 131". Lobo Ferrari nos destinos da política presidencial, caso seja
Coelho ;foi um que 'log()"d�clal'ou, apesar de parlarnenta- aprovada a mudança de

.. · ..regime. Houve, entretanto.. um
rista �onfesso� .disposição de votar contra a emenda Pi-

I desencoutro. E por mais de duas horas permaneceu o che-
.

la de, modo radical. A essa manifestação seguiram-se ou- 'fe do Partido Libertador na biblioteca, á espera dos re
-tras. Alarmado com essa fuga de adeptos, o sr. Raul Pi-' belados parlamentaristas.

)

A PALAVRA DE DUTRA
A verdade é que os pessedistas fiéis ao general 'Ol1-

tra. ainda' aguardam uma palavra oficial dQ �x-presiden
te de República sobre o debatido problema. Categóricos
desmentidos de sua parte foram ouvidos quando as no

ticias foram estampadas, onde se liam afirmações suas

como sendo fiél ao presidencialismo., Negando peremto
ríamente a paternidade das declarações reservou-se o

general Dutra para uma definição em futuro próximo. ,E
agora -é o que esperam os "dutristas",' de acordo com a

afirmação de um dos mais 'destacados elementos dessa
corrente; a palavra oficial do ex-presidente da República;

Edição de hoje - � pa�" Florianópolis, Sábado, 28 de 'Junho, Me l!.l.i:!
--------��-----------------------------

_W'�.....-..-.....-.-.::-
..-.-.................-..-....... O Brasil com

�mais anti!loD!á-� ipra 1rlgo .

ne ele s. Catarina
� CHICAGO, 27 ({T. P.)
'\

. Informa-se qu-e o Brasil'
� comprou 2 milhões 750 mil

'�;l dóla'�es de tr igo nos Estados
Unidos. mas nem esta ím

. portamte . operação impediu
......;.;...� J'-.....'J'_•..,._�...........-..,.....,..-....,.-...... 'que os p,J'eços continuassem

declinando na Bolsa de Ce
reais. \

. Como o Brasil nãõ é sig
natárl» do Convênio Inter-
nacional de Trigo, as com

pras brasileiras se fazem, a
preços- correntes no merca-
do.

Ano-XXXIX

01RETOft �
Rubens de �.� Arruda Ramos ..

\ �}. GERENTE)
�l Domin,os F. �

� ,de Aquin., �
.,.".....- ........-.-......-_..._",_..-........-.-

••

tJ. 11.413

}
,

80 CENTAV08

Caçada '.�PS .Prestdióeíoe .

retirantes do, Nordeste, alvejado a tiros, por.
Desmantelado todo o aparate bêlíce.

)
�::a °deP:��=�à;ãr: deU;�;

l-ARATI, 27 (V. A.) além de Gratau, haviam che- -Ihadora, tendo morrido em Novos detalhes são conhe- trulha da Escola lVIilitar de milMes que é .mais ou me-

Segundo as últimas noticie-,
.

gado 5 foragidos, que se en- consequência nada menos cidos do acidente ocorrido Rezente descarregaram suas nos ii mesm.a que a do ano

Vem de ocorrer o desmants- ; centravam desorientados, de duas pessoas.-Uma crian- armas, visando o caminhão passado.
lamento de todo o aparato' pedindo 'aos moradores indi- , ça saiu ferida. O caminhão com um caminhão de reti- Supuseram �les que' setratas ............,..r�..........-_......�__- .......

bélico de formação militar i cações sôbre o caminho pa- foi alvejado" pelas forças rantes nordestinos que iam
se de .fugítivos da Ilha An- "ollazo conde:r.ealizado até agora, vizando ( ra Barra Mansa. Após a par- que mantêm o cerco aos fu- para São Paulo. Dois reti-, chíeta, Mü'ri'eranÍ dois ir- \J

• ".
. rantes Foram mortos e mais -

b M d à ttolher
-

os passos dos 65 de-I tida dos mesmos, f'oi pedido gitivos de Anchieta. maos pernam ucanos, a- na· A mor .,tentos que se evadiram da auxílio à policia de Angra PORMENORES deis gravemente fer idoa noel e Francisco Rodrigues U
.

Ilha Anchieta a bordo da Idos Reis, que mandou para ITAVERA: 27 (V. A,) quando soldados de uma pa- Silva. NOVAYORK,27 (V. A.)-
lancha "Carneiro FODte'� aquele local uma força. �.....���.....��� A sra, Oscar Colazo decla-

A. sitiante Maria Augusta Assim, o cerco estabeleci- I rou que ela e outras simpa-
Reis foi surpreendida, por do pela polícia, de 3Q ou40 Novos Empresíimes ao Brasil I tizantes da independencia
volta do meio-dia, por um

I klrns.,
foi rompido pelos I de Porto ',Rico continuam

I seus esforços, no sentido eleforagido qlle 'vagava nas presidiários. . I
- r

!��djaçõeS de sua residên- i i��I��I�;�l��t-E��:�� "IlUl 'm,"lbo-es d/e �d"o��I'are's--I.'em 'lf'tr'e;d.-"os i ��2:1:r-;�:�'t�����;e��ld:eI;1�;\::
o funcionário encarrega- QUíVOCO: DOIS IRMÃOS _�. \ "I , em Washington, por sua par-

do do posto telefônioo, Eloi :MORTOS ate' I,-os de-ste Ano ticípação . 1:0 atentado con-

Gilbaz, fôra avisado por um.
. ,SÃO PAULO,--27 (V. A.) • U tra o preaidente Truman.

tE;lefonema de Gratau, que - Nas proximidades de Re- ·WASHINGTON, 27 (D. efetuados· pela Comissão dos relacionadas com o seu Collazo foi condenado á

dois foragidos atacaram a zende, registrou-se sério in- P.) - Fontes autorizadas Mista Brasil-Estados Uni- programa de !reconstrução morte na cadeira elétrica no
.

d li am u e pelo menos dos, agora pràtícamente ter- nacional, O monteé 258 mi- próximo elia 10 ele agosto.casa 'duma mulher, agred in- cidente quan o passava um prec isserar II ' .

do a moradora porque não I caminhão conduzindo nor- 250 milhões de dólares em minados. De agora em dian- lr�es de dólares. O Banco Declarou ela que a con-

'iJi,nha alimentos. Outro teJe-"'des-tinos, com destino a es- créditos do Banco de Expor- te, bastaria traduzír para ,a Internacional até agora não ven'ção para salvar a· vida

fon'ema recebido avisava ta capital. O· caminhão foi tação e Importação e do prática os projetos concluí- anunciou a cóncessão de de Oscar Collazo terá lugar
que à localidade 'de Itanema,' alvejado a tiros' de metra- Banco Internacional .de Fo- dos.' qualquer empl'éstimo ao aql_lÍ, dia 10 de jltlho próxi-

menta e Desenvolviment� O Banco de Exportação'e Brasil; disseram, contudo, mo. "Não é um crimino�,@ .

............................................. serão consignados para os Importaçâo amll1ciará até fontes bem informadas, que' Para mim seu único cri-

I Bras·ll· aSSUmi0 o I- laoar co'110 projetos brasileiros de de- agora a concessão de três brevemente serão anunciu-, me é amar seu país e dese
senvolvimento econômico, a- empréstimos ao Brasil, tEr I <Continúa na 63 pág.) jar vê-lo. livre ·e indepen-'

-nação 8xportadora 8Utt8' 8S ;to:i7�ti�a��!�� �����i��:�� ;'--'0"n-
...

·'
....

e"-.r.,......_.".e-D-C-..-·I
....

a--I
...

D-'-e-r
...

D·----a�:I:o
......

-D--a
.....

1 ��;s�:�u� os���;;:Ien��J!���
.& I I t·· j zados com

I

o prójeto brasi- " ", ira o seu esposo' havia sido.

. pi ses a IDo-ame, caDOS , leito de fomento acentua- do Trabalbo
uma gI"ande farra e a màis

WA:sHINGTON, 27 (u.: P.) - O Departamento' de ram que essa cifra, abrange absoluta negação de todos
'Comércio dos Estados Uliidos informou que as exporta- unicamente créditos destina- GENEBRA, 27 (U. P.) - t çoes, a Conferênci,a aprovou os direitos inalienaveis do

I -ç{íes brasileiras para: todo' .o mqndo, em i951, a'lcançaram dos aos projetos de reabili.. Interrompendo a discussão ,definitivamente o' projeto da homem na história. A peti
].759 milhões d'e dólares (con,tra 1.347 milhões.80Q mil tação econômica. géral sobre o problema da convenção sobre as férias ção em favor de Gollazo con

.em 1950). O valor total das exportações do Brasil, com- ACl"eseentaram que 'outra maternidade a 35a Confe- ao::; trabalhodores ruraiR e tém 32 mil assinaturas de
-prando com o equivalente em dólares de outros países, soma de dinheiro será tam- rência Internacional do Tl·a.- por 136 contra 10 e 37 abs- norte-americanos e porto
�xcede ao de qualquer país asi'ático e africano, exceto a bém' d�stinada em grande balho procedeu hoje de ma� tenções a recomen'dação so- riquenhos, tendo sido envia-
Malaia Britá.nica.· parte para a produção de nhã a varias votações por bre o mesm!} assunto. da ao presidente Truman.

Entre os países da E'uropa ocidental só o Réná U- materiáis estl�atêgicos no eh-amada 11Ominal, Com 164 A oposiçã.ú foi feita sobre- Disse a sra. Collazo ter
nido, a Bélgl'ia, a França, a A'lemanha e ti, Holanda têm Brasil principalmente votos c0ntl'a 16 e 51 absten- tudo pelo grupo. patronal nâo "confiança na opinião públi-
maior exportação que o BrasiL \

.

manganês. quanto a principio!?, mas ca, e�tando segura de que
O total das exportações da Argentina a todos .

os Esta som'a, também pre-
. .;- ._••-_._ _._�._.............

quanto. à forma da conven� esta terá efeito decisi�o no

países, em 1950, foi de 1.439 milhões 200 qlil dólares, mas vista até o. fim dêste ano, Pela saúde da ção
/

internacional. A 'reco- primeiro magü,trado dos
'.1) Departamento de Comércio afirma que não cO:Qseguirl;l; I é calculada na ordem de mendação sobre a colaboJ'a- EE. UU. "Oscar/ desej�va"
<dados referentes a 1951. Levando em CORta a escassez de uns 100 milhões de dólares.,

sra. PeroA, ção entre empregados e em- viver para poder conÜnuar
alguns produtos básicos, a�'gentinos em 1051, em conse- Segundo os mesmos f\ll1- pregadores no plano da em- I ;,;ervindo a nobre causa' a.

quencia da sêca, os peritos locais calculam que o Bra- cionários, plj_·aticamente, to- BUENOS AIR�S, 27 CU, presa foi arÍl'ovada por 174, I que dedicou toda sua vi-
.sil talvez tenha alcançado o primeiro lugar como nação dos êsses créditos dé I:eabili- P,) -' Foram celebradas, votos contra 2 e 13 àbsten- da".

