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I. do isto acontecer, o acôrdo será apenas um efeito Iégi- • •
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Esfervilham, novamente, os tumores de um acôrdo (·ó. Antes disso llriO só não poderá ser' feito, como ain- ; (>oHt.(co vigente. as noticias dê acôrdo poderão
polít.ico entre o situacionismo dominante nd' Estado e a da, se fôsse feito, não passar ia de aventura de conse- ,mentidas .� PUIOUJ. Enquanto êsse falo novo não su

-epcsiçãc pessedista.. Aos dono." de oiças super lsõnicas, q
.. UêUC.l.·à. de!.'1�strosa . par� o futuro, O ,G�vê,rno, �t� hO'll�iI\ H acôrdo continuará seild'o, 0. que é ainda �l:o!e: u

os boatos já informaram até as cláusulas em que se as- je, tem 8€,gUHJo a Iínha Justa da U, D. N. A eleição do beato. Q�umdo, no entanto. o Governador concretízar a

'Senta =êsse movimento c-ou'gregador de forças divergen- Presidente da Assembléia' Legislativa do Estado ficou promessas do eandidato ; quando a todos dispensar
teso Aos menos ímaginesos, as balelas transmitiram ape- sendo um fato isolado, prestando-se, por isso, à interpre- mesmo tratamento; quando puder ter pelo problema d

nas o segredo de futuras nomeações de Secretártos d'Es-, tacao de.'mais constituir um jogo contra o ex-presidente í:'3tadonamento de automóve-is de Lages o mesmo interês

tado, saídôs das fileiras.do Pl!rti�o �oc�al.Democrátíeo.> do� que () reconhecimento democrático de caber aquele SI! que teve pelo de Blumenau ou .de Joinv ille ou de Itr
Como na velha canção carnavalesca, o que 'hã riIsso cargo a um representante da ll,làior bancada. A par dis- "aí; quando lhe hOUV'2r sobrado serenidade nara reexa

. iudó é fantasia � nada mais: O panorama' político -de SOo I) ambiente politico do Estado..Ionge de receber aten- minar e 'corrigir atos de clamorosa injustiça; quando pu
Santa' Catarína contínua inalterado: .a U, D•.N. com as çúe,;

.

que contrfbuíssem para o desarmamento dos espio dermos todos proclamar-lhe a ímparcialtdade: quando a.

respeasablfidades do Govêrne e o P. S. D. com os encar- ritos (\ pela anulação de injustiças, gerassem a couf'ian-" suas decisões não confundirem os interêsses d6 Estad.

ges "da oposição. Qualquer alterl;lção nesse statuo quo J ça �na ação governamental., excluindo-a dá servidão às com 'interêsses outros; quando, enfim, o poder deixar d(

$eni decorrência de causas de' tal envergadura, que injuncêes part.ídárias � agravou-se ainda com 08 acon- ser o instrumento de um partido ou de alguns grupos
por si mesmas justificarão 'a conveniência, para ambas tecimentos de Lages. Nenhum ato tranquflizador, indica- t',1.itão, os eatarínenses' terão motivos para crer na possí
as pastes, de-um acêrdo político. Enquanto essas Causas lho -de que o ilustre Governador tencione agir fora do bifidade de um acôrdo político. Antes disso, iá o disse
não eclodirem, precipitadas pela ação governamental, círculo dos interêsses udeniseas, pode ser apontado à mQS. não poderia haver 'acôrdo, porque a palavra exata
não há falar em entendimentos.vá pergunta aqui parece oposição. Almoços, e visitas recíprocas,' provam" tão só, seria 'cambalacho, ou barganha, ou tramóia, ou conluio.
'inevitável: que causas serão essas? Fácil e já tantas ve- urbanidade. Em não havendo, na conduta oficial, no Es- Essa ameaça nunca pesou sêbre a atual oposição ca

ees esclarecida a resposta: serão aquelas que organizem tado. sutra compreensão, que lJ modifique substancial- taninense, A pró'va disso está nos homens que a chefiam.
no Estado úm verdadeiro clima de paz e harmonia. 'Quan- mente, e de mo� objetivo concorra para alterar o clima Rubens de Anuda Ramos.
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DRA. WLADYSLAVA W. l\lUSSI
\ E

DR. ANTôNIO DIB MUSSI
Médic06

Cirurgia-Clínica Oeraj-Parto a

'\lil'�'Ol2ÇO completo e especializado' das DOEN<JAS DF: SENHO

&.'1:,"Ó_ 'ç,1';oU modernos método's' de diagnósti.cos e trlrt'amento.

iIH>:.arN.("GOP}A -- HISTERO ,_ SALPfNGOGRAFIA � METAB,O
LISMO BASAL

.i1>'t>&.&ieii"apia por ondas cur.tas-Elet.rccougulacão Ralos Ultra'

" �".'";''''.'.;)a "fl bd'ra Vermelho,
?�'tt.m'icO: Rua Trajano, n. 1, l° andar Edi'fício dO"Mon:

���;.:w.
!1t:v.riln»: Da,s 9 às 12 boras _ Dr, Mussi.

Das 15· às 18 horas. - Dra.: Mussi.

Reaidência Avenida 'I'rornpowski, 84

DR! A. SANTAE4A
'.lf:iOrmlS41.o pela Faculdade Nacional de Jl(êdicina' da Universi

"'lOft.m, �rRl!i!).
lIli'édk1l> �r concurso da Assistência a Psicopatas do Distrito

�...",.�1_ '

I �..§'nterno do 8nspital I'siqufátrje� e Mantcômio Judiciárif' da

{''''f;>':�] W.M�rai.

�"'-}iBt:t!.T1!O da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.

rirnj;ea M-édica _ Doenças Nervosas.

4'.-.uJtitrio: Édifíc,io Améliá Neto - Sala Il.

I,
�dêuria': Rua Bocaiuva, 134.

"!;'••:rum!tas: Das 15 às 18 horas.

'!\elefo<le:

<':1vr,.sulwl'io: 1.�68:
�1e5i�}êndli : 1,381>,

.'

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

:DR. JOSÉ, BAmA S. BITTENCOURT
MéDICO

Clínica Geral - .PEDIATRIA

Rua l_ll de Maio, 16 - Itajai
:;'UERICULTURA - PEDIATRIA - CLINICA GERAL

�Uúrio e Residêncía -'- Rua Bulcão Viana n. 7 (Largo 13

olflk JiI�"h» - }t'lorianõpo lis.
�ri,,� B às 12 horas T ,Diàriamente.

, .

-

.)LHOS - O'>li'VIDOS ._ NARIZ-E, GARGANTA
DR. GUERREIRO, DA FONSECA

Especialista do Hospital
Mt>n.rna Apal"elhagem.
r� de Fenda -- Refrator - Vertometro etc. Raio X. (ra-

1'��:zdia'S da Cabeça) - Retirada de Corpos Extranhos do Pulmão

. \Preto n. 2 - (Altos, ti", Oasa I

�,*9iita para üso de Oculós.
�tlltól'io - Visc'onde de Ouro

•

� }BlOriz,on�).
jl�ia - ,Felipe Schmidt, 101. - Tel. 1560.

�

DIt. ANTÔNIO M(}NIZ. DE· ARAGÃO
CIRURGIA TltEU�A�OLOGIA.

•

Ortopedia
;;nii...sultór.io� Jção Pinto, 18.

:''t-. �D iIa 17 diàriamente.
. Menos aos Sábados.

�>:: Bocaiuva 136.

Y-wJ* 111. 714.

��------'�----"---------------- ------------------�--

DR.', ROLDÃO CONSONI
-�J!lTgill Geral - Alta Cirureia - Moléstias de Senhor..

...,. Cirurgia doa Tamorca -
;a" .Faculdade de Medir.ina aa Universidáde de São Paulo.
�:lI:-Ati8il;te,nte de Cirurgia dos Prtfessores Alipio Coneia

Neto e SyUa Matos.
,t:i?rôl"gia d� estomago, vesicu.la e vias bilia;�s� intestinos del-�, '

, I
fS",'iloi;. � g!'o,sso. tiroirl-e. rins, próstata, bexij1'a, útero,' ovários e trom-
l>_ "'Nar.i1'oeele, hidroce'le. varizes e hérnia. {

'Cmaunaa: Das 2, às õ horas, rua FeHpe Schmidt, 21 (sobrado).
- �1me: 1.598.

',!lt!lli�.d.:· Avenida T'rompôwskY; 7 - 'Telefone 1:764.

DR. TQLENTINO DE CARVALHO
Aperfei.çoaJnf'uto em, Pôrto AJ.egre e Buenos Atrea

OUVl.DOS - NARfZ - G.�RG.ANTA
Consultório(l ;- J'oio Pinto, 18 - I" andar

Diàriamerrte das 1.5 às 18 horas

-\

o E S T ;\. DO·,

DR.. I.,LOBATO F'!LHO
Doencas do aparelho respi1'atório(l
TUBE'UCULOSE

RAIJWGRAFIA E RÁrií-OSCOPlA DOS PU1.MôES
Cirurgi.It, do Tórax

1"Ol'OI"do '!)els Faculdade Nacional de Medici.na;' Tisíologista e

'I'isiocirurgiâo do Hoapita.l Nerêu Ramc s

Cu rso de especiali zucâo pela S N. T. Ex-tnterno e Ex-assistente de

Cirurgia dr Prof. U�,o Pinherro Gu irnarãas (Rio.).,
C"\')sll'lUirio: lJ,.lla Felipe"'Schllli<it ,u. 88.

/

, Dtàriamente. das 15 às 13 horas,

Reaidência: Rua Felipe Schmidt, n, J,03.

ADMINISTRAÇÃO •

\ .

na, A�VARO DE CARVALHO
f}�lenças de Crtanças

'

Co ns u ltór-io : Rua Trajano s./n. Edif. ,São Jorge -- 1" andar.

2,11188 14 e 15.

, Residênci a-: Rua Brigadeiro' Silva Paes, s/n. _ 3° andar. (chá

cura do Espa nha ).
Aten de d ià r'iamen te das 14 h s, em. diante.

�-----------�--_.--------------__.

DR. M. S. CAVALCAN11
Clínica exclusivamente .de "tl'ianç'!l

Rua Saldanha Marinljo: 19. -- Telefone (M.) 7:16.

Jtedao;ão 'e Oficinas, à rua' Cen'selheieo Mafra,
"'. '

1'e1. 1,022 - Cx, Postal, 139.
'

Diretor: RUBliiNS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F'. DE AQUINO.

Representantes:

Representações A. S, Lara, Ltda.

Rua Senador. Da�tas, 40 '.- 5° andar.
TeJ.: 22-5,924 _ Rio de Junetrc.

,

neprejor Ltda,
Rua FeJipe de Oflvei ra, n , 21 ...... '6° andar.

'reI.: 32'9873 - São PJulo,
ASSINATU�AS,

\
t

--,--------_--------

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínlce !\'lédica - Deenças de crianças

(Tratament� de Bronquites en, adultos e crianças).
Consultório: Vitor Meireles, 18 '-' 1° andar. '

H',rárío: Das 10,30 às 11,30 e das z,ao às 3,30 horas,

Resídência : Avenida Rio Branco, li'i2 - Fo ne -1.640.