�xpol'tadora dos países latino-americanos. tação serão dedicadoJ' á re- esta manhã, 580 missas 'pe- ções e a resolução. comple- �
Também a Venezu�l� aumentou consi?erávelmente construção e expansão do 110 restabelecimento da sra. me.ntar pOl·137 contra 2 ,e 16 O r'so ela cidade .. ,

Buas exportações mundIaIS, alcançando em 1951 o total· sistema ferroviário brasilei- j Eva Peron. Essas cerimoni-' abstenções. Terminando a

-de 1.3?5 �ilhões 200 ,mil dó�.ares (contra 1.169 milhõe.s l'? que·e.�tá estado. precaris-j a� �oram n:a�izadas por �e- discussão geral da Confe-
700 lmI dolares no 'ano antellor). ,Cuba ocupou o terceI- SImo. AfIrmaram que o pro- CIsao do mll11stro da Saude rência, .procedeu à votação
.1'0 lugar entre as Repúblicas americanas, no setor das grama brasileiró de .fomen- Pública, dr. Ramon Carrillo, prel.íminar e aprovou por
.exportações mundiaisl, em 1951, alcançando o· total de to econômico "agora' está em 530 estabelecimentos su- aclamação. as disposições
"766 niilhões 100 mil dólares; o México está em 4° lugar realmente· começando a mar- bordinado a essa secretária, previtas da convenção de
.com 629 milhões 700 mil dólares, char". Explical'am que os distribuidos em todo país, 1919 sobre a proteção à ma-

As estatísticas do Departamento do Comércio atri- 'esforços' destinados a moder- nas capélás hospitais, dire- ternidade� Essas 'novas d{s
buem a cifra de 2.012 niilhões 400 mil dólares cOmO va- nizar a" econ'omia brasileir·a ções regionais, centros de posições estipulam notada
lar das importações brasileiras, em 1951; a Venezuela, ficaram 'até agora na fase saúde e outros estabeleci- mente qu� as mulheres que
641 milhões 800 mil; a Cuba, 640 milhões 200 mil; e ao prelimÍ11ar em vÍl't u dementas '.sanitários, com' a trabalham e que vão s'''"
México 782 milhões 900 mil. do grande númeto de ele- presença das autoridades mães tem direito a uma li-

r As exportações mundiais do Japão, em 1951, somam mentos e estudos que foi regionais, empfegados e ope- c�nça de 12 semanas no mi-
o valor de 1.967 600 ·.mi! dólares; comparado com 1.204 necessário fazer 11esse sen- rário1s, representantes na- nimo, 'dÇls quais uma parte
milhões 400 :mil em H;50: as mmortacões foram de 1.124 tido. A mai0l" parte dos tra- cionais, provinciais e comu- deve ser gozada obrigatoria- - Ei, moço! O acô,rdot, ail1�
,:milhões de dólares (contra ,959 �i1hõ�s em 1950). balhos. preparat"órios foram nais. mente depois do part0, da não foi assinado!

, .

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_.UIOOS
ORA. WLADYSLAVA 'W. 'MUSSI

É
.

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
l'Iédko8

CI·rurgíll-Clírü('a Gera l-Partos

S.u·vi,o completo 'e especiallzado, das DOENÇ<'.S .DE SENHO\
JF. ....S. com luoder!)os .m.ét_oç.08 de'}!agn{�stiéos e tratamento.

;;..n;i,�OSCO·PIA - HISTElW -� SAL·PING().G�AFIA - "lI!ETABO-
,

LISM() BASAL
.

.

Radioterapia por ondus c\rtas-Elettocol\gulação. Raios Ultra.

"':·�.�I�cíl"� I,p,f,ra ..Verttl1llho. '

CO"<loltól'i'C); Rua 'I'rajano, n.··l, }o arrdar Edifjcio do 'Mon-

·�.fl-í....
Horári·o:. l)a!! «) às, 12- horas - Dr, Mussi'.

Das 16 àl!! l8-.hQral< -� DIIB� Mussi:
R�idên'ciR ·Avanida 'I'rompowski, g4

I

DR. A. SANTAtLÀ '

t
fl(nnlado pela Facul<tadll. Nacional de Medici.na da Urliversi�

'j','",ade di> Brasil).
�.fédico· 'por concurso da Assistência a PsicOjllltas do Distrito i

""'ider.lI.

El'..intetll� do Hospital Psiquiátrico 'e �lantcilmio Judiclflrio da
•

"":'-apitál Federal.
.

DR. TOLENTINO DE CARVALHO
Aperfei..eamente em Pêrto Alegre e Buenos Ayrea

,OUVIDOS - NA.RIZ - GARGANTA

Consirltér!o _ João Pinto, 18 -e- .to andar

Diàriaml!nti> das .1& à� 18 horas

Reúdência·: Rua Brigadeiro Silva Paes, a/no - 30 andar, (chá
Rio de Janàiro.

'�ara do E'spanha.).
Ex.-:illternQ da. Santa Casa de Misericórdia do

r'linics Médica. - llaençaer' N.ervcisss.
('Àtn8qltôrlp: 'Edifício Amélia Neto -- Sala 9.

Residência: 'Rua Bocaiuva, 134.

<:oR8ultas·: .. Da;a lfi aI! 18 horas.
" "�e'lefoTje:

*"'WlsultÓrio: 1.268.

o{esidftncia: 1.385.

•
.1........;-..., � ....

'i.

• , v-, pR., ,I. "LQR4.TO '" F!LHO
- Uoen'<;&1iI d'; apate1ho re8pil'ató�io

T{) :6��CU r;'OSE
I�AIJ!OGRAFIA E RADJ'OSC.o,PIA ,DOS' PULMóES

F.o rm'tôo' ÍlEflá Fnculdade Na('io�al' d.il :M'edicina, 'fisiologista e
.

Tisio.Clful'giã:Q àQ Ht",Vital Nerêll Ramcs
Curso de esp!'\Cializaçijo peja S N.. T.. ·Ex·interno e E�-assistente de

Cirur.gi" d� Pt�f. Ug!l. Pínheíro G\limal'ãeli (Rio ),
Co rrs 1l·I1;Ól'io': Rua F:ll'fipo Schlilinb n. '3&.

Diàr-iame o te, <Im!' 15 às 18 .!I(>rIi&.

Residêrreiac Rua Fellpe Schrnídt, n. 103.

�R. ALVARO DE CARVALHO
n.1et(ças � Crialt�at'I

Co nsü ltório : ,Rua "I'rajano sí·n-. Edif:. Sâ'o JQrg& - ,lO andar,

�"lu 14 e lã .

Ati?hde diàr-iamente da .. 14 h s, em "diante,

!
I

I
I

f
! .' '
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I
i
,1

DR. CAVALCANTI

_,.,..
.' .Q��'\
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,DR. JOSE BAHIA S. BITTENC(}URT
�lEDICO

Clíníea Geral - PEDlAT�IA
RU8 l!l. de, Maio, 16 .,... Itajaí

PUERICULTURA - PEDIATRIA - CLINlCA GERAL

(;ollsultórro e Residência - Rua Bulcão Viana II: 7 (Largo 13

,� Maio) - l'·lori!ln�polis.
Kerál'Ío: S··às iZ h01'<1'S - Diàriamente.

M. ,8.
Clínica e�(�11l8ivamI}Jl�e .de, cl'ia;nça!l

Rua ,Saldanha Mln'inl,o. 19, -- Tfilefone (]Ir.) 736.
�

DR. JOSÉ

o ESTADO
, ADMINISTR�ÇÃ-Ü

Kedação e Oficinall,.à· rua Conselheiro Mafr., .. l_�·

Te'l, 1022 - cs. Postal, US.

Dir�tor:: RUBENS A. �AMOS.'
Gerente: DOMING·OS F, bE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S. Lara, Ltda.

Rua Senador Dantas; 40 -- 5° andar.

Te!.: Z2-5924 � Rio de .JaneiI:o,

Rep.rej or Ltda.

Rua Fe lipe d'e Ol ive ira, n, 21 =: 1;0 andar..·

Tél.: 32"9873 - São Paulo.

ASSINATURAS
NIt Capital

- Mlo. .
, . 'CI'.$ 170.110

OLHOS - O'UVlDOS - N.ARI� E GARG,��TÀ I
DR. GUE�IRO' DA FONSECA !

Especia.lista do Hospital I,
Moderna Aparelhag.em.

.

i
Lâmpada de Fenda - Refrator ,'- Vertometro etc, Raio X. (Ta

"';:H,gra}'ias da Cabeça) - Retíl'ada de Corp'.os ExtTanhos do Pulmâo
...

'

Ellofago,
.Receita p�ral uso de Ocu!ós.

Consultório "'7' Visconde, de Ouro Preto n. 2 - (Altos
",,,lo Horizonte�..

.Residência - Felipe SChmidt, 101. - 'relo 1560.

ROSARIO
Clfnkl! Médica -- Do:ençn de ctian,;as

(T:ratail1ento ds Bronqúetes eIh adultos : e crianças).
C!lnsll'ltórro': Vitor MeÍl.eJes. i8 -', lO andar,'

Horário: Das ln,30 às ll,30 e das' Z,30 às 3,30 horas.

Restdêncla : Avenida Rio Branco, 152 - Fone 1.640.

DR. NEwTON D'AVILA
Cirurgia: gel'al - Doenças de 'Senhoras - Proctologis

Eletriddade Médica

Consultório; Rua Vitor Meireles n. 18 :_ Telerone 1.507.

Consultas: As ·U,3O horas e à ·t.a'rde das '15 horas em diante.

Residência': Rua Vidal Ramos, � 'l'eJefone 1.422.
J

DR. MARIO WENDHAUSEN
Clínica médica-de adultos e criançlls

Consultório - Rua .João Pinto, 10 - Te!. M. 769.

COnllm·ltlfs: Das 4 às 6 horas.
I

Residência! Rua Esteves Júnior, 45. Te1. 812.
I

Seme"tre CrI

"

. DR. ANTôNIO MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOJ..OGIA

O�topedia
Consultório: JoiiÓ Pinto, 18.

Das 15 :às 17 diàriamen.te.

Menas 80S Sábados..
Res.: Bocaiuva lU.
'Fone II. 714.

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

DR. ROLDÃO CONSONI
Qpllrgia Geral - Alta Cirurgia - MotéslJas de Senhora.

- Cirurgia dos Tumores -
Da Faculdade d-e Medi:�ina aa Universidade de São Paulo'.
E:r-A8siste�te de Cirurgia dos Profe9sol"e� Alípio dorreia

,

Neto e SyUa Ma.tos.

Ciru,,:_gia do estomago, ve:sicula e vias biliares, intestinos del

y:ado. e grosso, titoide, rins, próstata, bexiga, útero, ovárill's e trom
,'1'.'•• V)nicocele; hidrocele, varizes e hérnia.

.

Cousulta8! Das 2 às 5 horas, rua Felipe SChmidt, 21 (sobrado).
,

- Tele;fone: 1.598.

R�irlilnda: Av('níria Trompowsky, 7 - Telefone. 1.764,

J
l
1
1

MÉDICO,I
Dt:lll Serviços de Clínica. Infantil da Assistência Municipal e Bus-

.

Pfta} «te Caúdade'
CLINICA M:l:;mcA DE CR'rAN<;AS fi ADULTOS

Colnsultôrio: RU.a Nunes Machad9' 7 - Consultas das 10 às 12

e das 15 às l:T horas.

,.__R_ê'l!_i-d-�..JI_Cl_.a_:_R_u��a_M_a_r.,;.e_ch_-a_l_G_U_i1_h_e_r_m_e_;_6_-_F_on,..9_:_7_8_1I. _

DR.' ALFREDO CH�REM LI

, Cnl'liIo Nacional de doenças mlntaii.
}ijx-diretar dI) :aQspitaJ Colônia Sant'Ans.

D'oen,ças nervo�sas' e mel!tais.
Impotêl1'cia Se'q:ml.
RU!l Tiradentes n. 9.

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

Res.: Rua Santos Sarai,,-a. 54 - Estreito.

N·o·· I:nt",J;'ior

__Aft& ..,,: .. : Cr$ 200.00

..

'

Selftntr� ' i. • (:;"$, .,J,1.O,&fl

)
. An'únci-o;'mediantes contrato.

Os ()rigillai's, mesmo não pUblicados: niin .,.p-'_
devolvidos.

.'\ tli.r�ao não 6e r,espo.nsabiliza pelos conce�.

emitidos no; artigos' assinados.

, .

•

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

ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GAI�LETTJ,

- ApVOG.A:IJO -

Rua Vítor Meirelles. '1>.& . .;,.. Fone ;.4&8, - FlorlanópolilJ.

DR. RENATO RAMOS DA SILVA
- ÀDVOG��DO -

Rua Santos Dumont, U. - �pt: .,

�""·_'_"'---"'v.·

DR. J,Os.t MEDEIROS VIEIRA
_;_, ,\nv0G.>\.00 --

,.r-._ .

Caixft Postal 15&.- Itajaí - Santa Catarina

DR. THEODOCIO MIGUEL ATHERINO'
- ADVOGADO _'

Rua Trajano h. 12, 10 andar. sala n. 1 - E'difíció Sio Jor__

(Escr•.Dr. Waldir BUIlCh),

Tetefofl-e - i .340.

DE.NT·ISTA
DR. OCTACILIO DJi� ARAUJO

CIRURGlÃO DEN"�ISTA
. .

Rua Felipe Schmidt :_ Ed.t. Amélia Neto Sàta
Tratamento cirúrgi,eo e cura da pj.orréa Alveoiar.

Tratamento cirúrgico e cl!::a de Abces8olil, Granulma8, Qui83(1e>.
\

radiculare!!, etc .

A'l'ENÇÁO; - Grande reduçãó de.pr.eço.s nas DENTADURASr;
para as pe.ssõas qu.e vivem de ordena0" ..

,

Laboratório. Protético sob a .direção d'e TikQico contrataõo· ....

p�cialmente no Urugu·ai. ff}�l!!Rdo so'h t�. or'ieT>�açà'() de um dO.B mai_

credenciados espedalístas da América.
.

'

D'entaduras aem o Cép da Boca ,Abobs(ía "'latina)
,

. '.
-

Pontes Moveie e Fh:as
Todos os demais TI'abalhos Pra''téticos peJ.. Acnica malll r_

cente.

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

A V I S O
O Dr. Djalma Moellmann avisa à "ua distinta clientela q�_

estará' ausente até o mês de setembro em viágein db estudo., .....

América do Norte.

Comunica a:nda que � seu lr.stituto d'e diagnóstico clínico coa�

f
tinúa funcio.nan�..,.de. maTleira re�ular, ficando' como "seu :oubstitu'tllri',
o compet�nte chnH:o Dr. Orlando Schroeder que há mais de· BD"

allo,. vem acompanhando, passo a passo, 'os serviços clinicó. da.
\

Casa. d� SaÚd.e São Sebastfã<>;, é doa seu constdt€rrio.· •

Os serviç<!8 de rádio diagnóstico, radi:otera:pia e os de labor"':·
tório' dínico ficarão a cargo do Dt. Panlo ''l'a·vare�., nome lob.j_·
mente .conhecido em llOSSO 'meio, pela: sua proficiência e dedtcaçi.. ,

nas ditas especialidades.

'Sabão
,

'

�irgem, Especialidade
da Cia� IITZIL INDHSTRIA'L-JoIDJille. (Ierea registrada)'

.

Torna a' roupa branquissima

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábade, 28 de junh� de 1952
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I'

,là··Asselbleia [lIistaliva ETCHEGOVEN EMPOSSADO
------,

_.____,

, na 'Presidência ,d·o Clube M,i,lita.r,
lPrlHllDcla-sa o dep, VtlveJ �lIvelra cootra a P8-I((O Brasil não pede deixar de �ocara� ai1ro�rá3. AJII'8vado O arrendamelte das Caldas da eventualidade de um novo conilUo mundlab,ImJar.trlza O 'caS8, de- Cbapaeé. r "NÓS. MILITAUES. Ri\O CONSTITU:IMOS 'UMA CASTA PRIVILEGIADA; �O

MOS DO POVO UMA PARTE E COM ELE'COMUNGAMOS DOS MESMOS SEN
TIMENTOS PATRIÓTICOS, DAS MESMAS 1;RITEZA S E AI.rEGRIAS"

.Na sessão �e �ntem, da assembléia Legislativa, o

',ii'J)u lado Barros Lemos propôs' um telegrama à, COFAP,
_'lazendo-Ihe um apêlo para que a compra de farinha de
mandioca seja feita diretamente aos pequenos j.roduto
,n�s, como meio de melhor recompensá-los. e estímulâ-Ios
na campanha da produção.

O problema d,o petróleo
Conforme fôra requerido pelo deputado Wilmar ·dias,

.: foi const.ituida da seguinte maneira a Ccmissãn E;il�ee;al
· 'Para estudar o projeto de lei que cria a' PETROBRÁS,
.:ir? jpart.e onde é permitida �DS Estados comparb lharern
�ic. .capital social: deputados Wilmar Dias, João José de
'.dflllZa Cabral. F'rancisco N�'v·es,· Cassio Medei roa e Ol ih
.tho Campos.

Para tecer comentarias em torno do assunto, ocupou
.a �.hbum\ o deputado Volney Collaço de Ol ivaira, que de
.fendeu o .monopolio estatal para exploração, do 110S'SO pe
·tl'óleo.

o l'I''Prc;.:ent!lrte petebista, que, neste setor, se "�o
-l,:-n;.QU contra c ponto de vista do sr, Getúlio Vargas e do
'Seu jHutido, roi muito aparteado por diversos deputados.
todos pronunciando-se ou pela Petrobrás ou por uma 1'0-

lução menos oficial, porquanto o monopolio estatal, tRO
,,,ldeIldi<lo pela extrema esquerda, jámais poderá trazer
urna solucão satisfatória para os altos interesses do Bra-

.
.

,

Vida Social RIO, 27 C\i',A. ') - 'Em seu ciso acentuar que para a so-1 �lasse � funcionários públí
discurso, ao assumir a pre- : lução de certos problemas

'

cos só e facultado. represen- ."":NtVERSARIOq dência do ,clube Militar, O i mais intimamen�� lig�d'bs tar ?el.:ul:.te auto:lda�es. :��=Sr, Wígando Francisco Gene1'a� Alcides Etchegoyen ! ao nosso bem-estar, m�te. n�l1llstIatl('�s ?� .�.udle:la,Weinert_' externou ao Generat , Est:- ríal, nenhuma credencia jun- rias, como admrtír que a

Ocorreu, no dia 24 do COl"- llac Leal os seus sentirnen- i to ao Congresso é concedi- nossa en�id�de cjv�l .. s.e, a�'-rente, o aniversário natalí- tos de gratidão pela excelsa! da, por lei, no, Clube J M�li� rogue.o dll:elto ao yrn';leglOcio do nosso prezado coesta- gentileza, transferind�-lhe"! taro Pois se a9s proprros : de entelldlmento� �1'le;08duauo SI'., Wigando Francis- direta e pessoalmente, a! sindicatos, associações de com o Poder L�glslatIvo .

�cd'o!, ,'e1,·t,�or,'('1�1�01eld·to' ppr.eS·S.Did.ene·tme Itda� presidêncía do Cl tibe. con-I ".. �
_,"'·.t ...,..,..,.� -,

gratulou-se com todos os
,ióuolia. cOllsócios, pelo modo digno e

.

'Em �"aD(!a atividade' ao. i' uatre aniversariants, democrat íco com que correu
,

U·
,

que é, prestigioso procer o pleito de 21 de mai�: �'A ,'esgrima. cafarlneD8,e 'pessedista naquele mun ici- magnitude do espetáculo, (
T" •pio, foi. al vo de expressivas sem naralelo na historia .do Tomou um 110VO e. grande I �A�\i, com tenaz pf.n's],!!:

p r.ai-mhosas manifestaçiiú nos,,';; tradicional Clube, per- alento a esgrima catarinen-l ten�la, vem �aI?-tendo lIa.
de i egosijo. pelo transcurso mite-me que a sobrevívenc:s se após a fundação da mars de uma pecada,

. :l�di. auspiciosa data, grata da democracia.na associação FESC .. Movimentam-se os belo exemplo das possíbifi
aos seus numerosos amigo!'; já se acha assegUl:ada.· A" esgrimista� de tres du?e.i'? ��des do desPo1"t� a�:ado� H(lmiradores. I nova diretor-ia, portan �o, desta Capital para, partícl- ��s�a que, sem? amparo o-

O ESTADO, embora t., .. _ cumprirá revigorá-la, robus- parem do campeonato esta- .f�CIal qUE? lhe e dado �?U-diame!lte, cumprimenta-o. tecê-la", dual que se aproxima e que tios Estado", tem vencido
F .1,ZgM ANOS. HOJE: Prosseguindo,' disse que será o primeiro campeonato apes_al' de tud�.(.O H'

.

, d
.

e s
.

-ealíza Nao faz muito tempo que
-- ul". omero.�\'atividade não S8 surpreendeu com a e esgnma q� e I - .',d�, Costa, redidente na La- atividade dos que 110s dias em Santa Catarina. o BarrIga Verde levou a

,j:;lt:1?. do' pleito se houv�ram como ,.xc,ontecimento historic() Pô:'to ..(\legre a .maior em-
- ,Sa", Ad:'.'r G<lbn�l Nt'- partidários duma ou doutra na vida do Lira Tênis CI11-' baIxada d�8PortI�a de ama

Vf'.-;, funcionál';(l do Depar� corrente no cumprimento be tel.'á início hoje ás 20 ho- dores flor��napohta�os den
tamento Estlifluai de Esta- de um dever e d� um direito, ras quando comecçará o tl'e os �!1a:s a esgrIma q�le
I.lst;ca, , , a um só tempo, na livre es- torneio de florete o primeiro') pel,a pnm.ell'a vez atravessa-
- Sr. Hnmb-eyjo. Picolo.· colha' dos seus 'dÍl·igentes. que o Lira realiza com es- v� fl'Ont:lra,s pa.ra represen-
-, 8ta. Neli GOllcalve.:l E' que acima das divergên- gri;mistas seus e, nos seus tal' F�Ol'lanopoh::; e

l
s.anta

S:"hm:dt, ". .] . salões A _prova é dedicada Catarma; bateram as pOl'-'ClaS (e ODJ'I1130 pau'a ,so- . ,

'.-
- Sr. Pedro I.�ão Coel,lJo, b ..... t "'el .!lnl ao Dr. Bulcão' Viana. Ama- tas da PrefeItura e nem uJXlrancena e ,ma acav a ,l. ",;, • 'j Ih

.

f
.

d d
..('omlÕ'l'ciário apoH'Iltado. rá de nc,'s� quei'ida Asso:,:- 'ühã dia 29 ás 9 horas tedi celtI

_

'es 01. a o e, afl..
--, �ta. ,I.v"�e Ir<�I'I'el·J"a. ,.<' E" d t f 'ma 'e� a prova de espada dedicada nal, nao arranJar:am na Ga-,� <Iça0. es.a OI ,o 1 "'-

, •

1
.

- Sta. ,Ira;;,!:;.na Zommer. peito á decisão, das urnas, ao sr. Ewaldo Moritz e ás p;ta que Iam: l'epl'eSellbi_'r--_, Sr. VitOJ' Zaneti. básico� nas sociedades ou- 11 horas a. prov.a de sabre l� fora, nem slqueI' o' R,u:n--_ Sr. Argemiro Berto da de imperam os satlios llrin- dedicada ao sr. Alvaro Acio- lIa para �assagem; auxllIOsSiheú,a.' cipios d� democl'acia, COll- .li de Vasconceloít. q�e t�m SIdo dados com �ro-.H ·.I"�...........·_�w -.;..�_...-..-__'.,/"..,..,.......
_ S1'. Per!:ro Ferreh"\ feriu ao programa daCl'uza- Aos três·,prim�i1'o� Iuga.' dl,ga�ld�de _parai desportos

,C,'Dili se· ce,ota u''m''8, b.·IS'"ar',,8a'. lVa:1d.E.rIe'V,· ,

da Democratica a grandiosa res de cada prova serao co)1- plofIsslonals.
�

-- �ta:·Doris Santps. . missão de apontar o verda" feridas . m�dalhas, oferta / FAIXA BRANCA
-� Sr. Ari:'únliro Cahl'al. deiro rumo a seguir pelo dos respectIvos 'homenagea�

.ACYLIO ACCACIO PEREI- ,do, simpatía para o outro. '���;���i���i�/n;Vi1e. Cl���e���lta�i�a satisfação dO�a Polícia Militar r�aIi- Nõià�í8niiõiiRA PIRES Bem, a: U. D. N. �l'a um l'deceu onti71l1 na cháca. pelo 'fatá, altamente signi- zou-se 5a feira a prova de
SOLENE ENCERRAMEN-Havía outrora um homem amôr, e os. homens que a in- J',l,;!ili'- Irmãs da Divina Pro- ficativo, ,"de havermos dado lespada entre os alunos do
TO DO Mi!.� D); jU�HO,

· -óue nunca íntegrou nenhum tegravam, uns querubins. O ddf:uda em Tl'bttlade, a Re- 'todos nós à nação, que sem- 3° ano: Foi vencedor � aIu-
nJo;OICADO A, UEVoçÃO,,·;crdão de puxa-sácos. ; nosso homem, muito lIumil- n.'rendissima :rmã Doloris. p:re confiou ,no p�tl'iotismo I no JulIo Bazadol1a Dutra
DO S:\GJ�ADO CORAÇÁ0Esse homem que chegara I de, foi cumprimentado por �ed sepultamf.llto 'efetu- dos seus soldados, como que ten� itega�o e�p��a- UI'; JÉRlíS, N,\ c .. 'TEDRAL

· ,aos trinta e cincd' anos·sem
I gente grossa. Um Gandidato Hi',!'t--á ho,ie à" 8,30 horas, principal elemento de segu-

do com. a ace ape a I� Mr!l'ROIO;ATANAnunca ter sido atacado pelo a -vereador não lhe saía de �.aHldo o fer!�trú daquela ranca das instituições e do putou com o·mesmo a classI- No dia 30 do corrente, àsl't' t ·t"· deplltado ('t,; Cal'a pa 't'
.

d
:

f'
.' t' . t' ficacão máxima aleançan- . .,', ' '

virus da. po 1 Ica, ,ornou-se, casa, um Vl OrIOSO
.