.\

NEWTON) D;AVILA .. --�-I
- 6'oen,;;s de Senhoras - Pl'octologia
Eletriei(lade Médj,ca

" ._! f[f'''
�- .\:',:

Na Capital
c-s 170.00

........ , Cr$ !IMO

) 'DR.
dr-uriia g�ral

,

Consultório! Run Vitor Meireles n. 18 _ .. - Telerone 1,507.

Consultas: às 11,30 horas· e à r= das 1.5 horas em diante.

Residência: Rua VidaI Ramos, _ Telefone 1.422.

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

.

DR. MARJO WENDHAUSEN
Ctínlea médica de adultos e, cri�nças

Consultório - Rua JoâoiPí nto, 10 _ Te!. M. 769.

Consultas: Das 4 às '6 boras.

Residência: Rua Esteves Júnior! 45. Te!. 812.

Ano

Ano

'Semestre

No Interior

o-s 200,00

Cr$ 111),00

DR. ARMANDO'VALERIO DE ASSIS
,

MÉDICO'
008 Se.rviços 'de Clinica lnfàntil da Assistência MUIlici!l-al e 80(1'

pUa.! de Caridade

CLIN,ICA MJlJDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
- Alertia -

CODtlultório: Ru� Nunes Mael:tado, 7 - Consultas das 10 à. 12

e das 15 às 17 horas.

Residênctia: Rua Marech.al Guilherme, I) - Fone: 783.

, DR., ALFREDO CREREM
CU1'SO Nal�ional de doeill;as mentaia

E�-di'retor, do Ha,spital. Colônia Sant!Ana.

D'o(mças nérvosuoll � me.:taia,

Jmpotência Sex.ual.

Rua Tiradell'tes n. 9.

Consultas das 15 às 19 horas.

FONE: M. "798. .

Res.! Rua Santas Saraiva: 64 Estreito.

Anúncios mediantes cootráto.

Os originais, mesmo não publicados, não &IIl'fI_

devol-vidos.

A clireçAo não se �esPo�s"!hiliz,, pelos concel�

emitidos nos arttgos assinados.

ADVOG.ADOS"
DR. CLARNO 0.. GALLETTI

- ADVOfiAOO -

Rua VitOT llIeirelle .. , 60. - Fone 1.46�, .:.. Florb,nóPoUII.

DR. RENATO RAMOS DA SILVA /"'

- AllVOGADO -

Rua Santos Dumont, 12. - Apl. 4.

DR. JOSÉ, MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-

Caixa Postal 150 - ItaJ;aí - Santa Catartna

DR: THEODOCIO MIGUEL :\ 'l'�ERIN6
- ADVOGADO-

Rua TraJaDO n� 12. tO, andar. sala n. 1 - Edifício' Sio J..,�....

(Escr, Dr. '''aldir ,Bil,schl.
Telefone - 1.3«<).

'DENTlSTA
DR. OCTACILIO D"� ARAUJO

CIRURGIÃO DEN'.\�(STA

Rua Felipe Schmidt - Edil. A�\éHa f'l"eto - Sala

Tratamento cirúrgico e cura da P,iorréa Alveorar.

Tratamento drúrgico ,e cura de Abcessos, Granulmai, Quíll�.
'.

..

radlculares, etc.
.

ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DENTADUB,ASt", .

para as' pessõas. que vivem de ordenauo .

.Laboratórío Protético sob, li direção de 'l'hnieo contratace e.,..

pecialmente no Uruguai. fo rmado sob a orieo taçâo de um dos ,ma.i_
credenciados especialistas da América.

Dentaduras sem o Céo da Boca (Al)obaóa ,Platina,)

P'ontes Mo.v-eis e Fixas

TÕ<1üs os demais Trll'bàlhos Protéticos pel.. l'écnicb mai. 7"-'

'cente.

A V I S O
O Dr. DjaIma' MoelJJn�nl; avisa à sua distinta clientela �ll"y·

estará ausente a-t� o mês de setembro em viagem de estudoll .,"'

América do Norte,

Comunica a:nda que 'o -seu instituto de diagnóstico dínico eotll-
,

tin6.a fu,n:eionillldo de manei'l'3 regular, fieaooo como 'seu SU�$titv»�

lo competente dínjco' Dr. Orlanrlo Schroeáer que há mais d. ,'Os,
ano; vem acom.panhando, ,passo a passo, os serviços clínico_. ti...

''C�sa de Sallde São Sebastião, e 'u'e seu consult6rio.

'Os serviços oe rádio diagllóstico, radioterapi'l!: e os de ,.la��"
tório clínico ficarão a cargo do Dr. Pauto Taual·es. nome 8oDe�
mente 'canhecido em no;so meio, pela s'ua proficiêJicia e de.dicaç... ,

naB ditas especialidades.

.

••" Mor.dr., 0....04..,.. 3 .. '.1.· ."a..
'

o\' 4"</1Y'

CUII,T,IIA
'

rlUca•.,,,, p"os"eR�

Sabão'

\7irgerh' ESfJecialid�de
da Vi.a. WETZEt INDUSTRIAL-Joioville. (lOarea registrada)

Torna a roupa �ranquissima

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esta_,
do, a deferência de que foi ,Majo!' Asterotde Arantes

.

'I'ranscorre, nesta data, o.,,,,'}(,l'; - Conforme anunciado alvo... por parte dos presen-
._j. aníversárío natalício do"')ela ímprensa ,e rádio lo- tes, em ap,ont;uem seu ,n�Ul,e-'"

d' nosso: prezado conterrâneo

I· .. eaíe, levou-se a efeito, ôn- para presr ente prOVIsorlO 2 de Julho ' '

,

E t d d J ,S1'. ,Major Asteróide Aran-
"tem ii noite, 25 do corrente, do Centro de ss u os, e o- A data de. hoje recorda-,

.

t íd tes, oficial da Policia lVIUi· ,
. :;t prrmeira reunião pró 01'- invile, adían ou qU2 .envl a·

nos que;
'.-

:,' \
F

,

t d d tar, atualmente na Reserva
.gani2:ação de um centro de ria e�for�(1)s �10 .S:Ii I o r. ._ em 1.635; a Fortaleza
·-euttlít"a em Joinvile, refenda instituíção tornar- Hemtl:n�ra(lad cp et��me�to dAegONs3tZín3hreO',dOc?CmaabJoldda:'asaupotol' Respestas 'I IInf P,-eraqll

.

"O 30 h" nerante se uma .realidade cultural e -pres .lglOS0 ° ar ,.0 0-
'J'

.

,
AB '" ,e ', �1 as.. ...�, � '. .-

.
' Ii .; cial D-emocrático, em .Join-

fie!eta asaistência de inte- uh! d,ent::o. da, rea Idade m-
'1 Pedro Correia da Gama e ' •

'lednais � interessados na duser ial joinvilense, exter- VI e
.. '

.. .'
" .','. Luiz Barbalho Bezerro, ca-I LILA. 7-10-17. de, que ° favorecerá. .. (���•.

.
",'�.- de- um órgão de di. narido a idéia da agremiá- (), 11,w�t1e amvelSàll�n,te,

. nituloü as trOI)1}S hOla"nde,,-!. Esplêndido fútu,ro, está tantev.
v

, ,

"(',da�OO e '

_. 'que desempenhou varros.t « .

'-fusão cultural em nossa çao, depois de organizada, .

• ,

• . za;.i\ de Siege,.mund_ t. ','on Sch- indicado na,.s configurações, EVAT.UCA. 10-5�13.�.. .

.

,I Ii it
.

rb I à cargos de relevo na admi- T
·'te},}"1l, o sr, Ilrnar Carva ho, SÜ lCI ar uma ver a anua .

'. _ ,,' koppe, depois de sit.iada du- de seu nascimento. Seu 1)I'\S- Há tanta ,cois� eJttx�o,l'd.j?,.animador dessa id�ia deu prefeitura, para cobrjr des- �letraç�o pubh�a d�' ��a- rante mezes; sado foi tristonho, e já es- nâría em SUA vida,' e tàntlis'
.

ínido a os' t r a b } h o s, pesas com a "vinda de ilus- f.P' de;hce os '��:rI�St o, de G
e-

___:, em 1.720, os subleva- teve em perigo de morte por surpresas para 1963; que é
-ccnvidaudc . par: tomar 'I' tres personàlidades a Joín-

. e ''',' �a,�,�, lul ,1,a,1 ,o, ,�. .

''''1 R' M' id t M' t'A 'd 48'
.,

I f é'" li '

te� '!' -n. ,. "' <

é N "R..b d dos' de v' I a uca, em mas HCl en e. ,as, an ,I;:'" os' imposaive az r ma 81n -

, -.', " "OI'n'a "v'I'Te a f' im-de fazer conf V€1'110 1 '-erel1 amo.s, esem-
,. , .

b trar-se-á d' falara c

'

.
'

-earte a mesa, o:;, "�' ,'A- '_',. " Gerais, irucrararn as ases anos, encon rar-se-a numa se o que nos a am os as-
'}!sh'iS Jo:,;'é de Diniz e Ge.né-l rências sob o. 'patrocínio do. penhou: ate p,á bem pouco.,

de uma capitulação com o situação muito agradáVel. tros, O sr. tem amizades Vt1-
·3,M,. n·",z, {'lI'S. l''''',tall'n' o. T

"'11- '.:,ór.\!',ã6 "'.m (',uestão. . Ia. funçao
de 'D,e.lega,do R.e- d A t� N t· t l' M t' r' d'=c .r '" l'ct .lA) , •

P d J Conde' e ssumar, en ao l o momen o; a ravessa uma IOsas. 1 as, es a� p eClsan (l.
..

�'eva e Carlos Guillen, �}'s. i Manifestou, ainda, o ora- g:onal de ohcla e. _am- Govemado.r daquelà Provin- fase saturnina, de incômo- uma boa orientação paJ'a"José Américo Dias Barreto, t.do�·, da simpatia com que. o, . �Il�.ond�,
.

��:ad retJdao e
eia; dos e preocupações, pois .progredir melhor. Há para,�residE'nte' do Clube Joinvi- prefeito municipal, sr. Rolf JustIça e ,3. ! u_ es. gran�

_ em 1.789, suicidou-se desde.Outubró de 1951 .eIÍ. 1953, tlm acontecimento detó'l. 1V[.aw)el Corrêa. Armando Colin, encarou. a id�ia .da geou a e�tIma geral.
. na prissão,

\

.como' um dos tl'ou nef'ta etapa dis'sonan- enorme significação. P'fO-
.

Hermenegildo, cap. Expedi-; criação do Centro 'de Estu� ,O ES1'AD�: l(�um?r:��:l- conjuf;idos da Inconfidencia te, Tenho muitas coisas li cure consultai:"-me pessoal-
to Orsí Pimenta, Gastão Pe- j dos (1e Jo:'wile, e a qual' tundo-o, deseJa- e felIclc u-

Mineii'a, o poéta Claudio dizer-lhe sôore uma certa mente! )
.:re-ira � srt.a, Je;:mette Sa-! vem mereceJ_ldo carin�osa a- des,

," ManGel da CDsta, 11ascido criatura! VALENTINO, 2-12-12 ..

miH�g(o, ! tenção de dIversos edIS.
- Faz �1.0� hOJe, o sr.

em a Vila d,o Carmo (mais Os astros falam de abt>r-
O íornalista Ilmar Cal'va- � Na ocasião, foi vivam1nte TurandY1' lU �res,. tarde Mariana), em 6 de ju- DETO. 15-8-26, recÍmentos com seuS( étinha�

'lIHl. 'em rápidas palavras. f discutid� a idéia da criaçãol ,-:--:- Passa: �oJe, o aI�ver nho de 1.729; ,�,Vo.cê 'necessita desenvol- dos, controversias religio
"tÜS8e <la significação e da. de uma comÍ!�são permanen- t s�rlO natallclo da st�. ,ec.a _ em 1.817, ,os bi'a'si1ei- 'leI' �el.ls ,estudos, pois ve11- sas, e padecimentos nas pel'
"0reinente necessidade da or-I"te que se dedicaria a estu- PIres, �o.mes, fur_rClOl1al'lO ros comandado:; pelo 'Gene: cerá' pela inte1igênci�, Nas na.s. Intrigas de pessoas in
�'[L"ízac;ào de um centro cuI .. dos da história de Joinvile, da ��dIO InternatlOnal, de

ral Chagas Santos <;ltaearam horas vaga.s, mesmo sem vejosas, foraiú causa de
*mml em Joinvile, tendo por II e que mereceu a aprovação Cur!tlba.

. .' e destroçaram, em o (!,omba-' mestre,' proc'ur� desenvolver complicações e estorvos em
.ha.sc o tomento das' ciências, t integral dos presentes. O

\,{ -: Ocorr�•.�,oJe, o al1lve:� te de Apósteles, nàs MissÕes segs conhecimentos, ,e em seu caminho, As influencias
,"'.J.rtes e literatura, estribado·l,sr, Ilmar Carvalho teve o� ��flO nat�ll�lO da sta. Ofe-

de Além Ul'Ugaui, uma co- poucm; meses, conseguirá querem ,ioga-)o numa" aven-
na sentido de conferênc'ias e I portunü}ade, ainda, ue agra- ha f,",nha, fIlha ?<l sr, Odo- luna, de milicianos conien. progressos notáveis. Você btra romântica com certa
od'ebates púhlicos, e para o I decer o apôio que "A NOTI� rio Cunha, resIdente em

tino:; sob o c()mando do Co.. vaj mudar de' emprego., Po� criaturinha muito jovem.
"'FH� seriam eonvidadas per- l'CIA"; "JORNAL DE" JOIN-, Ita,iaí. rone'} Aranda: l'ém, ganhará mais, com cer- 1953' é 1954 serão dois anos,.
,}'.:ma1idades de projeção na-I VILE" e Rádio Difusora de FAZ-E'\\i ANOS, HO.IE:

_ em 1.823, entrou tri- ta transfol'mação prevista de acontecimentos decisi-
,�.}ona1. . além, de catarinen- ,Joinvile vêm emprestando à - ,Sta, Nair Melo. 'unfalm:ente 1'1a cidade da em nosso estudo. AParecel'á'l vos'. 'PrepAre-se 'paí'a en-,

.

d "d" I
. -

d ,_ Sta. Ieda Izabel Matos,�es e joinvilenses ,e ,com-lI ela (a organ1zaçao o
.

_ Sta. Zenilda Maria' Li- Bahia o exercito brasileiro, breve, uma poderosa amiza- frentá-Ios!
,provadn cultura. '

, \,Cen'tro de E:studos de Join· pondo termo glorioso a guer-
No mésmo sentido, fala- j vile, esperando, �ue êsse es- ma.

l'a 'da in<lependencia; ESPl-Q''nd'O' a � ft'e' ,

.Fam, ainda, o joma1ista Jo- i tí�ul,o. im:prescin'dív�l conti- , _,.. em 1.824; em um m�- '. ,- "

! ;'''', ,""....;&�;..;. ".:�•. -!_-.sé de Diniz srta, Jeanette ! 11 LH a ser dado, nfla lmpren- Leia "9 ESTADO" _ nifesto dirigido as provin- Obtevé sucesso ruidoso a grande SOI1'ee' de Sao Pe-
� <;amargo, dr. Natalino Lau-I sa e rádio joinvilenses. das, do norte, q chefe da Mo promov.ida pelo Clube Doze de Agôsto, sábado paB-

'I'"eva, cap, Orsi Pimenta e

I �m seguida; foi a l'eU1fi�' ". ,.---. Revolução Pernambucana sado. Esteve de fato explendida a festa'; pri,lPoll a orga-1llan�el Correa, os quais, em ão e11cerrada, ficando :n�1l:- TELEGRAMAS, convidou, os brasileiros' a nizaeão, principalmente a distribuição de "comés e be-
'.ímporvisDs cheios de el1tu.'; cada.outrá, no Clube ,JoIfiVI-

.. RETIDOS formarem a "Confederação bes", havendo amendoim, . pinhão, roscas, rápadura e
''5iasmo e' brilhanb,'s-mtr,·-l.'ea-ll.le-, ·às ·20,""born8, dia 26 do 'do Equ-uel\)l:"; ".'

, quentão em al):undânCia. A oi"l1amc.nú'l.ção me.:r�ce tambérr
'ill"J\n:aram o imperativo de corrente, pára estudar os Relação de telegramas re-

_ em 1.84�3, partiram, de �logio' eRpecial, pois o aristocrático salão f'inté"l pal;ec.ía

C:,�,;e fO.rmar, em nosaa:' dd_ad:, I h:abalh.os apI'e.s�n�ados pela tidos no período de 23 l.l .30 Nápoles as divisões bl'asi- easa (k caipira no duro, com os "arraiá" perfeitamente
imedIatamente uma agreml-. dIretOrIa pl'OVISOl'la, para a do corrente:

.

•

leiras � napo.litanas, condu- 'tdorn,ados ,com folhas e flore!, (flores por sinal das maia
�ção cultural que co.ngre.. qual ficam convidados to·

.

A.lexand:e AI�a,queti,. GJui- zindo a
.

bordo a Impera.tri.z belas".).1 Dev�-se 19ualmente registrar o grande núme
�asse elementos interessa- dos os interessados no fo- lh:rme �o,�zo, FJllUs, Va d<:" do Brasll, D. Tereza. GnstI- ro de garotas eom,vistm;as indumentárias 'de' chita, dau
dos c1� todas ·as classes e rhento cultural de .Ioil1vile. mIro Grlppa, Lhecedo, Jal�·

na' çando como autenticas caipirinhas, saltando na rancheira,
profissões, para que J�in. Com ai organização do. 1'0 RniQ Fada, .Nelson AI- �'em 1.85-6 um Decreto Gulando ao som de um c1lOrinh() 0'.1 baião. A orquestra,
,-ile se, projetasse de modó Gelltro de Estudos de Join- meida,. Hercilio Oli�eira organIzou o {;6rpo Provisó- �ntãp, nem �e fala. Esteve prodigiosa, animando c·om mé-
,definitivo no' consêrto das vile, nossa, cidade está de Ma.tos, GeUa S".Iaeques. rio de Bombeiros da Côrte;. dtui:I as dezenas de -pares que a nb.Íte inteira se diverti-

.' -,:Qmunidades eulturais do par4bens. 'FeJo, Luama,
_ em 1.863, no Rio dt') .Ia- ram; há 'muito que n9.0 -damos a orquéstra do Clube Doze

pa.ís. I . I·· '. ...._�-_.-- ·-q,--OL� neiro, faleceu o Almirante tão animada, com 'um repertório tão variado e bem 8,ele-
.,{} NOME ADOTADO PARA

_.

-:::- .............--..-__J'..w....,...." .""""���..... -�0-' - �

Frederico Mal'iath, o vence- ::ior:.ado, Não houve quem saisék decepcionado do Clube,
A INSTITUIÇÃO INA 1

·

P Ií -a. rd·do d r d \mbate d L ficará, temos certeza, inesquecível tôda aq,ueia festança.Em seguida,' o sr, Ilmar i O OI Da "'o, CI" pe .", "I.,', l15,�e c�{)ven1broe deaf.�����· ::JUC foi óotivo até da inspiração do colega José Luiz para'';:-;arvalho propô� ,à mesa' e .

'0" d'"'I''nb'e.-'ro'
'

'd'O: .

m'8r.-'.-.'0" destruindo a esquadra dos uns versinh�s .. ,

.

,r4�g presentes dIVersos no- republicanos do Ri� Gran:
J'tles para a instituição. ,cul- Conforme, este jornal 011'1 mo ,de praxe, r�vistou-o, de do Sul, ao comando de
'ÜlrJil em. formação, que, com tem 'registou, _à 3a.

Págimt;l-fr�nt"e
aos _elem�nt.o� do pro-;:'- Garibaldi; •

21 aprovaç.ão de to.dos, foi .de- em declaraçoes que: lhe pno, pelotao, retIrando a
- eIÍi: 1:895; na Bahia, foi,.nominada Centro de Es·tu- prestou o maritimo Antonio. carteira com a imp(jrtân�ia inaugul'ado o monumento da'50S de Joinvile. M'cnde" de Queiroz .. m,átri. de 187,"0 e não 4 mil e duo I 1 d

.

� �lU'" U{ epen enCla;A DIRETORIA_ PROVI:só-I cuIa 82.180, 'dá. .Mal'inha zen tos cruzeiros, --em 1.9,:17, foi encerrada
RIA

'

Mercante, natural de Reci- O Comissário Fulvio Sil- a Conferência de Paris, de-
O�étivando a breve cM- 'fe, fora preso e recolhido va é Ítntigo e abn�gado ser- pe:� de'lVlo}oto:t haver re.

dusãO' de estatutos e orga- ao xadrez da Delegacia Re- vido.r da Policia Civil, POX- ,geitad(l o "Prógrama Eco,
:nlzac,ão geral do. Centro de gional de Policia desta Ca� ,tado? de folha de ofíCio das nomista vara a Enrona'",1
:Estudos de Joinyile, ��r� o pita.l. Aqui, aquele. er;rbal:- �ais ho.nrosas: te�l�o na Sll� André Nifo Tàdasco
mesmo atender; em mlUlmo .cadlço, que pertencia a tl'l- VIda de funclOnano polI-
'�apoo de tempo, as finalida· pulaçãó 'tfo AR-,\CAJU, en- eial, exercido cargos de rê� _�_...."..-..,,-....-...-"""""

·des a. que se destina, cobriu- calhado em� Imbituba, de- levo, que o tOl'naram padrão A' luga;-'se·1io, assim, essa grande lacu- clarou não haver recebido a dentro da Pl'Ópril!.. Polida
lia em nossa cidade, o dr. sua carteira, das mãos do Civil. De há anos vem êle

TU 't f. R AI'N' l' . ,
'

.

d 1 t'
. J d ma capa 81 a '" ,ua mI-

- ata mo Loúreva ll1dlcou, Comissário de Dia, com_a servm o a co e IVlüa e, com 't L� .'

<)18 T' t. .

'} b
- -d .. rane amegon,<J. laar

para, respectivamente, pre- importância de 4 mil e 200 desve o, a negaçao e ver a-
Ge 'l B'to' 't 138"'" t d' , ..