..;.,
'd:

_

. ra o CUlll el'lO (' regIme, SU lClen es mo lVOS d'
•

.. �r' ,'],: ,._.,
'.", 19 'hora-s, reahza.r�8e-a o ;;0-:ás vésperas df't eleição pas- esteve, na sua choupana, u- .L1'·:I�dade. 'de 'orgulho e' de jubilo".

.

0Ii p�lmbIro ugar ��m a; Iene �ncerrament() do' mês
· saila de um amô)' serôdio ma alta patente'. abraçou-o RECREATIVO CLlJBE '

sCa 01 e arraged, lc\tn o,' do Sagrado C\'l'.!lcão de Je-.....�Ta U. D. N. Trabalhou pa- em.públfco; CONCÓRDIA O PROGRAMA DA CRU- ape a em segun o. �",_'
ZADA DEMOCRÁTICA A pr�va de florete entre I S\.l::;, com a tOC.-!)L/� eerem:l-�a ela; por traz dos �asti- Isto tudo foi na época da Hoje, ha.verá baile, com

. o �',' IHP. da, entrega do coraça""'ores aliciou eleitores, cate- sementeira.. início às; 21 horas, e' ama� Depois de repitir que :vi- os ah1l,10S dE> 2 '.ano,·nao se

I d h p. ," á " '
<c

'f h _

1 •. .' ,t'orI'osos s'a-o todos os parti- l' t' f" f e a c ave. 1'(';5'11.1',[ a ce-,quizou l'€calcitra1ites, re. 01'- 'x X x n ,ii. comll1guelra C()m iní- rea 1ZOtU qual' a- elr3dcon for: l'fll7lúnia Sua 'Excia. Revma.'çou 'dubI',edades de opinião, Eleições, Vitória. Passea- cio as 19 horas ',' cipantes do pleito, isto' é, me es ava programa a e 01

I S· 'A b' 'M t 1.
-

'.,
d 'd f' ,

'd d' o r. rce 15"'0 l e ropo l-féz até voluntariamente tl'a- tas. Foguetório. �-",••_.....,,,,,,,,,,,•••,,,,,,,, ' vence ores·e venCI os, a Ir-' tra;nsferl a p�ra ommgo, t
•

f' ,,' __ .
1_

'I'.
d mou: "O q'ue se deve fazer, dia 29 lis' 16 horas na Sa m.o que ala o ",,,!lmao a u-bal;hos manuais, ,pmtan o x x x

••
'

.

'

:. .- siH ao ato. '

faixas e éarta:?es pal'a co- Fade-in. Ao, abrir-se o agora, é levar para o terre- 1� D A.rmas da.PolICIa MI- HOMENAGEM A() SANTOrilicios, anonimapJeute, tudo dia fragma a 'objetiva, foca- no prátÍ(�o das realizações o htal' )lu.e .estara fl'anqueda PADRE O PAVA PIO XIITI.OF s'lmpatI'a. AqUI', embora liza-se na minha apa'gada fi- programa da Cruzada De- ao publIco. :-

N {"I- R
' .

�.
.

N ti
. -

t d � (J ,-,me .OXV, no proxIm...),sem ter havido a ménor sub- fura. Lutando com dificul- mocrática". ,o clas eXIS em e que 0 h 30, à noit?: a ')"�J' h 1'-';11-sel'viencia, o homem foi tall- daele para prosseguir meus Mais adiante, declarou o ten. Carlos Hugo, um dos, r' c t d' I"",,,,,,''''''''Kl8 OA PAT�.. <ia _ "Ie d p 1; n'd d pa azes da -esgrima catal'inen-' Ç'l!() .re IglO�a 11a, ,a e 1'8.' .
''g',ido e justificado por um esfudos, com família não .•�.... , .. , ........._.;.. .....:;:_.;;;..._ 'a r-se a,o OI, u I a e .-'

tO, t 1 t re,\hzar-se-a," S(}f�, a preSl--axioma bíblico; "nillguem muito pequena e a responsa- .........,. �-""",�"""_.,-,w l'a, em caráter definitiv�. se, q�e es a a. u!,l- men e em I d,encia do Exmo. e Revmo.póde servír fielmente a dois bilidade de sérios encargos.

E'DITA.,L
tratar da situação do Clube Ca;nO�nthas, vaI Pll'ep�dl'adr eS-1 Si. A�l'cebispo Meb'(J'po!ita-,"'mos": a,ntij)atía por um la- Continúa na quinta página, em face dos problemas' da grImIs as naque a CI a e a-

... 1....
-'

't-. politica illterna e extel'11a fim' de participaren;t dos �,rl, um� so efw, ;:,essao iI e-' ,

,

, hec'l'nlent-o d
-'

b .'}' I
.

'1' t d
. r:::;·muslCal em homenugem.........,..................................... .uE'va-se ao' (;( ,; "a naçao rasl eIra, l'ea - pre lOS es a unIS.

'''D' d P '. D'd C ti t Profissio d t
'

t'
"

O D d C· d
3.0 Ia o :\pa.. ISoCUl'-

t A(iRADE(IMENI-O ! �i;I,��Z,en :�:���;r!l'a(�::.l'�� �:IsL�i:;��i�:��ii��i·m,m��� :���l:t;�:�dC��i: �:}ç����: ��:�a.al:r:c���!�:d ��Cl:�,

.

E" E ri t I
Bl.tsi e o J"rtH1. '··�ta M&'·.· "Cf t oe e motorJ,;;tas) que, je, não é cabível o indife- sgl"lma. spera-se /'1.u€ a. . . .

I

tendo em vista') Decreto n. l'entismo por assmüos des, iniciativa nRO fique apena
nf\(', Callado .JvnUll.'. Tooas

MISSA r. .

< "

� as Exmas. ÀU'Úíl'idadf:s, ele-
'

'e ?,'J �à2, de 21·12-51, qu-e fi- sa natureza. Quanto ao p,ri- no papel. R 't'd .',
R l'

'.
1 Xf ti o� J10VOS 8aJ:'i.rios mini- meiro aspecto, as forças ar- Como vemos, 11ão só na

r:'. as�:,,,� 1 a,r:e", "i lJn.os�sA família da viuva Nareiza Belb:ami, agr,adece de mG':', -roi eleva.:!c, ú valor dn madr. r,'. c.o:m"',"')'C)"'l rlE'õ1cto os 'Capital onde '1 esoTin'a I
P. lOS t 'eiS em r�(�ra estn:),

•
" <, "" , �... " " i:dado'too08 o coração, a0i' Eerviços prestados, pelos S.'S. Mé� S-el':') de SeguJ'o. Sncial desti, beneficios pí'ÓVl'!llie'ües de tr'ansbordou da ASRoóacão " ....

"D Rld- C
.

D .. .
. ". l·-"._-....."..".,.�<licos, Dr. Antônio D. 11,1:US-Sl. r. o ao Jonsom, Ta. miJe à quitaç,ã'J de, contn· ''uma s{)lução justa e huma- Atlét!ca Barl'lga Verde, In- ,;", ,. ,;, '

Wla::1isl�va \V. Muss,i, às bondosas Irn}ãs e enfermeiras (lll·(·ôes. a Vii,f()'Vlr a parth' na dessas quefltões. criaram contestavelmente.a entid.ade
' RELOG10do Hospital de Caridade e a tDdos os amigos que nos {!0'j o ele julho p1'0ximo, co'mo os sel'vÍ<:os SOCIaIS, cujos mateI' da esgrIma, mas

'

confortaram durante fl enfermidade. ��irl.l�;·,.'
I tl'abnlh��, em de�envolv�- também no interior o cava- «M;clt-rnouse»CONVITE J' tfmanopoh" .' ... 120,o() mento, ,]a nos permItem alr- lheiresco esporte das armas Perdeu-se nos traj-e.tos, A família de viuv)') Nârciza Beltrami convida a to-. n�'jrais Muni"ip;us. 9{),0{) mental' a esp�l'ança de ver está tomando lugar entre os das Ruas Conselheiro lVI-a�os 08 parentes e 1)€Ss.ôas am.igas para assistirem à mis- j- \:nianópolis; 26 de junho I concretizados os l'eclamos demais.

� fra, Felipe Schmidt ou tra
�a' 'do 7° dia, que s-erá levada ao altar na Igreja S. Fran- (II.� J'·)1}2. '! da famÜiu do 'militàr. O O triunfo da esgrima, que ves.sas um relogio acima .,cd-;cisc.o na próxim2 s.egend ....-feir'u. dia 3D, às' 7 horas.

. João Ra�uJpho de Olivei-, programa da "Cruzada 'De- já se póde. divisar, só está I tado de men:ino. Pede-S'e -cle� ,

'

Antecipadamente, �gl'ad.ecen.l0s, por este ato de pie- ra ... - Asslste1'J.te Delegado I �ocrática" h'ata ampIamen- se ,tornando possível, após, "01-10 a ei"ta :rE'd::tcão 'onde'
· rla>!c cristã. ,Itegknal em e:-,Prcício.· j te dess,e ass�mto"mas é pl'e- um labol'ioso e8.for&o que,a 's·erá recompel1sado.

/

, si1.

".

Caldas da Iinperatriz
Na ordem do dia foi aprovado, 'com as emenc1a3 do

.' ",.::iet!Ut.ado 'Vargas Ferreira, o projeto de lei que gl.lt�miza
-o gcve.mo ,do Estado a arrendar (> próprio Calchs da lm,�

. ;peratrlz.
O caso de Chapecó

O deputado Vargas Ferreira teceu consideração ei11

::tomó do atentado à liberdade de imprensa perpet.radü
;-,(!o Juiz de Direito da Comarca: tle Chapecó, dr. Carmonh
"{,�anego, cong'ratulando�;;e ao mesmo tempo, com a Jus
ti,;a, pela' conces'são de habeas�coqms ·ao jOl'l1alísta J)l',�

, àhs da Cruz - com o que ficou reparada a ,injustiça e

,delendido o direito de opinião que a Democracia ganw
'.,ts a todos os brasileiros,

° interess�nte no caso, é saber que o dr. Carmona
,'{;!dlego, j� foi diretor de jornal. , .