õ d
' ,

't 'bl' E' 'nera J "ncou!, n. ,!'.Iuen ,e, netor, s�cl'etárIo '::oruzell'OS e, tüo, s mel1t.e, el1'O, espU'1 o pu ICO., ,

-ê �e�oureil'o da nóvel insti- '}-87,50. ".. hoje, o que �e_:npl'e foi �a'tulçao, os s1's. IImar Carva- Ontem mesmo, a reporta-. quela l'epartIçao T funclO
�h!)1 .losé de Diniz, srta�, Jea-. gem de O ESTADO es,teve' n�r)o probo,

.

tribalhadol',
llette Camargo e sr, Arman- ná DR., ·afim de conhecE!r honrado e elemento de bri
.;;��) lTe�men,egildo, Tal indi- ,pormen,ol'es I

sôbre
.

o fato, lhante fé-de-of1cio.
el<�Í:Ío foi llDrovuda po.r una- que se impubva de ,g'raví. A. denúncia tr-a:dda [! ,ê!'.te

�m�f��;�f�'::i��Eê��� ;����:o��:o:;i�,�e�iF:E �:i{./:::::::::e:;::� ·

T � D i"I�lll ::�::;�re�
tratar da elaboração dos es- tivemos 'naquela repartição, não o.foi naquela Delegacia :::"::; ;;!::;: <'!",,�':";:": .',�:""'<" :::. '.' , ,. ...: BUOS' f DEMAIStatutos do Centro de Estu- I)nde aplll'amos que não pl'O- dç Policia, eonformB pro· �

�t::*���::!h:::� ���:��t�:1f,��:�[�f tt!;I�{�!J:E��:�If.��� ,IIIRIr:a�� f��l �::R�CC�:�U:
:;p.(;s aZl'ádccer, se:1sibiliza· 2.ntão, de serviço. Este: co-

:

cia. •

Jo'!�rianópoli�, Quaxta·ieira, 2 d-e Julho oe 1952
------------��----------�----------------�------------

o lISTADO

�rlado. O Centro de Es'
dos de J9inviUe

- Vida
.

Social
. ANlvrRSARIOS .

3
------'_._---."-�. ,�._---,... - . ..�.

de Expansão Cu'turii'.�
CHURRASCO AO EXMQ. !5R... :K1UBAIXADOR

OSVALno ARANHA
•

Em virtude do Embaixador Osvaldo Aranha,
ter transferido sua visitã à Flo'rianópolis, para
� próximo dia 12 do corrente. a Diretoria do
Curso avisa que continúa na Livraria Xavier a
Iista de adesões para o churnasco que será ofe
reeído, a ·S. Exa .

Cers

,-

\A, FESTA DO ARRAIÁ

, I Rabiscado {! !acrivinhado por Zé Luiz:

Océ não foi no 'arl'aiá do Coroné Elia?
Êta raJ)�z, teve memo um festãQ .

Tava sobrando pinhão, inté existia,
Amendoin, illté não fartô nem quen,tão
A banda d'o al'raiá, meu Deius, que maravia,
'.I'ocava tudo rapaz, cada canção,
_! a genté ficava, eh, inté sentia
Quarqué coisa mexendo nu ,coração.

Eh rapaz, os véios todos dançav,a,.
E a moçada, credo, nos cantinho
Pras l1amol'iscos aprUveitava,

rrlté parecia memo iguarzinho,
Quando a Lídia c'o Nirto falava

, .,

Um cazarzil1ho de dois pombinho ...
.

.
.'

ár,ajá do Coroné, Elia. junho 29; 1952.
.

PASSONI JúNIOR
I '

/

/
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Esgri.ma DO Lira Tenís Clube Do. meu arqui.vo
)

" .Ccqaeíres
Clnbe

Praia
ro-hf�i'me h�viamo� onti�' lvez tenha, como ésperàn-'

c: iHdJ, .re.v_e luga�' i;ál�a�o" �o f
11108, jüsbif icativas mais que

Lira -T'en.is . Clube, O; inicio suficientes, que irá empa
dotorneio interno de classi- nar a glória do Lira e o brl-
f icação. lhantísmo como decoreu o

.Realtsou-ae. a prova de torneio.
florete com, a presença do Enviando daqui os nossos

patrono dá' mesma, O' sr. dr. parabens aos vencedores das
Osvaldo Bulcão Viana,' a- provas. cumprimentamos to

óompanhado de sua Exma. dos os esgrimistas que dela
. Senhora. Fizeram- se repre- participaram e saudamos a No dia 21) de março' de 1949 o Eigueirense venceu ao

sentar a Federação de Es- Diretoria do Lira: Tenis Clu- São Cristovão -por 4 a 2. Os dois quadros jogaram assim

g rima e' o Barriga Verde. be pela louvável iniciativa constituídos:
'

/ Aô Lira Clube da' alta "de·incluir. entre as suas ati- FIGUEIRENSE -'. Mafra, Ivani e Marcos.;

sociedade florianopolitana e vidades desportistas mais (depois Minéla) , Boos e Gastão, Nicolau, Nlzeta
mn dos valorosos pioneiros um DESPORTO DE CAVA- Brauho), Urubú, Teixelrinha e Saul.

<los desporto R da Capital, es- LHEIROS como sempre foi SÃO CRISTAVÃO - Ramiro, Pelado e Torbis; Nel

tava faltando a esgrima, um e' ainda o é a ESGRIMA.
I
son, Buláo e Olavo, Líno Paulinho JoãoMenta, Nestor e

€sporte elegante e de salão. Faixa Branca Milton.'
"

'

para torná-lo um completo I. Foi esta a primeira vitória catacinense sôrê os cu-

jiatrocinador das mais inte- riocas,

ressantes atividades dos des

portos- amadores; tão esque-
FORNEROLLI IRÁ PARA

c idos, em nossa terra, dos O TREZE DE MAIO

poderes públicos que melhor

I {levedam, amparâ-los ' para

I, maior afirmação da capaci
r dado e vigor da gente bar-'

�riga:·Verde.
Na prova de florete cI�s

,.;;ifiraram-se os esgrimistas
{lo Lira na' seguinte ordem:

10 - Edmundo Bastos

.Jnr., 20 - Milton. Arantes
Ramos, 30 - Zizimo Morei
l'a, 40 - Alinor Ruthes, 50
- Décio Lago, 60 - Edgard
Kampche Pereira, 70 - Leo
Coutinho e 80 - Ledeni
Mendonça da Rosa.
Domingo realizou-se a pro

V;1 de sabre patrocinada pe-
1., sr. Aciolí 'Vasc011celüs,
com o seguinte resultado i

10 � Zizimo Moreira, 20
-- Léo Coutinho, 30 Décio

Lago, 4'0 - Leden
í

Mendon

ça da Rosa, 50 - Milton A
rantes Ramos e 60 - Ed
mundo Bastos J11r.
No fefi possível, por e8- rruro CESARINO DA RO

c asaês de tempo, realizar a

r,rova de espada que ficou SA, O NOVO VICE-PRE.

transferida para o próximo SIDENTE DA F. C. F.

sábado, à tarde. .Tendo o sr. Antonio Sa-

C-ii'cunstânci� que nos .lurn enviado a F. C. F. o

causou estranhesa foi a au-
seu pedido de demissão em

sên'cia do sr. 'Ewaldo Moritz, caráter irrevogável do ear

vice-presidente patrono da go de vice-presidente da en-.

prova de espada, e do sr. tidade, reuniu-se a direto-

Alvaro' Aciolí de Vasconce- ria elegendo para substituir

los, patrono da prova de sa- aquele conhecido esportista
bre,

.

o nosso prezado eonterrã-
O LÍl�a teria dado à' impre neo sr. Júlio Cesaríno dá

sã.o de total indiferença. se Rosa, mitigo presidente do
-

h Avaí.
11110 ouvesse sidà sal vo, co-
mo foi, de uma tal gafe, pc-

Acertada a escolha, pois
lo seu Presid,ente, E' que pa-

Júlio Cesari,l1o da Rosa, pe
ra a vida do Clube, c01lfor- lo seu eRforço e capacidade

me disemos sábado por esta
de trapalho, tem dado prç..

página, tratavljl-se de um
vas e�oquente8 de seu di

acontecim�nto histórico por
llamismo e proficiência.'

f'er o primeiro torneio dessa Noss?8 cum�dmentos I ao

modalidade ele desportos 11.0VO vIce-preSIdente da eu-

que o mesmo realiz.u com os t.Idade efecedeana pela sua \ f'
. './

t Ih (,uinta- ei'l'a, passada, re-. Hercílio, Alcione, Mirinho,
seus esgrimistas e nos seús l,luS a esco a. . alizando ci primeiro apronto Pinto da Luz (Feller).
sd-l.ões. dêst� ano, exercitaram-se Sábado passado t'odos os

Ignoramos as causas da no campo da rua Gen Du.tra, jogadores fOl"am submetidos

ausência, mas'não podiamos MONGUILHOT TREINA- os quadros de aspirantes e á inspeção de' saúd�, pelo
deixar de notar a falta. do RA O FERROVIARIO títulares do Clube�AtléticQ diretor do departamento mé'
sr. Acioli Wl\sconcelos o .,,'

.

Catarinense.
.

d' d C A C n A
DTRET

•
ICQ o . . ., -.1.11'. nto-

_.. - ,. OR DE' DESPOR-I Apurou a nossa' renorta- A prática dirigida pelo nio CarlDs.
.'

rro� do Lira que além do' gem que o excelente prepa-. Diretoi' de Futebol, cap. ,Publicaremos brevemente
mms

.
era homenagetl_i:10 e rador técnico e árbitro da Paulo M�ndonça deixou o plano de treinamento dos

patrocinava nma dilO! provas. I primeim categoria da F. C, bôa impressão, e teve a du- jogadores, de' acôrdó com o

'. �}Ué, nes8u'Jez, que era a ,F., sr. Newton Mcinguilhot. t'atião 'de '60 nlÍnútos.'·
.'

estudo das fichas preenchi
lil1lCa, faltasge o r;atrono dá dentro em' poucos rumará 'O.s títulares inipuz'eram-se das.'
prova, é admissível, mas o' para Tubarão. ot{de pa>lsm'á aos aspirantes pelo escore

DiretcH' dos Desportos é cir- a brientÚ os cQnjunto� do de 4' tentos II 1, de autoria'
......__..-v-.........-_..............��

cunstância choc_ante para ,o FeITov�ário, vic�-campeão íF�ee'11Aelt:gellsdtoos, '�aSeprI:I�alln·Otes(.·2) .l.ee·1Quem p'erd'eu ",
clube, mormente se conside- daquelã cidade e o maiOi' ri- ,.., _. _ t! ,
nrmos que o Pl'�side11te es- vaI do Hel'cílio Luz.

.

Duarte. O �ua(h;o principal a

t.ava p·l'esente. Boa viagem e os nosso .formou· aSSIm:

I
Uma pulseira de ouro.

Não sel'á pOl'ém e1',sà .mi- melhol'�S votos de felicid�1-· 'Ciro, Vaica, Juca; San tos, Procurar à rua Haroldo Cal,.
l' úda, .que além.' do m.ais des. FJ''ede-rico e GrJ; Augusto, lado, 14.'

.
'

�

I

I Em palestra com a repor

tagem do "O ESTADO", <)
dianteiro Waldemar Fome

rolli, ex-presidente técnico

capitão e jogador do Paula

Ramos, revelou que não
mais se interessa em atuar

nelos-iclubea de Divisão, de
Profissionais, pref'er indo-in
gressar num conjunto da Di
visão Amadorista, de prefe
rência o Treze' de Maio que
há muito vem assediando o

veterano e eficiente player,
Fornerolli foi durante vá-

dOR anos o. "cérebro" él0,
"tean

'

paulíano; snvidando
todas as -suas energias pelo
progreaso do '�lube, da P�aia
de Fóra, Pelo tricolor sa

grou-se bi-campeão de 4.8.
Sem dúvida um grande re

forço para a equipe trez ís
ta.