"

I

•
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Florianópolis, Sábado, 28 de Junho, de 1952 .;0. 'b'IIMTAotl
h

320 mil prisioneiroS 'morrem anualmente nos tampOSfCAMAR�< MU�CIPAL
de cencentracãe so�i�ticos ,:05 Vereado�8s, clllra a Ilaaei-

"

'�' a. paçao. do' Estado·
, ,

QUe antes deviam "denominar-se "ceml·'erl"'os ai?d�aO��l;o��::ã�od:a��inci:-f�����n�ç�c,�a�:��tL:�l�:;�
,

"

,RIO do Sul.

,,��R�S, 27 .C�. P.)
.

tado .do .Atlântic� Norte. O

la�te�
denominar-se eemitê-

I
total dos 7 milhões aprrsío-. Nesse sentido, o 1'1'. Gercino Silva deu conhecimento

lVr.,:l� de .um mihão e 600 mil boletim informativo da 01'- nos.' nados pelos, russos .Os de-, à Casa de um aditamento à nota distr-ibuída à Imprensa,

prrsioneiros de guerra mor- ganização assegura que 320 /,

'

) mais prisioneiros são japo- i com o fim de melhor esclarecer a atitude do Legislativc

re�'am :m can:p�s de con- mil morrem cada ano devi- Do total de- mortos, um

!
neses, rumenos, húngaros, contrária tanto à mudança da Capital como ao movímen-

('�n.tl"açao �o�vIetlcos desde_ d0;10 frio, .forne e trabalhos rr:ilh�o,e 331 ,mil..!ol'àrn �ri� itlil�anos,' austriaco�,,, ,fin- to pro-emancipação do_ �streito. "

maio de 191,,: se�undo apu forçados, pelo que os cam- aionerros de guerra alemaps, landeses e numerosos holan- ,O sr. vereador MárlO Couto, em ,oportuno aparte, a

rOLl a OrganIzaçao, do Tra- pos de concentração deviam o que quer dizer 36% do' deses, franceses e espanhole. -centuou que á ref.erida .nota terá o melhor acolhimento

-, I por parte da imprensa da Capital, porquanto todos os

NO·VO Q,UA'ORO: ,'O''Ê:"j'C·IDa)DI-a'n'·ol'p'Oll'C-l;a "l�·���·r;���:I�;eel��I:n���::�:e���i:�:�t�ri!�n���r;::t:Sp�:=
, o t "

,

.
'� , "p, " pós itos tendentes a despresttg iar a nossa cidade.

Of'l"cictíS' General"S '�":, �;, ":
'

, "

"o'F'Iere J 1: o referido adendo foi aprovado pela unanimidade

,

'

,

'

, EITZ S a dos S1'S. vereadores. ,

RIO, 27 (V. A,) - En- j 1 de divisão intende�lte. No Às 2 - 4,30 hs Com vistas ao Exmo 81'.
Vótn de pezar ,

·t

�ontra.se em ,m�o do Pl:esí-! q�adro de veterinaria have- Walt DISNEY Secretario da Viação. Obras �a sessão de qll!lTt��f(:)i\'a, o vereador.Miguel 'Dau�,
c:,enLe_ da República a le�. doe ra um general de brigada; BAMBI Públicas e Agricultura. í d�po!s d'e.enaltec,er as VIrtudes da.Exma: Sra. D. Andrõ-

fixação do, quadro ?e �fICl- n� quadro t�cnieo, 1 de diví- No prog ; Cil e Jorna: Nac, Diss-e alguém, por aí, que I n�ca Pere,lra: res,ldente em Cachoeira e falecida no Ho:�-

:lIS generais ,do Exército, o sao, 6 de brigada. ,

Preços: 6.,20 - 3,20 cBraail é tão grande e a'
pítal d� Car idadé, requereu constasse em ata um voto de

qual constará, 11? setor?e As promoções decorrentes C-ensura Livre. sua natureza tão exuberante; profundo peza r, sendo aprovado.

�I:'mas,;.,6 ,gen�r�1� de Exer- de vagas pela nova' organ í- RITZ .que cíncoenta milhões' de l'
n�o, 20 ue divisão, 70 de zação f'ar-se-ão progressiva- '�s 7 - 8,45hs brasileiros trabalham COr:T'

.------------------

lJ1'l.gad�; ',110
setor ?� �ervi- mente, á medida que forem Paulette GOD'DARD WIL-' afinco para de.struí-lo sem'HOJE NO' PA'SSADO'ç�s, 1 ge"nera� de dlVl�a? mé s:ndo criados orgãos e f'un- lían BISHOP o conseguir, porque ele a Idico, 2 de brigada médicos, çoes correspondentes. ANN,A. LUCASTA noite recupera o perdido. ',', "

N,) pr-ograma: O Esporte P d ..

'

"',

r
-

28 de Junho

,I de de Assumar atendido no

............................................ '

o e ser que assrm seja, ' , dia 2 de J Ih
. .

na Tela.'Nac. mas não é tudo o que rêcu- - em 1.697, o Forte de
d dU o as ex�genc!as.

Preços: 6,20 - 3,20 'pera. As matas destruídas Cumaú, tomado pelo fran- mas, es � �ue dispor de

R()XY
,
I

••.

I
. .

� força reprrmiu severamen-

e as consequencias advin- ceses, fOI retomado pelo Ca- t lt
'

Às 4 - 7,45hs das da sua devastação, �011'�- pitão Francisco de Souza
e a l'ev;8;; P o

ODEON Às 7,45hs tituem, na forma como são Fundão, a frente de 160 sol- ,-em., _'->, nasceu no a-

JOhl1 IDELAND f 'ta
... 'd dl-A

.

di
ra Bernardo de Souza Fran- ,

• L� � el s, preJUlZOS H'l'eSpal'8.- a os' e Ou- m lOS;
,

Encontra-se recolhido à ,em: veis que a imprevidência do - em 1.'7?,....O, nos arredo- co;

dos vários créditos, no valor
1 822

DH, aguardando destino, O RADIO DA -MORTE presente ocasiona à Iieran-: res de Vila Rica, mais tar-
- em. ,o povo e es

F
' aproximado de 40 milhões J

t mili
.

n d C h' B
< rancisco Pereira, preto,

'" ohn HALL - June VIN- ça do futuro. 'de Ouro Preto, em Minas
1 reia os e "a11 cerra, a-

eom 33 anos de idade, natu-
de dólares, CENT Gerais, deu-se uma' insur-. hía, dit:igiclos pelo CoronéI

ral de São Paulo, autor de 'Durante fi visita que na 1
em: ;. Quando compareceino�, reição contra' o sistema d� José Garcia Pachêco, tomaI�

r'iverso� roubos e� Palho- próxima semana fará ao ZAMBA pOl' intermédio deste jornal; cobrança do 'imposto do ou-
a canhol1eira portugueza.

r_','a.
Rio o secretário de Estado O REI DOS, E�,PlõES perante os administradores que desde o dia 25 dispara-

v
� ro, tendo o Govenlador Con·'

PROMOVIA DESORDENS Dean Acheson, esperarse No programa: Cinelandia e o públieo , c.om as nóssa.;; "...
va' contra a cidade; senda

O soldado Francisco da que sejam acertados os en� Jornal. Nac. mod�stas Hugeb'i;õcs, e, por;'-' :;w.,.���.�' el1tão este o primeiro com-

�;�����: ����l�eà ��'c�:l��:' !����l��t�: :;�:;lsei��: �� i��:O:�é 5i�o anos�,20 'I �:rd�������f: :er�:;�:a:� Páscoa dos Isto-, �:��i:an�u����a�a Indepen-

(j�mal' da Silva. Foi, preso Jiás, segundo se informa

a-I IMPERIA�I

I
d{l nosso povo...!. uma polícia 'dantesDA ""'tralto

- em 1.850, no Rio �e Ja-

f, uando promoviá doool'dens qui, Acheson sempre mani-
.

Às 5 _ 7,45hs a altura de seus foros de VDa" neiro, faleceu o Chefe de Di-

1, f) ponto de 'onibus de An- festara des,ejo de conhecer, I Luiz DELFINQ _ Húrte- CÍvilisação e capaz ''Porque-' -No, páteo dtt-Bandeira. d';), v.isãQ Jacinto,Roqu.e.de S(�na

[;elina, ante�Qntem. em primeira mão, oS,proje- cia SANTOS voltamos as vistas para o sr. Grupo Escolar ",José Boi- Pereira"que foi Mi11istro da

...
� tos l�elacionad'Os com o pro.... em:

I Secretár"lo da Viação, ·Obras teux", DO sub-distrito do E ... "Marinha e Diretor da Esco-

BOM GUIA. , ; gl'ftma �e rec�lp�ração da,\ O MEU J?IA CHEGARÁ Públicas e Agricultura, a:� treitoj realiZá-se, as 8 horas la de Marinha. DiBtinguíra-

Compar�cel'am, ontem, à economIa brasIlelra, embora I No programa: Noticia.s bor�ando o tema da Polícia de hoje, á Páscoa dos Estu- se em vários combates, no

DR., João Spuza e Valdelpar isso não queira dizér que se da Semana. Nac. Florestal e pretendendo fa- uantes e Mocidade daquela Rio da Prata e comandou a

.ello, conduzindo um indi. façam quaisquer altera�ões Galm�n Briths zê�lo brevemente" das Polí- localidade, Para cu.io ato re· flotilha no Uruguaí;

'"jduo que, embriagá'do, se nos 'mesmos. Funcionáriq� Censura Livre. cias 'Rúl'al e Rodovíária. Já ['ebemos renvite da direção - em,1.913, faleceu o Dr.

enco'lltrava à rua Lages, ao br;lsileiros em Washington Preços: 6,20 _ 320 que a Secretária da

segn-,
daquele ef.ucandário e do Manoel Ferraz 'de Campos

lado de sua carroça e acom- encararam essa atitude' de
. IMPERIO, rança, tão aquem da impol�- Re·Jmo. Padre Vigário da SaBes;

panhado do seu guia. O pro- Acheson como muito auspi- Às ,7,45h. tância que deve ter, não' Pal'('quh!. André Nilo Tadasc4i

prietál'io da,. carr.oça, Fran- ciosa, pois sãQ de opmlao Robert'MITCHUlVr' quer, por ellq!lanto, melho-

ciSi!O Demétrio,'compal'eceu' ,que o programa de fomento, ClàQde RAINS
o raI' a' eficiência da sua ar-

incontinenti' à D�elegaeia. O para ter êxito depende em 'em: "caica e "enguiçada" máqui-
SilU �ll'J.pregado, carroceiro, grande parte da mais estrei- TRAGICO DESTINO na policial, e permanece,

orc�ontrado e!llbri��ado,ch!� ta ,cooperação entre os dois
I

Preços: 5,00 3,20 muda, ao que parece lJ<)r te�

n a,se �asemll'o JulIO da

SIl-I-
pal�es. . Imp. até 18 anos. meiosa;' a' .quà'Iq'uei.;. meiho- '

' , •

V,t, resldente no Saco dos '.'
ria, 'voltamos as vistas pum

'

,

- SÃO JOÃO - "

Liutões. - :.e- M '" a S��retária da Agricultura I _ �

de

Nada al�m disso, registou :
' I e alertamos o seu

titUlarj
JOA.() "lEIRA & elA. LTB,A..

o Comissário... I' DR. RI=NATO' CO'STA 'I que póde e 'deve ter a sua '
' Ru� Santos Saraiya, ,2�O

L polícia, afim de evitar a dfl- ES'fREIT? -, Florianópolis - 'Santa' ,Ca�arina •

PRESO O ROUBO _ E O : ,\'astação tumultuária ,das �

Peça� l-egltlmas em geral para automovels ,e C8B'4I-

LAI>ltAO?.. I _ REASSUMnJ SUA CLlNICA I nossas 'flórestas, um crime rho�s -·INTERNATIONAL - DODGE ...- FORD-

'Ainda ontem foi entregue ! de lesa-Pátria que se está CHEVROI,ET, etc.
� ,

à Púlicia quantidade de ob- j. Cons.: Rua Felipe Sehmidt, 38, • processando pela incurl:3 �ferece as melhores vantagens nos preços das mewr-

,iew!'l roubados no Armazem
_ I

dos adminis.trad�l'es, e quC' c�ol'1ns., favorec-endo desta for�a aos senhores COn81f�

,do sr. Francisco Luiz de ARes.: Rua Rafael Bau�eira, 55; - T�). 1.3�4. seria paralisado, com a crüt-
101dores.

Oliveira, no Mercado Públi- ••
cão de uma Polícia Flore�· ..........__

co. :let;ta Capital. -

• � tai, 'única 'metlida poS"iti';� .' t' MIS'Sa . DE'" 7�, 0"1'1', E () ladrão, o11de anda-

M· dO.
capaz de fisc�lizal' o c-orte

-

rá'!,.. r "t.',,-- ',Issa e.' 7- II
e 0'brigul' o replantio dás'

CIUX!ENCIO VIU CRES-
_

I
árvores, ;oÍ1:rolar e, n:,al1tel'

ei�R OS FERIMENTOS. , .

' a observancIa do COdIgO 'de
Juvenal Nelinho Pereira, Leonel T. Pereira, Andro-

c,
.

C P
ni�a Pereira, Moura, Manita Pereira Ramos .e Maria Silva.

;ompareceu à 'DR., Cres- JOÃO RADZIMINSKI "1
,aça e esca, cooperar e '''-

eH,cio dos 'Santos, queixan- M' Ch
..", .

r i e 11 t a r os agricultores
Convidam seus parentes e amigds para assistirem a,

Ô)-i:,e oe que sua esposa lhe
aqa erem Radzlmll1skl, Josefa RadzIminski, quanto .aos c h' t' missa de 7° dia que mandarão cel,ebrar às 7 horas dO'

,
,Thomas de Francisco e família, JQrgé Radziminski e Se- 't'

on eClmen. O� dia 1Q de Julho; terç��feira, na Cátedral Metl'opolit�na,.
t"'lJ<tncara, provocando di- nhora, família Cherem, ainda conste'rnados co'm o rude

que
t
perml tamto aPdrovelta-",'rsl;,s ferinlent,os.

men o cons an e t
altar de São José, em sufrágio da alma. de sua inesque-

. golpe que acabam de passar', com o falecimento d,e sell .

' . -

d
a el?:, 'v 1 't AND O

:!'� I.JlHOUSINE FOI .

'í I � "'Ih
. _ "

sem ple,lUlZO asna fertIh-
f:l e pl'og-em ora', " R NICA FR.ANCISCA PEREIRA

, 1l1e�quec ve esposo, fIO, li'mao, tIo, genro e cunhado d d
'

d
'

'

1
' (Nola).

'

ABALROADA JOAO RADZIMINSKI' t·
a e, esenvo vendo pO'� '.'

'

'1\" DR ""
'_ .'

.

, vem por es e melO agradecer a to- f
_ .

t
.'

,

1. .l'ti1teclpadamente agradecem a todos que comparece-

"LI �. c,ste, e LltlZ J,oI'g,e ,das as ,pesso"s qlle os COIlf'ortaI'"
.

I
,\

t
unçao, SIS ematlCa plopa-,

_, �
," ,,,,m espeCla men e ao 'd

' rem a êste ato de fé, bem como aos Que ,assistira,111 ao se-

'-la Silva, iniol"nu�ndo Que o ',balizado Clill1'CO Dl' Ar.t p."
"

O'.
. .

ganCla e .metodos e proces-
_ -

.

" t "1
�

'.
"

"
" UI' ereIra ,e llveIra que ha " Ih .' .

- pultamento, realizado no cem:itél'io de Cal�as\'ieiras.
se« at'l omoVe, placa 3-6ú- longos anos vinha com dedica -. d l' t

sos pala lun me OI e laclO-

1" 1 t f
"çao e esve o ratando-o, nal '7't' 't I 1

'.

", (1;€ a' praça, ora, ante- às Reverendas J Irmãs do Hospital d C"rl'd d 'R'
,apTO' eI Rmen o (O so o ,.._............---"•••.-•...,.,.--_..............,..,..-...:..� .....�-.-."...,...-

t '2?h'
e '<1 a e, aos a- e 'cons

� t
.

(ln em, as � oras, na es- (11os Amadores ql'& colaborara n t
. _

" eqUe11Lemen e, maIOr

t .• , l' d S d L'
_ ..

.' ,m as ransmlssoes de rendimen�o
,d( <l ° aço os Imoes, notIcias aos seus familiares ausentes princi almente

' c •
,

g\.ntll'Oada, pela eamionete, aos seus colegas de Florianôpoli�.
' ,P Apreser:taI�os, co�o 'exem-

sem pJaca,. Os paralamas di- Outrossim convid'll� a' tod 't .
pIo, a cnacao na Força PÚ-

, ,

'

•

• • , . < os os paI'eu es e am]gos br d <:: -

Pld
fi.ll.r.Nf? e traZeIl'O, lado es- para a Missa de 70 dia que mand 1 b ,] 1"

,lca e uao ' au o e um::,

1 f
...'

am ce e 1'ar pela a ma Políc' FI . tI:]'
. I.

(,ue]'(.o, so reram dal1lflCa- do extinto no dia 3D do con�ent'e ,se d -f i"
'

7 ')Q _

la 01 es ,a: a {]S'O081-

,1,Ges: h .. AI
"

gun a e I a, as ,<> çaa da Secretal'1a de Agr:'
01 as" no tal' do Sagl:ado Coração de Jesús, na Cate- 1

.

1-,

J)['i'll1eteu a Policia pro-' dral Metropolitana. Por es�e a,to de Fé Cristã, se confes- c� ttur�, �alf'a o serv!ço d:
,

vjJe?16as. ssm sumamente gratos..
. pIO eça� a alma e a flora.

Compoe-se essa P-tlHda-d€

< '

Na· POlícia NOI.s 1110'''8-
tlmos ao Brasil

LADRÃO PRESO'

Galeria de Peças �e Ices$órius

elementos que esC'on),idos em � Florestais e de Caça e Pes

rigorosà seleção, são p-repa- ,i ea, e tambem c{lnhecimellto-s
nodos e instl'uid-os p.aJ�t a! de capatazia agríeola !e at�
,mj�sã.o à 'qual S€ destinam, I de s'ocorros de ul'gência, .a

incluido nesse preparo, <1- fim de s� 'tornarem capaci�
lêm dos conhedm.ento"l c·�· ta.dos a prestarem, aos t:ra
muns a.o soMado e ao poh- balhad�l."es rt1r-ai-s �alios%
cial det�lhado est1.1do !1os ajuda.'
·Qódig'(l$ e 'R�lament".tS l S.SUIU

(
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los Bastldafes do IID�. � .. Linh-a ItajaiHe�âDica LI.e,rerlft I � SANTOS & BATISTA .

.

antiga "CEZAlUO'''''
CAMINHONETE:

POR AL NETO a confiança cio púbÜ�6 para
A literatura .e os lite-ratos o fabricante, isto é, para o

ficham-se, neste momento, esc rrtor, /

'no limiar de uma nova era. A primeira coisa que, a o·

Até agora, as· obrai; Iite-] fidna fiÍz é resumir em pou
ratas eram feitas PO!' im- ·i.cas páginas o romance, !l

provisadores. Mas o movi- I obra teatral ou o que seja,
menta renovador já teve I Este l'esnmo,' que deve
início. .' I conter todos 'os' elementos

O objetivo desse movímen- essencia.ix da obra original,
to renovador.. que. tem' ori- é enviado a pessoas de rs

gem lias Estados' Unidos, é ronh;':�.id�· capa�idade ínte-
eliminar da literatura a im- lectual. óNIBUS rooem e�nst!'ÚHla ,

, . .

provisação, o amadorismo. Ent�e ás pessoas Que re- \.v. mo �Al\1.cO - 2 quartas, \Sai�; varanrie, coz i- .

Uma obra literai-ía deve cebem '0" resumo figuram Sajda (le Itajaí 7 ból'l'AS n,ha-, W. c., etc. .

.

r�el>.�.r tanta -atenção .técni- sempre professores, critico'! 11 ,. flUNDAD'E - õ quartoa, 82.'1"& 3nn-tar,. copa, coainlta,
.

d t
.

1 t 't' -.' _Gbegada_ Fpolts. - . "

-ca como um pro U o i!H Us- e ou 1'OS escl'lores',:'I banheiro, grande- v·arancta.6 Jep{Jsito .....•....

'VOLTA.:trial. Si se trata de um roman- h ,-;'OQUEIRO� --'- 3 qnartoe, safa, (''Ilzhiha, ',banheiro,
f

.
. Salda FpoHs. 15 orasOs 'ahricautes d·? aem- ce policial, o resumo é eTI-
Chegsda ftajaí 19" etc. . ..•.......... , .. , .•..........•....... , ...

planos, de automoveis ou de viado também a advogados, :3:m:RVID.AO-FP...ANZONJ - 3 quartos, sala., cO<linba,JAos sábados e feriados � saída de .

:refrigeradores, jamais lan- detectives e outros que co- h d à 1 w. C. cf ch'uveiro, etc. .. : ..

cam ao mercado um 110VO nhecem o assunto. . l'
Ppolis. é às 13 horas e fi. c ega a ta-

$ACC) DM. LIM-Ó!ES ._ :Rua Oeral _: ·Z casal! de ma-
�. .

1..'
• jai às 17h.)"111OOe10 ··sem, .snbmete-lo .. ft .. l{) . .resumf} de- um-foto-dra- .

_:_:_ delTa novas ; .. �."" .

uma série de provas. ma, ou seja, de uma pe(;a ,AG�NCI;(\ J'OS� BOI'l'E'0'4 (no principio) -- 2 quartos, coziuha,
.

<

De acôrdo com o resulta- estrita para-o cinema, cujo Provisoriamente à Rua Felipe' SChmldt, "..&ooa. . , .

,(10 dessas provas, o modelo tema se relacione ..com a vi- CO'Q'U'ElR.OS - Rua S. <Jristavão -- � casas de ma-
sofre 'alterações e melhora": da maritima: será enviado à

n. 38.
deira, UlUq com 6 peças e outra caril 3, terreno

mentes, de formá que, qnan- oficiais da marinha, ag�ntes
r Pa'rt·.;.01·pa

.

çao
.

-

,

.

2Zx550 mts. . ....•..............•... , ...•....

do chega às mãos do consu- de navegação e similares '.I. ,DUARTE SCHUTEL Z casas, uma com 4 quartos,
midor é um produto garanti- autcridades na matería. . sala jantar., sala visita, eozínha, ,W. C., etc., ·OU·

-40 pela experiência. Uma poesia que se refira: AFFONSO MARÍA CAR-' OTTO JENSEN
tra cf 2 qu ..rtos, saia, varanda, cozinha, W. C.

OS escritores, p�rém, ain.! q
..n:ds;�rC)s, é enviada a or': I DOSO DA VEIGA E e

c/ 'chuveiro .. , .•...... ,.: , , .

da carecem de métodos e
I nitologistas, guardas flo- I

I �EN::aORA -·SEN.HORA ES.T'RElTO � Rua Tereza Cristina - 2 quartas, sa-

meios cientificos para pro- _ restais ou pessoas que pos-. pa.rbclpan: aos seu� pa- participam .
aos seus pa- I

la, varanda, cosinha, terreno frente 35 mts, fnn-
val' O que escrevem antes de I suem viveiros em easa. .� ren.tes � :amlgos, o nOlv�do rentes:e aroigos, o noivad() dos 25 mts. , , , .

entregar a obra ao editor. Si a personagem central de seu fIl.ho AR�ALDO com de. sua '(ilha E.LFl com 0. 'Sr, RUA MONSENHOR T9PP - 3 qual·tos, sala visita,
Novelas, romances, . jon-

.
de um romance é uma sen- a senhOrIta Elfl Jensen, I Arnaldo Machado da VeIga. saia jantar, cozinha, depósit", copa, etc:

tos, obras de teatro, são lan-I nhora altamente elegante, o ELFI e ARNALD9 ESTREtTO - Rua 3 d'e Maio - Sala p'; negócio, 2

d d h d b Noivosça os ao merca o sem ,ave- res,umo a o ra, contendo q-u.artns. varand,a, cozin.ha .............•......

rém sid'o s,ubmetidos á SC'- descri(>.ões dos vestidos usa- !<;STRElTO - Rua Santos Saraiva - fi quartos, sala
Tic de experiências que,}lO dos 'pela hOl'oina, é enviado'

C b:u..a"'de'
jantar, sala visita, copa, qU'9.rto de banho,

�aso dps produtos i:ndustrí- .a costureiro de comprovada Advoca(;,a e onla . IlÍUd Terren.o 1..Qx50 - p.reça:
ais, é a chave do sucesso. competencia. E c:utras q.ue :p.or ynoti·vo de fôrça maior não são

A fim' de. remediar essa E'sta r.emessa <ta obra li- Inunciadas': algumas destas casas são aceita transfe-

rências pelo Montepiu o.u Institutos ..