".-..;,.
.. '

,. .

prll�elra ....

Come�aram OS treinos para a dis
puta do «Troféu 8Iume080»,

Papic
(depois

,
O·Militar F. C. foi o primeiro c!mpeão oficial

Pôrto Alegre'. Venceu ele o Campeonato de 1910.

O Fluminense venceu. em 1916,
início do campeonato carioca.

I I

O Prestou foi o vencedor' do primeiro
inglês de futebol, disputado em .1889.

E1n 1'914 o selecionad� italiano "Pl'ó-Vacelli" dispu
tou var-ies :i,ogoS no Brasil.

Em São Paulo perdeu para U111 combinado Paulista
no .. Wanderens por 1 a O;' para uma seleção 'paulisb por

.2 a 1, 'e empatou com um combinado São Bento - Ipiran
-ga por 2 a 2 e com um selecionado Palmeiras·- Machw
enzie por 1 a 1. No Rio venceu um 'combinado América
- Flamengo por 4 a 1 e uma seleção carioca por 2 a O;
empatou com um selecionado América - Flamengo 'por
1 a 1. e !,erdeu para uma ,seleção carioca p�r 4 a 1.

'

Foí esta a primeira temporada de um quadro italia
no em gramados brasileiros:

vez

A Portllguêsa de 'beSrJOltos' di�utou
.
peja primeira

o campeonato paulista' em 1920.
Nelson Maia Machado

Vimos esta semana, os No setor feminino ainda

preparativos de alguns à-
.

nada se pode adiantar, sen
tlétas para a la série do cer; do entretante certo que des-.

tame. de atletismo, a real i- ta feita o Atlético competi
zar-se no dia 10 de Agosto rá na parte feminina.
em Blumenau.· Dos outros clubes que, J}ra,

Como já públicamos an- ticam o Atletismo ainda nã.o .

tel'iormente as provas se- vimos atividade.
rão as seguintes:

.

Como se sabe, cada as:::ü-

'Damas - 200m, Santo em dação disputante só poder;:"
extensão e arremêsso do inscrever um atléta por pro",.
dardo va, em cada cidade, selld�).

:

Homens ._ 200m, 400m, no final, somados os pontú3,
3.000m, lO.OOOm. da categoria feminina e

: Salto,em altura' Al'rêmes-
-

masculina' para a. conqt1il:ih�, .

so Ido dardo. do riquíssimo troféu, decla:'"
Pelo C. A. C. há possibi-. ração 60S blumenauenses.

lidades de ser seu represen- por ocasião da corrida da'
tant" o ,:elocista Pizani, es- Fqgueira.
tando Verissimo b'einando Depois da competição em

nos 400m, !_lecessitando o Blumenau, será realizada a.

tricolor máis tr€s corredo- segUlida série que terá por

rei' de 400 para o revesa- séde a cidade de Joinvile,

mento. Nos 3.000m" Wilson
Pires será fatalmente o re

presentante do -c, A. C. Pa
ra a prova de 10.000m., 1}:'í,0
há indlcio de que o C.A.C,
se inscreva.
Vimos Últhal' Schli'ting

treinando .as�iduamente no

salto em altura, sendo um YAC --CaTcutfl'fEl't"
competidor sério. 4._�.II_..,e�14

No . alTemêsso de dardo, . ----------.-,---.

t.alvez o Atlético apresente :'CASA MISClll..A}<. ".'

Schmidt, uma gn\1ld-e pro- i I:mldOJ:'!'?, �O� fUuH',v... �,

meSRa, que deverá competir! -çrie'to!', V*.h<�!II>I; '-'; ['h,tt,'>'.

em Julho nos Estreantes.. '1__ B,Q$l CoftllliiW!lI.O.lc1J .!6;*"t:1' ....

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

TreiDarà�' no . Estreito
\ lricolores

os,
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"TERMINADO O ,INQUÉRITO Um �clclotroD II,' Quer conhecer 0, seu pas'sadlY'"

',�� S8r IDstalado' DO ',"
,

A

b
· ·

d d
·

d 1
a

R M R· d J.
O Professor Rubens Peiruque que se encontra h08-

"'O, re alivi a es comunistas a, '. 10 8 8U81ro peda?otloLUXIiO�'EL,oa.presentarágratui!amente .. :-'
....,j" traves das colunas deste Jornal, um estudo sobre (T, lla.!f'

RIO 30 (V A) "V" sado, presente e futuro-de cada 'leitor, O qUPOM abai-

a c: o ('ir \' D J ti I S O .j u iz substituto Abel ,
" , ...

,- im

KO, deverá ser devidamente preenchido com o PSEUDô-I�l ,',,1 v, J,,-,) eu r . us Iça, o genera ousa

C 'h" "

I
ao Brasil encarregado de0-" ....,

'<'lit;·ada, na Justiça' Militar, Dantas, comandante da la armn a, em exercrci na .

t
.

t I
-

d NIMO do leitor, e as indicações necessárias, que são; Qa-
- 'f -ids A dite .'. 1 rren a]' a ins a açao e um

d�elld() encaminhado a P Au- Região Militar, fazendo-se, re etII:iI. U I,Ohll.1"PO e_- ciclotron no Rio de Janeiro" ta. mês e ano (lo nascimento. Assim como: lugar a na-

'"-jiL.}ri",, de Guerra, ° ruidoso acompanhar do coronel A; men e encarrun ara mt a,
d 1 f tividade, estado civil e prof.issão. Sendo possível, indie-'�r-

nd f'
. L

- ec arou-nos a pro essor '

tI'�üwlllérito policial militar mauri Kruel, f'êz presente segun a- e�ru ao l'epl'eseur FI -b ' Arider .t também a hora do nascimento. Cada pessôa interessa a.
a,

t t d M'
.

t" Públ i er ert nelson, peren-, '�CUp.....,...

ir':>l&,!H,·ado inicialmente sob o processo ao minisnro da ante o ,ll11S erro u 1CO
t I) t rt d em conhecer seu futuro, deverá RECORTAR o 'UJ.1L

, . - cen e ao epar amen o ,e

o.:t_ jil::esidénCÍa do coronel Guerra, general Ciro Cardo- para denunciar ou nao os
p" d U' id d d abaixo, e indicar com sua' própria l-etra, os dados nece!'l'-'

o

t acusados que são 'em .núme- ,'}SICa a ruversi a e e
,

d
-

d,.s�lm de Miranda que, por so, que tomou conhecimen o
'Cr icago. ' aários ao estudo. Isto feito, endereçar a re açao e nosso

-l}}Ot1VO de doença foi subst i- de todas as peças, bem co- 1'0 de mais de cinquenta, en- de jornal,"
•

1 tre ofícíaís, sub-tenentes,
Adiantou que dentro

"tnídl) pelo seu colega, coro- mo dos anexos, compostos ne quinze meses, a partir de'
m�:l' Amaur! Kl'uel; para apu- materiais de propaganda, sub-oficiais, sargentos, ca-:

ontem, espera que o produ-
i',l[' atividades comunistas subversia, de documentos bos, soladados das Fôrças tor de énergia atomica este--
7-"'}" quartêis, repartições e outros da maior impcrtân- Armadas e civis. O re1're--., A"I- •

sentante C)'O Mín ístério Pú- ja em funcionamento. 'fIr-
,,-,:,,',;"""'elc:::"ciment'os subordina- cia e da maioria das conÍls-., m. , .

d B._-- ,_,' ' - mou que a CIenC1a o ta-
. .dos '�}. p, Região Militar. sões e depoimentos dos mais blico, é o promotor no pro- síl não está ainda aparelha-

destacados do processo, que cesso em apreço" da para coristruír bombas
à consta de 16 volumes. I

atornicas.

Seus escrtlvos .s &actê,iu I. ter
mtllfÍ o� ácidos _que provJcam, .s
cáries dentárias.

toJos os tlias, paN'
'com&.fer .s b'c:térias, d�kndfilltlo,
se�s, rlente� du dolorosas cárie$.

"Feiticeira

inimíg-i! dos dentes.
ti .; pior

Anres de ser euviado

EDITAL'
IAPTBC iSouza Lima, e a

Seoão S. Vatorina Pasta da Viação
Leva-se ao c(.Tihecímen�o, '

dr-s Condutores Prof'issio- j RIO, 30 (V. A.) - O mi-

nais ce Veículos, tração, a· nístro da Viação esteve em

ni!l1-aciq_ e mecânica (carro- São Paulo, mantendo demo

Cf .) os e motorrstas) que. , rada conferência ÇOl11 o go
tendo em vista ') Decreto 11.' vernador Lucas Garcez. Li
:+') 242, de 21,12-51, que f�- \ ga-se o fato ii a:nunciada
X( 11 os novos salfirios míni-, substituição do sr, Souza Li
JnG5, roi elevadc- (J valor dó) ma, pois há tempos chegou
Selo de Seglll'o S·;eial desti- se mesmo a Ilotici,ar ter <)
nade à quita('ã) de contri· goverllo dirig,ido, um convite

lll((õeii,
,

a vigl)l'aT a parti!.' ao Sl', Benjamim Cabelo pa
d0 'f o de jl1�ho pl';)ximo, como 1'a exerc,er a 'pasta,
)'o ,';?UE, :' : Ao mesmo tempo dizia-se
F\ot'ümópoli" 'o .. , 120,0') na capital bandeirante que
D2?rais, Mlmi�lpiq,;:; '. 90,00 o governo estaria empEmha

" R�?, 30 (,:" A.) � O na-

i J,·.�l;anópolis, 26 de :iunho do na criaç�? do ministério
VIO Parana, pertencente d') :,A>t. do Abasteclmento e TI'ans
ao Conselho Nacional d'o João Rallulplw de Olivei., portes, com o fito de reunÍl'
Petróleo, enealhou, hoje, em

1
ra ,_ ASslste1lte De1egà.clo o atual Ministérío da Viaçãó

aguas da, Venezuela', O bal'� TIeg-it,nal em eH1;-:çicio. t e a COJ:;�AP.
co não está em perigo. ,',' '

"

,

"

,
'

Rainha do Pelroleo, .

\

AJUDE A DEFENDER o
PIITRóLEO BRASU"EIRO
VOTANDO
NO CONCUR;S(l

\

RAINHA no PE'J1RÓLEO

"

j

,4
i
I

t
,m�5TA CAPITAL o NOVO
PRESIDENTE DA' LlGA

MAFRENSE

10 PR�l';iIo: Viagem ao

Rio - PATR�,?T�CA (
COLABORAÇAO da r, A. C.

'ED�8Ihouo
«Par8Dà»

�

Desde a últimà semana,
,

,�lCb:ad1e nesta Capital o nos

�{, prezado conterrâneo 'sr.

lXt"'>l"ío SIlva, esforçado
jJNfesRm- de educação' físi
t:.lJo e eklmtmto destacado nos

m:.�!,nos esportivos.
SNvindo em Mafra há abol'don os diversos proble-

hE:m pou-eo tempo, o prof. mas de entidade que presÍ- V"
'

'Lil,6rio S11\ra, pela sua in- de,' dizendo que dará o me- '

" .agem ,Cfi.m � segufa.Oçaidig:enc�<I e esforço logo lho!' dos seus, esfol'çOS pa-
gl'm3g00tl a :;impatia dos l'a vê-la agigantar-l,e no pa- o e" rapidezmafrenses, sendo eleito, pri- norama c1e;;portivo banÍ,ga- ,

','
'lJl:eiro mandatário da 'Liga verde, Il'iÚ NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
'Mafrense de 'Desporto�, em O maioral da Liga Mafren! B ."100 ('�SI1L-8RASIL'JRO...'"

',(!lI�as. f,unçÕ€s vem cones- se permanecerá na ilha até BC .. lJ 11'1
:pfJ}Hien<i�)'plenamente. meado" do corrente mês Fl()f'i.anópoUs Itajsl _ Joinville _ Curitiba
:Falando á 110Rsa' l'eporta- �llidando dos ínterêsseR da

...
'

••

:::._:::
Líbório' Silva entidade junto a P. C. F.

f Ag�ncia::
PAS" III! .CO.l 'PAPEL PAREDt-
",,/ III!A'.. ..

lULTlMA MODA EM NEW YORK. BUENOS AIRES

-r", -OURAIftE TOIJ(J DIA PARIS, l�IO E' SAO P{\ULO,
/

I "'" 'nos, "Af}�JOS .,
"OD���!��!as�:}j!:;.D:'�f:: ,�����;"DO-,'

/.G\f-'*iIl
� � ,.

�' -:: � �

H,ua Deod-oro esquina da
Rua' Tenente &il-vs-i

His1l'ibüiilor e R{!p:r�sentant� nest('
IVANDEI, GODtNHO

"

Rtla Pedro 1vo - anexo Depnsito FLORIDA
Artigo de pronta entl'Jga.

Me'u/dellfés si"
&rilh;rntes !1,aç.$
a KOL YNOS,
que, ,além de

C:�m&.te, as cá·

\;';u, perfuma 'o
".Utol e rende BENZOMEL

•

LIVRE-SE DA TQ��:3�
E DEFENDA DS

SEUS BRÔNQUIOS C;�fi

ASSÍnfo "O ESTADO"

\ ' CUPOM

Sr. Professor Rubens Peiruque
Redação do "O Estado". Nesta Capital.

Envio os dados abaixo, para rece

ber anotações sôbre meu passado, pre
sente e futuro, livre de despêsas.

'/

PSEUDÓNIMO , . , , , .

NASCIMENTO . , o , .

LUGAR DO NASCIMENTO .'0 •••••••

ESTADO CIVIL .. , , , , .

Pl\OFISSÃO ..

Galeria de Peças e Acessórils
- SAO JOÃO

de
JOÃ,O VIEIRA & elA. I�TBA,

, Rua Santos SaraiVá, 250

ESTREI�'O - Florianópolis - Santa Catarina

Peças legítimas em, gera1 para automóveis e calL-{
nhóes -:c- INTERNATIONAL - DODGE· - .FORD '-'
CHEvnOLET, etc.

Oferece as melhof418 vauta'gens nos prt'ços das me,t'

cadoria�, favorecendo desta forma aos senhores COnflUo,.. ,

rnidores.

,
, ,

Linha Itajai
SANTOS & llATISTA

antiga "C�-:ZARlO"
GAMlNI-ION�-:TE:

'

IDA:
Said'a ele Itaj,aí 7,1.5 horas
Che�ada Fpolis, 9,45
·,VOLT,A;
Saída Fpolis. 14,30 horas
Chegada Hajaí 17,00

(Aos sábados
-

e feriados a saída de
Fpúlis. é àa 13,30 h, e a chegadá à Ita�
jaí às 16h.).

óNIBUS
IDA:
Sa.ída de, Itajaí
Chegada Fpolis,
,VOLTA:
Saída Fpolis.
Chegada Tbjaí

7 horas
11

15 horas
19 ,,'

I :,('l� ·Sr�h-t-�,d()_� e' feri::d( ...· �I_ .::'�lidH- de
Ff'o:i�o li iJ,>; J�:; hO'ra!< .: ;J l'he�a(h à It<l
jaí à" 17h,). I

';AGf;NCfA'
Pl'ovisoriamente :i. Rlla Felipe Schmídt,
n, ?'S.

o ,/

/ Tipõgrafo-
Pi'ecisa-se de um bom. Ti

pógrafo, Tratar a rua Felí-
pe Srhmidt. 27. Livrar',�{
Progrp.Gso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

,

6 Florianópolis,. Qua.rta�feira. 2 de Julho de J.952
'e_�--.-. "0 .,."...•• ,...;... ••_ __,.�.-,...,_,.,.,..,..""._"""""""'=.",.. "'�'''''''_�--.... _ ... _,

ISIM', POBRE TER.RI.·. • •

.deí.ra novas ••..•.•• " .. , , , .

.JOSÉ BOI"fEUX (no priueipio ) - 2 quartos, coz inha,

(COQV���;C;;s � '��',: '�."�;j�;.����' :_:_.�. 'c���'s' ., .�,��
,

deí ra, unta com 6 peças e ou tra com 3., terreno

·22xl).5{l mts. . •.
' ..•.•••..........•...• , . ":..' ...

DUARTE SCHUTEL 2 casas, uma com 4 quartos,
sala jantar; sala visita, CO7.Ính.a, W. C .. etc., �)U-

. .
. tra c/ 2 qua.rüos , sala, varanda, cozmha, W: C.RlTZ.

1\ NSJo progrNuma: NOtICIasl cJ.chuV'eiro .: , , .As 5 - 7,45hs da emana 1 ac. '. .

..

• • i': _' EST'REITO - R-u-a 'fereza Cns-tma - 2 quartos, sa-

�OXY ! PI eços., o.oo 3,20
J la, varanda, cozinha, terreno frente 35 mts. iun.

As 8hs. ! Imp. ate 14 anos.
d 25 t'I'irone POWER. _ Anne .

,os -m s. .:"." .. H " ••••••••••••••••••••••••

I
'lWA MONSENHQ.R TOPP - 1l qu,arnos, s-ala visita,BAX'rER. - Dana AN-,r _••- _.._._ -

Ofício honroso
.sa la jántar, cozinha, depóstto, copa, etc.

O deputado Siqueira Bello deu conhecimento à Casa D�!;S C'''onler'êDCa·a. I!:STREI'rO! - Rua 3 de Maio - Sala pi negócio, 2
.ri." um oficio de louvor e agradecimentos que lhe foi di-

quartos varanda ceztnha .

� �

MERGULHO NO INFERNO v .,

rig ido pelo povo' de Caçador, atravez da respectiva Câ-
• ..

B EST:&EI'l'O __:_ Rua Santqs Saraiva ._ 5 quartos,_sala.

-. . No programa' O Esporte 'de'" lumell.a·u
.-

.

.

. ..

I .... b h

.

1uara Munic:ipal. pela maneira eÍlciente como· o orad0r""" .

jantar, s111a v'isita, copa, quarto ue an o,- .

'

na Tela Nac. "

<)�t> "'00-defende os Il1te�'esses daquela Comuna. Terren.o lOx50 _ p.reço: aau.v ,09Pôsto de Saúde , Preços: 5,00 - 3,20
t d C f

. E nutras que por WQtivo de fôrça maior não são
.

b',· - I'mp. até 1,0 anos. inaugura a 'on erenCla,'
d' - � t ú fO deputado Olívio Nóbrega sn meteu a aprecmçao f

. anunciadas; algumas estas casas sao acena' ra s e·.

ODEON devendo pro enr, nessa o.. , . .-(�.',' (�,o o,�oc, llm pro)'eto de lei que .J·ustifieou com pI,'oeficien- d" f' rênclas ,pelo MOfrtepro ou Institutos.' -'-' n

À 74"h portunidade,.o lsc-urso O 1-(,ia, autorizando a instalação de um Pôsto de Saúde na. s ,;) S'.
TERRENO À VENDA

10) Dennis Q'KEEF'E -. daI.
os TlUõES -n, G 1 03 500 t 18.000,04'ddade de Al'aquarí.

Os srs. HQrácio ,I,afer, SACO D '" '" -. f"ua ,era. - com ... x m ·s.

Tribunal de Contas Marsha HUNT. -- ClaiJ.'e .

ALAMEDA ADOLFO KONDER _ com 15)<30 mts... ! 75.0M.o�TREVOR Ministro da F'azenda e JoãoComo' unica matéria na ordem do dia constava o pro-
em: Uaudt d'Oliveira, Presiden- COMPRAS OE CASAS. TEltRENOS, Cl-T.-\C�RAS E SUJOS

j·r;tc) -1e lei que cria o Tribunal de Contas do EstRdo. � N' Temos' sempre 'interessados em comp'ral' casas, terrenos, c�"'--' I.

ENTRE DOIS FOGOS te da Confederaçao aclO-A eS"8 pro.i{!to o deputado Volney Collaço de Ol-ivei-
C

' . caras e sitios.'-I

20) Humphrey BOGART na! do omereIO,. compare-l'a apresentou um ·suhstituto.
" �, �

d
.

HU'OTECAS
. O "'.epllta('O E"tivalet Pírefl requereu preferencia pa- -enEl1;eonor PARKER ! Cmeefn8tO,o,asese!!,suSnadoo,ael'ned�ernroas-u .l

.� .., Recebemos e aplicamos qualqll-er importância com garantia hi-1H O parecer da Comissão de Justiça, mas o deput�do A MORTE NÁO É O FIM I informaram: Quanto à vin- pot�cál'ia.Volney levanta a preliminar de que, em face do Reg·i.
No prog�amá: Cinelandia da do sr. Ministro da Fa- AlnUNIS'fRAÇÃO 'DE P'RÉDJOSmento, tal preferencia não pode ser ádmitida. Defende,

JornaI Nac. zenda. sr. Horácio Lafer, Jie. Mediante nwdica comissão. aceitamos procUl'ações para .a4.bi.-entretanto. o depll.tado Estivalet Pires, o seu ponto _
de

Preços 6 2 n 20 pende de ,confkmaçã� ,;uma nistrar pr€dk'l>, H�'(:ehemos :aJ-tlg-1.leis,' pag'linl-Os impostos, etc.vista, invocando a letra do Regimento Intel:no que re- I':; ')iso -;. i:Y,
\'ez que não respondeu. e I;ROCESSOS IMOBILlARlO� Igula a matéria, obtendo decisão favorável da Mesa. mp. a

�MP��;AL I definitivo, o convite que O"ganiz�Qs protlessos imollíliál'ios, pa.pa os Institutos, Caixa.Entra, assim, em discussão, o parecer da Comissão
�

-

15h iOhe' dt'rl'gl'u o dr. Joa�o D'alldt � " ,__ '.' 'o'l'd d d c �egul'r qllul"u"-S 'I s �.C(ln(lmlCa, etc., tetll�iI ...·utuem flOSSl I � a e e Orl,
I" �.'�d J t' . " "e UH Iça.