TERRENO Ã VE.:."i!DA

,A.(;O DOS LIMõES ._, Rua Geral - com 33x500 mts. IS.OOO,ol)
'\I..AMEDA ADOLFO KONDER - com 15x30 mts. ..

. 75.000,00
COMPRAS DE .CAS�S, TERRENOS, CHAC_�I]4S E SI'fIOS .

Temos sempre interessados em cómprar casas, terrenos, cha-

IDA:
7,15 horas

9,45
Saída de Itajai
Chegada Fpolis.
-VOLTA:
Saída Fpolis,
Chegada Itajai "

...M,3.0 horas
17,.00 ,)

(Aos sábados e f&l'iados a s.aída de

Ppolís. é às 13(30 h, e a chegada à l'ta'-
',. Jaí' às' 16h.). .

.

situação, acaba �e ser fun�

daqa nos Estados Unidos
:uma organização que tem

por objetivo introduzir a

té.cnica industrial Í_lO cam

po da literatura.
Esta organização chama

se oficialmente New Enter
tainment Workshop.
Na v,et'dade, tratà-se ..de

uma verdadeira ofieina me

cânica para literatura, cuja
séde está perto da cidade de

JIopewelI, no e�tado de NBW
Jersey.

O processo industrial a

plicad'o á literatura é o, se

'_gninte:
Uma vez terminada a 0-

13ra, o escritór a apresenta
á oficin'a: A oficina se e11-

,earl'ega de provar si o pro-
.

duto literário é bom, si tem
possibilidaiJe de ser vendidi}
no mercado e de conquistar'

te.rarÍa a .elementos técnicos
capazes de julgá-la consti
tue a primeira parte d.as
provas da ofieina mecânica
parfi.Jikr-ªtlJ.l:"�, .. _" ,_ ..

DR. ESTEVAM FREGAPANI
- Advogado. -

ACÁCIO GARlBALDI S. THIAGO
- Contabilista"::__

Edifício "lPASE" - 5° a.ndar.

.

, .

I Rainha di Pelroleo
I AJUDE A DEFENDER o

.

PETRóLEO BnASIL�.IRO
VOTANDO
NO CONCURS(�

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL'
. RAINHA DO PETRóLEO

\0 PR1!::�'{I'O: Viagem S10

Rio - PATRlóTICA
COLABORAÇÃO �'a T. 'A. C.

1'BlDA& utJJU.m_
• RAOÜ .1ft1í1'f1',u

�IfIU'11 � N8IlI81'.
......... •utJtH·....

.

�"IIIl"" til••J1*'te

·'l:�;\r�
�{iI"

.

'

•

INTEJiAMENTE
NOVO

MÓOÜ00010HP

/'

PONTO' MOlHO
.. .

MARCHA AVANTE
MARCHA A RE
TANQUE INDEPENDENTE

1 CI MEDI�OR DE GASOliNA

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
. Rua joão Pinto, 9 Fpolis

. \ \,

, CAS.AS A VENDA
nu.<\ BOCAIUVA - 4 quartos, sala visita, sala jan

! tal'; .e0P"\. banheíro, coz inha, depósito, etc. . ...

,

RUA TENEN'l'E SILVEIRA _.;; quartos, sala visita,

300,000,00

sala jantar, ·copa, coalnba, etc. ., ' , .

RUA s.ilO PEDRO (Elltreito-Baln-eário) -- -3 quartos,

ante-sala, salà visita, copa. cozinha,. ins.tallÍçíio;
sani'tária c>,)mpleta;' e duas :ilsas pequenas :

nos

fundas. . ......•............ ', , .. , . v •• ,

fl.T.JA rrURVÁr, MELQUIADES .,(J:'rolOllgamento) -:..

l!O(},OQO,o C)

40.0.000,0'0

200-.0.00.,00

, 100.00.0,00.

100..000-,00

bO.o.OÔ.06

6�.Oo.O,oo

4�.000.oo

• 3&.OOO:0f)

35,00.0,00.

180,QOO,oo

250.00.0,00

350.000,00

..

�aras e sitios .

HIPOTECAS
Recebemos e aplicamos qualquer importância com garantia hi

potecária.

AI}MINISTK\:Ç,\O DE P.'RÉDJOS

Mediante modic1' comi·seio, aceitamos procurações para admi

nistrar' prédios, recebemos alugl'ieis, pagamos impostos, etc.

PROCESSOS IMOBILIARIOS
'. Organiz�mos processos imohiliá�i'Qs, para os Institutos,' Cai.xa

E.conômjca: etc., temo's também possibilidade de cOl1seguir qualquer
documento sôbre imóveis.

•

FICHARIO
O cliente que desej.ar comprar caSq, terren.o, sitio, chacara, po

derá v.ir a séde dêste .ESC1'it.ól'io e px-eencher uma .ficha dizend.o C)

(:lue deseja �dq-niri].' e assim c(msguirmos avizaremos ao interes'sa

do, s'em despesas para () cliente .

INF(}R1I-1.o\ÇÕES
'. I I. •

Sem compromisso, llsra ° cliente, damos qualquer i.nformaçíi�
dl>s negócios imobiliários.

Av. MaUl'O Ramos - 3 quartos, cosinha, sala jantar,
sala, visita etc. ,180.000,.00-

Estreito - Rua José C. Silva - 5 quartos, sala vi-
sita, sala, Jantar, cosinha banheiro etv 160 . .0.00,.00-

Estreito - Ruà José C. Si.Iva· - 3 quartos, sala vi-
sita, sala jantar, cosinha, banheiFO et.,c. 60.000,00-

At.aca todo () organismo
EM SIFILIS OU REGMA
TISMO DA MESMA' aR!-

origem.
. lnofensivo ao organü'mo, a9,'!"adável con'o li,

co]' .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r. ALEG�E, 27 (V, A,) - Concluídos os preparatí- necessár-io para, o fiél cumprimento da delicada missão

I'
PRO'fESTO DO 'SENADOR MApER

vos, estabelecido o roteiro e definidos os objetivos visados' que leva.
h

.
-

RIO, 27 (V. A.) - Falando, .hoje, no Senado, o sr..

-

se?"�le, oje, para Santa Rosa o con tingente 'da 'Briga-. A simples presença dos valorosos soldados da Brí- Othan .Mader verberou os atentados havidos na nossa

d.a. MIlJtar incumbido do patrulhamento das nossas fron- d M'I
I

ga a 1 itar ao- longo da f,ai.xa mais .ft.'equentemente vi- fronteira com
..

a Argentina, não compreen.dendo deixe de-

teu'a,s com a Argentina, naquele município. j
d 1 1

..

.\
-

F
:la o pe os gene armes, servrra, sem dúvida, para restabe- haver a' pun içao dos culpados e o l'eSSarclUwnto de danos.

oram .selecionados 50 homens de elite da tradicio- 1 d
1 f

- iecer a 01' em e o respeito á nossa soberania pelas pol i- materiais. Afirmou que a tolerancia do Brasil, com re-

na. 'orça gaúcha, sob o comando de um jovem oficial de
" \:'

-,

,

b Ih eI.aIS argentinos, aM,bando-se, de vês, com as refregas 'lação aos chamados "incide_ntes de fronteira", tem ,exce-

1'1 ante fe.' de oficio, o tenente Pl in io Pinto Pigueiredo. t
O

sangren as entre gendãrrnes e ."cohtrabandistas" brasi-' dido a todos 'os limites. Também acentuou que durante,

.con.t1llgente brizadiano levará .todo-o equipamento Ie iros.
'

a última guerra] a Argentina precisou de pneus e favore-
..-�......._._-.._._......_--..._._.---..,._......- .. �_.,..... .

'

.

_" .. __. ...__._...................._w............_._••_....-.-__...__- ..........._.;.___._.....• ..._.....·.·_..· ......... eeu o contrabando desse produto artavés das nossas .

\
-

"

.' fronteiras. '0 meSI110 fazia .para íntroduzir trigo no nosso-

Nota da' CDmissão Executiva país quando havia na Argentina superprodução,
. "

Estadual do ·P .. T. B.

'-

A propósr+o das

dedara-I
(()J.1aço de O'ivr-il'a expres

.;t'!':s de s r. Dep. Volrrey .Col- s.un o seu' PO'1t<, de vista
laço de Oli�:ira l1a. ses:ão' r ,c�H.al, contrá rio 2.0 'pensa-
0.11 Assemble ' 'LegIslatIva mente oficial do Partido .

. 'de hoje, segundo as quais o Torna públ ico outrossim,
tXI1lL'. SI'. Presrdente Getú- )UIU destruir confusões que
li" v argas �e':a agidg por de procuram laí:pJ' a respei
;:il;�yiração dos "t.rusts" in- b das atitudes do Senador
tE'n�;1uon�is do petróleo, ao Carlos Gomes de Oliveira. ê

1,;11\"1:\1' ao Congresso Nacio- do Deputado Saldo Ramos

:',I,.:.!) pro.ie�o d-v.críacão da (F,1P. ,:::queles ilus t.res pa:rla�
I.bTROBRAS, a Comissão 'lJe.ctares, seg-inno suas de
Executiva Ests dual do P. :),nnH;ões à inrp: ensa e nas
T. B.. 3.pÓS consulta à maio- tr inunas das Casas do Con
rio dos seus membros, re- zresso, não sao contrário\
�(j:V(u tornar IJÚ\>licO .qu·" à FETROBRÁS, a qual, di
ta '.'1 declaracões não corres- ga-se a verdac'e, é uma em

p·Jncie.m ao pensamento des-' prêsa nacionalísta pelo seu
h secção estadual do p, T. �OllU:xto e P�'0 que c:onsta'lR., o qual tem "ido expresso das declarações claras e

Pf,!-iS srs. De;'-.l'��I(los Paulo rl'e,�iul!S do emiltente Pi'esi-,
i\'farqu'es e Braz ;Joaquim' Al- de,,"e Get'I'''7

.

.:.l U 10 "argas, em

ves e pelas (:olLl1al'> do jor.. "eus rr,emorávei:. discursos
n'l! "A EVOLU(;AO" e,é no pronunciados' "f�enteme!1te
�('ntido de apoio à iniciativa na Bahia,
gnvPn1smental na 'PETRO-,. (Ass.) José de Lemer Ro.
latAS, esclar1ocendo, assim, ddgues - Pre,.;;dente em

que as deelaraçíjes do 'Dep, i
cX13n icio.

.

.....................................�......

Naulrago� O Navio "Maria
Luiz8» Das costas do

R. G. do Sul

. Florianópolis, .Sábado, 2'8 de Junho de 1952
.._-----_.. --------

o IC8Dleeime·nto do DI'
--------------------�'---------------

/

Is fettas' Juoio!s" boje, à noit8,
D8sta Cápltal e Soburbio's

NO c: H., �LDO LUZ I Nota sensacional será"

, ? ,31:�pattco CI�be de. :��-l O'S (;a;;::t�s caipiras. que CODl

g.L.I- Aldo Luz, abr ii a, pa l't'<:erao ao animado 'Hl'
lia noite de hoje, os Si';!US f a- rasta-pê ...
l('es, para a realização oa NO SACO DOS LIMÕES
tradicional festa dé São Pe-

. l\.s Arraiá do Pindura
dro, que vem sendo levada S'J.:a, no Clube Recrea civo
a

.

efeito todes os anos ?o.n Lir>ú.ense, marcará époc:-"
invll�gar brilhantismo. Pw'a sc.:l)l ciúvida, a FESTA Di)
as festividades desta noit8 ARJ;AIÁ.
foi crgan izado um in ter.�s- fl,� í, também, e:i!tará i)r::.
sa1:te programa que con,,!'.'!- ,;enle o cumpadre Zebedeil,
rá de' danças, surpreSilS, �Llle incarnará o, nosso !;Cli.
�OtlC',lr!'os com belissimo:; pir:l, com a sua palavra e

premios, melado, aipim, ba.- ()- feus 'gestos que lem0:�,l
íaia, (lHentão, etc, As 24 ho- l'Ü(.' II nosso caboclo .. ,

rns será feita a proclamaça!) NO ESTnEITO
dos fE'!';teirQs do ano vindoa- Ni! C. n. "6 de Janeiro9--

.

1'0, e, após será dancada uma O f::mpático "6 de Janl'!l-
cfü.adrilha.

>

l'O", Jo Estreito, oferecedi
'O estimado esportista �r, 11(>:':. �eus associados e e,)J1-

,jose Rosa e sua exma. esoo- .� dados,. com inicio às 21.30
sa J upil'a Rosa, festeir-'ls, iwra1:i, à noite de hoje, '1.'1.i-
vem envl'd d

. Teleg'rama de u'ltI'ma bOl'a j'nfoI'ma ter I'do a pI'que,
,

.
an ,() os malOn�s mrdhl festa. estando progr;l-

.

('Í:lf')�ç;os, para que o progr"l- mada uma quadrilha dansa.
nas costas do Rio Grande do Sul, o navio mercante' na-

1 I f t' 'd d
' CÍonal MARIA ÜJIZ.�.

fLa c.as es lVI a es sela ;ln paI jovens e frequent.'!..
n.

;:ümprido a risca, tendo fi- dores da sociedade local.
A tripiila.ção, segundo as mesmas fontes deste nnti-

(�.'lJ(' a. -ornamentação doó' ,)utlos números de at'\\-
ciário, composta de 18 homens, foi salva pelo petroleiro

salões a seus cargos e hem' ç[í(, alegrarão a. noitada' àe americano Texas Tl'ader.

<Js81!n outras providencias hoje que, sem dúvida, nHil'�
O navio nâo venceu o temporal Que desabou nas' cos-

par:J !lue nada falte no "ar- cal'�o' época: nos anais da-
tas do sul do Brasil, desde ante·ont�m.

}'aiá" do C, R. Aldo Luz. quele simpático Clube.
Não há pormenores sôbl'e esse fatal acidente.

:;;�::�i!,�:��:E:��,,��o:: f ,,;;';"",o':;��::2,�!�:::�": c;ru--;�,��--.-.y�
-�

.am�H, �elos, preparativ�3,. é pf'Pidaçã.o que viverá ho",;;s -

rle H� plevel que a Íl'adI'3IO- de ·alegna, contagiante "ln quando p"s"ara 00- tá' I ba Onalfesta.deSão ..
Pedro,de;:;- al�;mados saráus, em'ql!"e . 'I '" ' r pc ti•. D8-

t� �.n.o. seja a maIor e a ml�!S nào tctarão ausen.tes fogos.
,

b're' ,engraxa·I.... 'AI·., ..sIII".,: .. ,.1I8" "".'ammada de '-::todos os tem- de artificio, batata doce, ai- .11 Iv u

P?s. nuas orquestras anima. phn, melado e ....a mú,,·j(:n 811 com Ia 1,ra0 as danças e os diveái-\ que é a alma �nessas o':a..

. erc De·
.

mentog qtle o "mais qU�l i- �;;ões. Onte,!)l, às 14 hOl:as, apro- O :-!áufrag"', c1IJtina-.se· An-1do" organizou para hoje. N"0 C. R. "Aldo Lu.z" e no' ximu?amente, várias �ess'oas t.ônio de 'tal, 'l"!';':s conhecIdo
Fi;!l'lmos gratos a diroto- I:.te Clube, l1esta Capitu� c l'E'Ulllram-se, 110 trapIche de pela dcunha de 'Ionico en.,

l'ia do gremio alvi-rubro 'Je- em 88CO dos Limões e 110
C. C. Tolenfino & Cia., à Ri- gr:ucite.

'

ln p.tencioso e gentil con�'i- "(;;streiLo, as festas de S. Pe- ta Maria, pl'ovocando vel'da- En<!ontrava-se ele pescan-
te quP. nos e�dereçou. :1 '.'0 e S. 'Paul� "serão mHr- deiro movimento,

. à'i, sentado à um canto do
NO IATE CLUBE A '::antes nos diag em que o

E' que um homem, 'quase tl.'apiche.�Se)1,lO vítima de..•
'

PEJ)RA GRANDE P�'W) precisa-esquecer,

fi"'_la
mOl·te!', caira à água, de- um !,),taque q':,� t jogou ii

(\ nforme já vimos divLl,i- s,)fjeamente, as a·mal'gur.:. 'I ?atendo-se ferozmente, con- ::t?;ua. �teiid]('c, E.alvo ell-

gando, o s'impático Iate Clu- J(J-: dias que vivemos. .

tl'a as ondas.
,

flil1, fOI lev,::'tdo ii, praia em

b!, YIOl'ianópolis, à, rua Frei � _-oI" _.. Num ato dIgno de

encô-I·Hn
bote, sen;lo ,\ubmetido a

Canecl'.Í no apl'azivel bairro ,Tipo�g'ral!':.o
mi /;\, o s:. �h:lando Mach�- cxe.t','�ciQs que o livraram de

da Pedra Glande, reªliZW1, :
II. (lO, })l'c:pnetal'lo do Bar 1\1:1- â;iflx18, pois higerira já.

. �ambé:m à noite de hoje, com ,Pree.Isa-se de um bom Ti- ra·Mar, chegando nO' mo- 1,{rande quantUaoe de água.
!nirio às 19,30 noras, a sua pograÍ.o. Tratar a rua Feli- mí'Ilto. atirou-;;!'! aO mar; in. f Cl-:egado à PI'aJa foi lev. a�

.

t!."adielonal festa de São .Pe- pe SChm,idt, 27.' Livraria' d:l em socorro d:\ pohre ho- d.(I para o Hospitai de Cari-
dI'O e São Paulo.' Progresso, Iw·m. salvan,Jo-o da morte.' clMiE, onde f"i p'ensado,

;}�:��f�S��:�::t�f.;t:� ISsisTnãífoõ��Tiâru
;�:���d�uaes f::esI�S �o�efo� Seria aotor do· érlme um cabo da Policia Iilitar
dellt.ro, ·�s aSSOCIados do' Segundo notícias que n(l3 ,ter' a ordem pública, um ca- do Legislativo, comu�ican
Iate VIV�l'aO horas de inten. c�egam da cidade de Tuba- bo da P01ida Militar t�ria d.o-Ihe a trágica e lamentá
sa_ aleg-n,a. " I r�o. no sul do Estado,. v,eri� nf'sassinado um pobre Op(�· vel ocolTencia, infOl'mc:u

Haver�: tambem, um jazz . f�cou-se', aH. nestes últimos l'ário. que, embora sem pOl'me�o.·
d') ":::rral?". q�le f:'l2'á os P<t-j dl�s, bárbaro é inominável -

Na sessão de ontem di! �'es, havia tido conheeimen·
res rodopIar no salao.

I.cnme,
que provocou revoI- Assembléia Legislativa o to dD r.eferido assassinato.

Qt,;entã_o, batata doce. :']- ta da população, sr. Dep. Lecian Slovinski, ?rometeu comentar o acon-'

pinl. de.: est�H:ão p�'esente"l. . Usando. da. sua arma qllt' após ter conbecÍmento de t.e'eimento tão logo lhe che·
:para malDI' anImaçao. , lhe fora (�ol:flada para mall- �Im telegrama ao Presidente guem pormenores.

•

S, Exa. o culto Delegado Regional de Polícia de
todos os lageanos, deitou mensagem aos povos, S_
Exa. é. erudito na sabença e gen Ial nos comentários.
A sua mensagem é mais do que. um documento para ,

á posteridade : é unia página para as antologias. Ne
la. redoiram ciências e ·artes. N38 pl'imp.iras refu}ge
o causídico, jurisperi�o, senhor dQs segredos da Lei,...
exegeta' consagrado da Caha Magna; nas seguli da�,
alteia-se o escritor, estilista incomparável, filólogo.
ii1concusSÇi,

Co.mo j UI'ista, S. Exa, ensina. E cômo grámá-_
tieo ainda ensina, Confundindo os �sséclas, demons-·
tra, insignemente, que o Prefeito de Lages eriou li.

violên;cia, como se a violência fôsse o meio indicadao·
para a execução !la lei.

,

Aí, pal'a os' que penetram o anÍmlls do ju'riscon
,mIto, está a g�'ande lição, Dí-lo o Direito, afirma-o.
a Razão e sustenta-o a Prática: a violência não é ($

meio indicado pará a execução da lei. Aos asséc1as
obtus9s, impermeáveis às sabedorias, o conceito·
imortal, restará sabendo a môfo penicilinico, à pa�

. chequice de bacl!al'elete semostradeiro, Não e nUll-·

ca! Ali há mais. Há substância' e há conteúdo, a exi�

_
girem meditações interpretativas. Suhmetido aque
la làpidal' norm� jurídica à análise CÍentifica, trans
pondo-a de negativa par?� afirmativa, extraÍ11do-lhe'
as dilações que nela s'e contêm, da precipifaçãe de·
todos êsses elementos restará um princípio socíali·_·
zado no processus atual: A VIOL:íl:NCIA Só É MEIO'
INDICADO PARA ANÃO EXECUÇÃO DE LEI!

x x

x

\Ie parélhas com o jurista sartreano, da ESCO
LA DA ARTE MODERNA, coí'rem, no conspícuo 'De�
legado Regional de todos os lágeanos, o estilista e (Jo.'

gramático. .

,-

O primeiro burila imagéns de estonteante he
·Ieza: "Quando se trata, porém, de assunto de vitaI
impprtâncja }>ara a vida do Município ... Observe-sec
a propriedade adjetivante: importâ:ncia vital para a

vida! Eis aí um modal golpe de morte na mediocTi:·
dade dos asséclas!

O gramático, todavia, vence vitórias ao' estilis
ta, como se vê das citações que vão citad-as: "Só asshm
encontrou o Sr. Prdeito e seus comparsas o cami
nho. , ," "A execução das leis nacionais de trânsito,
sempre a cargo de autoridades estaduais quer o Pre-
feito sejam .. ,"

'

. qs néscios in�agai'ão: - Mas como? Será que
quando Q Prefeito e os seus comparsas ericontro� �

ca�ninho ,foi que acharam que a execução das leis
�e.lUm 9a sua competência?

Os sábios responderão: - Para trás, gente ig
nara! Não calunieis o mestre, Seêie sa'be·que as leis

. anteriores
_ � Constituição não foram por esta derro-·

gadas; . se foi no própl'io Montesquieu que êle foi
buscar l'esprit des lois; se êle doutrina que a vio
lênc.ia não é meio índicada para executar a leI' se êle
até para a vida clareia exigências vitais, eal�i, par
vos.! Quem sabe, assim, tanta sabedoria. ignorar ja
n:a�s pode que o verbo vai para o phu'al ou fica Dor-·

s�ngulal' quaudo o s-njeitc é plural ou singu'ar,
.

x �
x

E isso de a �ente RELAXAR antes e fieal' IN�
QUIETA depois, é mostra evidente de muita SERE
NIDADE.

Feliz, por isso, era um meu primo, que sempre
virava perigoso, depois que a turma do deixa dissO'c
entrava!

GUILHERME TAL
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