Gino SERVI � Dina SAS- d'Oliveira, Presidente da 1ocumento 'sõbre iÜlÓ",eis-.Fala, em primeiro lugar, o deputado Volney Collaço
SOLI Confederação Nacional do FroCHA1UOd� Oliveira que, inicialmente, se declara favoráveh à prf-
em: Comércio. o cliente qu-e desejar comprar casa, terreno, si�i-o, .ch.acara, .P<J-videncia. Em seguida explica seu voto em sepal�ado na

OS NOIVOS TEMÁRIO. d'erá vir li s-é<le:-dêste Escritório e preencher uma ficha dizendo QComissão d-e Jwitiça, no·qual concluia pela constitucio·
No programa: Noticias t A Fedenição. do . Comér-, .q-qeAe�ejll" a<kj.uiri.r.. e IlSsim cousguirmos_- a'vizaremos .. ao interessa�naliQad� do projeto e pela sua oportunidade; desde que

da Semana. Nac. . �io de Santa Catarina está d�, senl despesas �.M'U (I clientil.
.

f�s�m 'altel'ados:alguns dispositivo's. Para isto apresen-
Preços: '6,20 _ 3,20 envíando às Associações Co- JNFo.�i.>\.çõEStara.. .naqu·ela Comii3são, um substilt,utivo, cujos disposi-

merciais do i;ntedor, o te- Sem comp-romisso, p,u'" o cliente, damos qual-qq�r informacãd>tivos defende. _-.!: Imp. atê 14 anos.

IlV1PERIO mário para ess� (À)nferen--:- dos negócios tmobill,lil'i"s.·" •,E' conh'ariado, entretanto, na parte em que subme-
,

745h da. afim .de ,que,. dentro do '., .. Av: Man,m Ram<Js"- 3 qti'a'rtçs, c�S-ÍJlh:a; sala janta.r,te ao 11riLunal de Contas, para Parecer, os próje.tos d'� As " s.
.'

180.00(},"''''-'Frank ._ LEWGOY menor prazo possível, poso sala, visita etc. .

.

VV-

: lei das Câmal'a8 l\tIunicípais relativos a desp.ezas muni-
.. J h AOAR sam ser- apresentadas as te. Eis.t,t·eito _ Rua ,To"S.é C, Silv:a _ 5 ql.lartos, sal<.\ vÊ-cipais, por se considerar essa inteneren,ciá um golpe na

o n \
,

.

h >_ nh
.

6'" 000em' Ses a serem apreciadas na- sita, saJa, janta.!,', CQSln' a.. ua 'el�'O etv ,1 ". ,OQautollomia dos Municipios.· '';

quele conclav� de Blu...me- EstJ;pÍ'to _ R-u.& José C. Sih>a - 3 quartos, sala'vi:-O orador explica' que isto não acolbtecerá porque os !
ABRINDO CAMINHO A

FOGO u sita. sala Jan.tax:, cosinha, ban.beirQ etc. M.OOO,o0'pareeeres db Ti'ibunal de Contas não c nstituem obriga-
•

na .

.•

ção mas apenas seria� uma modalidade de assis�ncia.
��Mas se os pareceres do Tribunal de Co�tas não COl1;'l- , Concluindo o deputado Volney Collaço de Oliveira'. ProsljeguincloJ o orador renova sua defeza de autu-tituem obdgação - pergunta o deputado Gomes de AI- I protesta' contra a protelação do julgamento da maté}'iá�'i hom'ia municipal, (�olltra medidas que a ferem, previstasmeida -"qual a vantagem .dos mesmos? � declaran ue o que a Casa quer não é um orgão mo- ; no substitutivo Voluey Collaço de Oliveil'R_Em out.ro aparte,. o deputado Wilma!' Dias lê dispo-I ralizádor finanças, mas sim um "Cabide de Emp:re- ; Como a d�cussã() novamente I se· intensif�casse; o.sitivos do substitutivo onde são' previstas penas �ara os I gos", com objetivos meramente politicos. ! deputadQ Coelho de Souza acentua que a Casa é 'SObel'Rl1a-

(jue não se sujeitarem .às decisões' do Tribunal de Con-I Esta dedaração ,leva. à tl'ibuna o deputado Wilmar
•

e já resolveu concordar·com o l"e9-uerimento do deputadO'tas, inclm-dve a prisão. Ora, no caso de um prefeito se I Dias que referindo-se ao substitutivo do deputado Vol-. Estivalet Pires. Não .se .�ustifica, portanto, ai insistenciainsurgil' contra 'decisões do Tribunal de Contas, deverá I ney acentuou que esse sim pode ser considerado um ca- i do deputado Volney Collaço de Oliveira em querer que:de s�r pl'eso? :;-:- p�l'gunta o aparteante, �ara concluir I bide de emprego, pois aumenta de muito o número de! prevaleça seu IxmtQ de v!_sta. _ .que a AssembleIa nao compete aprovar l�IS que de

tal,' funcionários desse órgão. .

�

I Pede, a P8.JaVl'a, enteo, (J deputado Bnl<:ao Viana,forma Íl1Vadam co�petencia exclusiva dos. Municípios. I lideI' dp �ove.'rno. ,. '1;, ..'Defendendo-se, o deputado Volney CoBaço de Oli- Assim o orad'or protesta contra a insinuaçã-o do dep. O ilustre' �damentar e::l-Clarece que, -p<ll' diversasveira invoca comentários do Ministro Eduardo Espindola, trabalhistci, pois não ·há no caso, nenhum interesse par- .vezes. a Casa sobrestron .1) julgamento da matéria par.tsendo, po�·ém. -aparteando pelos deputados Wilmar Dias.. tidário em J'ogo, primeiro porque o PSD., 'não estandQ no serem, antes, examinadas preliminares a ela referente::!.e Estivalet Pires. os qLlais mostram que a fiscaHzação poder, não pode distribuir. empregos e· segundo porque a Dbm� mai"" que nã{� há. l'H) {.aso, qU[Jlqll(�r intuitod�ts. finança., �U11�cipais, por parte d.e um o��ão estaaUâlj UDN. sempre foi contra �\ áiaSão do Tribunal de C<mt.aR. polit!Cü. N�o �I':l p'rotehu�ão propoútaJ :o.m s-eg-undas illVIpa tOl:n,tu: me.Xlsten,te H ;llton�mla mUnICIpal.
. I . O. que, sç q:!.=r é ape.nas �obre8tar o

.

.iulgam:n�o do! i(�ll{:O-eS. Ha, tão B.omente. ��al.lRa nec:ss.ana p-a.l"a que não
T

A eS�ct altUIH a d�.Rc�l�sao se acalora, ac��ndo o �ep. I p.ro.1.et�, ate. �ec.I:,ao, da Cns� sobre uma emenda a Goni;- ! '''c tomem duas atltudes dJIerent-es soble o Dl-esmo aSSUTI-',olney C'oHaço de OhVell<1 que as AssembleIas LegISla-I tJtUIÇH{) .' rehtIva a .;matérIa.. '. to. ..s
• •

tivns e as Càmaras Municipais não <Üspõem de aparelha- Falou. a seguir, o demltado E;;:ti\'alet Pires qúe d»-! Condllil1flu, o il-eputad-o Bulcií.o Viana justifica seu'�:ent� �éen�co pa�'� �!scalizaI:. as :inânças públicas € P�t· !l f:l1deu sell reqt;erimrl�o '�óbre a p1"?fcre.n�ia na dir.cuR- t \'oto Ía,,()ráve� a_? j't�lgan1e�t(1, em. primeii'o lugar, () '�al:'\tO se)mpo:.a cllayw do :llbt�n<ll. d: C�on�,as, ace� tuan- sao ��o p�rece.1; .d:3..·. COJlll;;;HLO
.

de Justlça, �o�:; essa pref;-- l l":cer da ê:01nISSan �e JustIça, J?OlS este em na.da pre]uno pOlem, Oe deputados Wilma! DIaS, Esbvalet PIres e ':l'encJa. nao pre,lUéln.:a o mento �a matér!t1, H1)en!l'l adla: dIca () pro.JCto em 'Sl.

?��es {!�.Al�:ida �;lé, nO�R _!;ermos d? �lJb3tiü:tivo, o re- I (l res_P>2ctivo exame.l\uH melhor Ol?�li,uni�ade, 'iRtl� é, paJ·� 1 ... �t.brr:etido � votos: (I rderido pal'ec�r é
. apro_:,ado.H!ddo Tllbun • .l teu,1 ntu"çao contral'lH ao disposto.. na I flepOls dn )1fon. LHleWInento do Plen;H'l() sobre a emenda 11 ('Flca. aSSIm, adllldo O- Jul.gamento do proJeto de leI

..queConstitu iÇÜI;l do E3tD.do c à autonomia municipal. COD "L.tuj.�ã.1) na pm'te' que trata desse assunto. t cria: o Tribun�l de Contas. .

.

.

I ,', '.
,

COt1PRA�
VENOI'. Ps.

CiSAS! TrHEltG�

+IIP"TtCA�
A\!iILlÃCÓE:"

Hàverá fôrça humana �ue consiga destruir tão cla-, lUAllSAt()(�.a==;;;���!!::oi;;e".�====!:ii=
ra afirmacâo ? E soma de argumentos capazes de dar fó- �I�II� PEm_: ..... "'-O__ 'J>."

I -l I �, . IIE IICÓllEIS !III. JH FUJQlllIrdPt>U6 • SANTA CATJ!RIf'fAros de legalidade a proposição estabe ecenoo norma em
'.

L:�i':':;��_;o.&,_'-_iiiioõiiiioi""""'_"""-�-contrário a essa-determinação? Impossível, salvo se ré- CA.S.A.8 A VEI'lDA
vogados os ordenamentos vigentes. -RUA BO-CAlUVA _ 4 quartos, sala visita, sala jan-

NOR regimes constitucionais e, pr-incipalmente nos r�-
«ar, .copa, ba�iJ'o, coxinha, de-l_)j)si�o, etc .

gímes democráticos corno o nosso, deve a lei, e.. o respei- RUA TENE!'iTE SILVEIRA _ 5 quartos, sala visita,
to a ela, constituir o ponto alto das. preocupações co--

sala jantai!', copa, cozinha; etc. . ': .

muns, 'pois, que só do seu cumprimento restrito pode sur-
,RUA SÃo PEDRO íEstreito.Balneá.t'�oJ - 3.llua·rtos,

g'ir a condição "sine 'quae non" das liberdades e garan- .:� ante-sala, sala vís ita, copa, coz inlia, instalaçã-o
:ias individuais, da ordem e do progresso coletivos, do sanitã.l'{a completa, e duas casas pequenaa nQS

cespeito e confiança do. povo nos poderes �on�tittiid��.c: fundos' o • _ , • : •••••••••• , ••••• , , ••• , •••• ,

. Ai'< críticas construtivas devem ser aceitas. comd CÓl1- RUA D'URVAf.. MELQ'LJl.Al)·ES (E'l'oJ(lngamento).
tríbulção legal e' justa, na edificação do vasto plano de .

recem

.

constl:ui<la •. ' •......•....•... , .... ':
. ,

reconstrução nacional, ou mesmo local, e, nunca, recusa- AV: mo BRANC() _ 2 quartos; sala, varanda, cozi-
das, negadas, como se 'vivessernos na estreiteza da esct1- ilha, V{. C;, etc. .., .... , .... , •................

ridão de 'um ninho de escravos, . . �. TRINDADE __ 5 quartos, sala j.antar, copa, �()zinha,
,,' i Porque; do contrário, fie a lei a}?eIlaS devesse figurar-, "panhelr(l, ·gl·a.nde varanda e depésit,o .

como ornamento literário nos papéis, ou aplicável tão COQUEIROS _ 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
somente quando não contrariasse a vontade de um Po; etc. . , ,

.

der Público, então, só poderiamos aceitar, pesarosamen- SERVIDÃO FRANZONI - 3 quar tus, sala, cozinha,
te. a afirmativa de que vivemos, sim, numa pobre w. c. c./ chuveiro, etc. . .. , ,., .

terra. - . 8.ACO DOS LIMõES""": Rua Geral - � casas de m a-

í .

ttudas pelo. deputado Cássio 'Medeiros. sôbre m�Vm1€n.o
fie estampilhas estaduais, memorial pró-aprovelta.�en�o
do Estreito, no Rio Uruguai, -como fonte de energra ele

trica,
Int.el·esses de Capinzal

Foi primeiro orador' da tarde o deputado Antonio
Gomes de Almeida" representante de Capmzal pelo Par-

b!o Soefal Democrático.
.

O nobre parlamentar justificou brilhantemente, um.a
bdíc-ação no sentido de ser reconstru.id� a ponte �11SII
� .. .bre o Rio! do Peixe e que liga a CIdade de Capinzal,
<in sub-distrito de Ouro - melporameJito. urgentemente
ieclamado pelos interesses ecortomieos visto ser necessâ
rio para escoatnento de enorme produção de toda aquela

.

. ,
;-:,,,:oa. _

.

Em aparte, o deputado Balcão Viana assegurou ao

.<1eputado Gomes de Almeida
..
lodo o interesse do Governo

(i.) Estado para atender 11 justa aspiração do povo de ,Ca-:
pnzal. "

'

Empréstimo para Põrto União
O deputado Francisco Mascarenhas apresentou e

jus'tifíCOL1 um projeto de lei que autoriza o Esta�o li ga

raní.ir um empréstimo a ser contraído pela Prefeitura de
Pôrto União.

,

Esclareceu o no01'e representante da V.D.N. que a

\ iniciativa do projeto, ele a tomou depois de ter sido u

c cito pelo Prefeito daquele Mun ic ipio, s-eu oferecimento

-E';-;pontâneo de patrocinar a providencia em apreço, visto
,r Ao saber aquele titular como agir no caso. Dava essas

«xplicacões porque não tendo .sido eleito pelo povo de

T\)íto União, não fosse a sua i}titude tomada como intro
Tnh�ão indébita em zona pertencente a outros deputados.

Em aparte, o deputado Antônio Gomes de Almeida
-<1pclara que na Casa os deputados não representam'apenas
'().,;te OH aquele mun icipio, mas' sim todo o Estado e por
i:-:RO a iniciativa do ilustre colega mer'ecia todo o aplauso

•

Cine-Diário
c apoio,
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SANGUE'N"OL
f

«Eoviádo por Deus para des-
tlruir a'S'imagens feitas pela'

.. ' mão- do' ',-httmem'»'
I

s. PAULO, 30 (V.A.) --"},rpe;1to da Câmara :Mu�ici
�a Igreja de são Miguel .re- pal pelo vel'e�dor B�nedit()
Zlstro,u-se, grave e, sacnle-1

Rocha, que disse tei rece

,t-a ocorrencia praticada por bido a comunicação de uma

1;1m homem, que as autori- ,pesRoa amiga: .

dades acreditam ser um de-' '�Sou enviado de Deus" .r

MI mental. Aproyeitando-se A policia foi avisada da

�a ausencia do .zelador do t ocorrencia, e logo se movi

templo, .que estava almoçan- 'Ir mentou para lo:aliza,r e efe

do. 'um d.escon'heeido 'pene- tuar và nrisão do '. vandalo.

il'�u no velho templo, ,e ,pos- I Este foi detido, quando,
auido de verdadeira furta

I
com um crucifixo no peito,

vl.mdálica,. pôs-se a quebrar lse postara na estrada, f�
.todas as Imagens e ades- rzendo parar todos os ver-

tl'uir outros objetos da .igre- '� culos.
"

;ia. Nem 'a imagem fre Sá.o I' 'Removido para a delega-
. Miguel, .rel iqu ia histórica,

I
cía, o desconhecido, que se

:pois tem mais de 3oo anos. recusou a revelar a sua

escapou a destruição do I identidade, não tendo sido
Iouco.

' encontrado em seu poder
O desconhecido deixou, a 1 nenhum documento, decla-

igreja calmamente; como se {TOU o seguinte: .

I'
.

. ,- -". ".,i·', �':•. , '.
-' ,,,'

.

nada houvesse �ontecido., - "Sou enviado de .Deus . i··...••.....·�·.......••....••......•......

Cerca das
-,

13 horas, �o l'e-I ao mun�o para qu�brar to- 1:
' ;

gl'essar ao t,emplo, o zela-I dai' as Imagens feitas pelá I. 'OD. .Rr:N."J,.O I\O.STA· idor, horrorizado, presenciou mão do homem". 1: n L 1'\ \:
11m quadro triste e impres- A seguir, o desconhecido,. I
sjonante � todas as imagens fechou-se· num 'niutismo im- I _. REASSlJMIU SUA CJ...H�fC.( _:__ : 'A'd

'. /I

?e .

santos e a?Or110S da penetrável;. A policia está.' <, 'i vecaoa
1,&Te]a estavam Jogados no procurando parentes do:, Cons.: Rua ,Felipe Schmidt, 38. li).

.

.

chão e partidos em diversos I'louco; a fim de providenc íar . •• Res . R R f. 1 B deír r-� T I . - I
ed

"

. - . !
.. ••• ua a ae , an eu a ;)i).'- e 1 3;)4 .,

pe aços. la- sua internação num hOSP1- ;..
,...

,

'.
Algumas horas depois .0 tal de 'alienados: I � J

fato era levado ao conhecl-'

DR. ESTEVAM FREGAPANI

•
-::- Adv-ogado -

.

ACACIO GARIB.A.I...DI S. THIAGO
- Contabilista -

'

.

.

E
A

- Edifício "IPASE" - 5° andar. .

ReuDlão con.mica em FortalezalRELOGIO�..���

Inaugurou-se ont�:l1, em i reção do =. Benjamin ca-ll'tem os sers, Benjamin ca-I (eMick-mouse)) t IIgradecl-mento' e ml!lssaFortaleza, uma reurnao eco-I belo, presidente da COFAP bello.i Paulo Assis Ribeiro e
.

nômica convocada pelo C011- e da mencionada Comissão, Moreira de Sousa. Convida- Perdeu-se 1108 trajeto.s'
selho de Aba.stecimento. do que foi cr'iada pelo govêrno dos, seguem também os srs. 'das Ruas Conselheiro. Ma-
Nordeste, a fim de exammar federal para atender às Raimundo Pimentel Gomes fr F I'

.

S h idt t
.

I
.' - -

. ",. a, e Ipe � c mI ,ou ra-
os meros para va orrzaçao questões decorrentes da sê- membro do Conselho Técni- v ss

-

louí
. .

, .�'
es as um re ogro acima CI-

\

t dI'
, ,

do POhgOllO das seeas. To- ca. co Consultivo, e' Osório Nu- t d' d
.'

P d d
cons erna a pe a lrrepara-

_

t d'
-

E F
.

I
"

a o e menmo. e e-se e- 1 ri d d
. -

'

marao par ·e, nas

'lsCU!3S0es!
morta eza, Ja se encon- nes

rela,tor ge,ral
do Comi- I 'I' t d

-

d
ve pel' a e seu Irmao, vem

.

'.
. \ ,

"

,

"
. ,

vo - o a .es a �'e açao on e d M h
:replesentantes de todQs os tIa o coronel Severmo Som- te de Conjuntura da ComIS- " .

'd
agra eceI' ao l onsen 01'

.

"

. '. . .'
.

.. sera recompensa o. F -l' H b ld D B'Estados> e nordestll1os e dl- bl'a, vIce-presIdente da CAN. são Federal de Abasteci- '. l'euerICO o o, r. la-

'Ve1;SOS estúdiosos sob a di- Hoje; por via:, aérea, 'par- mento e Prêços.-�, i Di,,_ulgue"O ES'fAliO' se Faracq, sr. Adolfq Silva,
. ".- . - '�vizinhos ·e demais 'pessô-a-s;

______________...... ,..... , � !1 solicitude com queatende�

contem excelentes eiementos 'to·
'n,ico;: Fo-sfoT�, Çalcio, Vana(:iátv ,.

e .4.rst;niato de SediQ,. etc.

Os paUdm:., d-epaupe7·ndo·s, esoo
"'eif =. uuios, ane'm�cos, -mãe« que criam,
\'5 5: magrlk", crí .n�'ú·S -raquÜicas

"�1-� receb.erào a t:o,n.ifi.caça,�O gera! do

L1Jr'�� orçoausmo, cO'In o
.

m:I!lII=t:III·!'
.�-_.,;-

' . � .'

()LIJOS - OtJVlOOS .; NARli E GARGAN1'A

DR. GUlRRElRO DA
, /

FONSECA

,

EspéCiaJi�bi' do Hospital
Receita de Oculos - Exame de Fundo de Olho' par!

Clasaiffcação da Pressão Arterial.
Moderna Aparolhagem.
Consultório - Viaeonde .de Ouro Preto, 2,

•

,.1

*'-
19JO - 5.116

�1.951 .... 17.838

4'JJI

" "

e 'Contabilidade
i c-

(
,

. �.&\toPoralll"t .

l"-t� . r. 'it��

�(/)'-.J ,de" ��.8 .
;1'\ ..

� Silnt� Catarina \ I4' �.
,

�
.
SOCIEDADE COOPERATIVA DE RESPOHSASIUDADE L1'DÀ.

SÉDE: Rua Trajano rr 16 - Edifício Próprio I

FLORIANOPOLIS .'

,DE.:PÓS·ITOS PO?ÚLARE..S
,;

/'
'

NICOLAU CAMARIÉRl ram ao extinto nos últimos
Catarina' Carrrariéri, ainda momentos.

. /

Outrossim, convida os a-:
migas' e pessoas conhecidas
de' NICOLAU CAMARIlmr,
para assistirem à missa que
mandará celebrar em inten�
ção de sua alma, dia 5 (sá
bado),à!'l .f h(�ras ,na Cate�
dra1 Metropolitàna .

I

C. RAMOS S/A
Comercio - T�ansportes'
Ruâ João Pinto, 9 f'IJOlis

J-...;.____ .�---..;_--

'I�'
BAHCOdeCRfI)ITO,POYULARI'I

:

t

�

� AGRíCOLA
'

.'
I t'.

,.
, RM.o, �W;Fv:1.16 l'� .

'

,
'

,/

'.
"

f'LOnlANÓ,POLIS - 5r6.('àI6rlnc..
'
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Confarêncla 'de ' Blumooau

�

'Florianópolis" Qua.rta-feira, 2 de Julho de �952
'

,,--�-_._,-�----

SIM, POBRE TERRA .

Quando o algodão entrou 'em crise, os Estados:
algodoeiros gritaram 'e, em dois tempos, os seus' g&.>,o \
vernadores obtiveram a solucão salvadora. {

Depois, a madeira seguiu o algod�o: S:'ise ag;\l
da! Crise que está castigando severamente o nossa

Estado. Crise insolúvel:' Crise a exigir do go'vêm{jé,
uma ver�ladeira batalha.

,

'

Enquanto os madeíreiroaamargam seus proble-.
mas, o conspícuo presidente do Instltuto do Pinhos

o nçsso inefável Pedrinho de Todos os Santos, maja
, calmamente para o extrangeiro afim de tomar p�n·t�,·
num congresso de. re�orestamentó' da América La- .. ,

tina!
'

Parece anedota!

l

,
'

,
"
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