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O C��ncel�r )��O . Neves· acentuou..a .
Vargas a De
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. �$j_Jde .�- !
. .'. .

provlfencI8s,' no 1;aso dos Incidentes de frmmra.
.�

RIO 2 (v. A) '-- ReUnÜH'E' hoje, secretamente, a
r--

rrguar imparcialmente as ocorrências verificadas e Ruge-

Oomissão de Inquérito na frontêira, achando-se presente .iara evitai" a repetiçào. As providências assentadas in- rir providências cabíveis". "
,

o sr. João Neves da Fontoura, o qual leu longo lelatório de cluern a determinacão do govêrrio gaúcho de guarnecer As providências do govÚno serão fundadas nos re

mais deuma hora sôbre o assunto. O sr. João Neves che- ,i fronteira C0l11 fôrças da Brigada Militar. Foi relembra- sultados da investigação parlamentar. O sr. .João Neves

g()U, aproximadamente. às 16 horas;' sendo saudado pelo brado, então) que outrora o govêrno possu ira. até uma historiou, ainda, longamente, as providências que havi

sr, Epílogo Campas", na presidência da Comissão. flotilha da Marinha de Guerra naquela região, hoje total- am sido tomadas pelo Itamaratí, inclusive por iutermé-
.

Disse o ú::-'-João Neves da Fontoura. que ia agrade- mente desguarnecida.
' .

dia do sr. Batista Luzardo, tendo entregue ao sr. Hermes'
cer à Comissão a comunicaeào que lhe fora ú;-ita por Pereira de Souza, relator da Comissão, todo o inquérito
intermédio do sr, Alcides C�rneiro e trocar impressões O sr. J ão. Neves· adiantou que o govêrno-efetivamente procedido no Rio Grande do Sul, do qual fazem parte os

sôbre aqueles incideutes: Afirmou, então; que antes da -stá preocupado com os sucessos, tanto que ainda hoje depoimentos, investigações diversas e providências 'aR-'

sucesaêo de incidentes o govêrno brasileiro interpelara o havia trocado impressões com o sr. Getúlio Várias a res- .seritadas pelas autoridades gaúchas, Não ficou ajuda de
embaixador argentino, o qual respondera explicando co- neitó, achando que providências imediatas devem ser cidida a data do embarque da Comissão para o sul do

mo o govêrno argentino iriterpretara o caso. Acha .o ar, tomadas.
, , país, tudo indicando 'que deverá se dar ainda na próxí

João Neves, segundo fornos informados depois da a'euni- Adiantou, ainda, que a criação da Comissão foi mui- .ma. 'I'ôdas as inveatigações e reuniões da Comissão; CDIl
ão, que efetivamente providências devem ,i5er tomadas to boa, pois assim poderão' os deputados, indo ao sul aVe- forme' fieou deliberad(j' hoje, serão secretas .

......------
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� Tempo - Instável, Sll.JC1-

iC Ao. XXVI 'li I
to a chuvas. Nevoeiro.

.

ç � n t) .fUAc' Temperatura - Em decl i-
I •

< nIO.

� _ ti. 11.431 Ventos _:... De sul a leste
" . I frescos.�"",;-v-...·oI'>I"w....w__.....,..,...,..J'YV<w Temperaturas Extre-

, _.:,_.,.- Im�s.de ontem: Máxima 18,8.
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Edição de hoje -. 8 pags,

Em terras do Brasil desde ontem, Dean Acheson:Outra e à Resp�Sla a Varoas
Varias homenagens serão prestadas ao ilustre hospe-de j"QudlQuer .opllrtoDldlld8� s�rá boa.

A
.

• 'I'. ,I HOJe 00 amanha) '-

Pelo ,Governo Brasíleíre ! Ri�, 2 (V.A.) - O general Acres:entou, que, entre-
,

'

•

.

.

' • 1

I EUrICO Gasgar Dutra 11ao mentes, na Câmara seus a-
RIO, 2 (V.' A.) - Para ABI, e, l', noite, banquete' no nova e auspiciosa fase rias nidos., também amua este tem pressa de responder as mígos promoverão a defesa

uma visita oficial de seis Itamaratí. relações entre o Brasil e a ano. E por falar no sr. Ca- critica� feitas pelo sr. Cc- de "eu govêrno. restabele-
dias ao Brasil, chegou+on- No dia 4 assistirá a urna América de-Norte, que as- fé Filho será muito cu.rioso túlio Vargas á administra- cendo a verdade' dos fatos.
tem o secretário de Estado reunião da Comissão Mista sim estreitarão mais seus a sua posição na chefia do, ção passada no tocante ao JA' ESTA PRONTA AREs"",,'Norte-amel'ieano, sr. Dean Brasil-Estados . Unidos, no pontos de :ista sôbre pro- Govêrno-, pois deverá ace�-!petrólep.,

.

POSTA
-

A c h e s () n, que desem- I ministério da Fazenda e al- blemas de interesse mutuo, tar, então, (I) lançamento Ofl-I
'

RIO 2 (V A) ._ "ô C;Q_

barcou às 13 horas, em Re- ! moçará com o ministro Ro- notadamente no campo da' cial da sua candidatura ao' A reportagem insistiu, in- posta do ge�el'�I D t":.l',;·
'f d" .

d d 1
I , .
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d R' G d d Il 1 AI ' • U la ao
ct e, on e fOI sauc a o pe o ,raelO .a er. . economia e as 1 eiras.

. governQ". '() . 10 ran e o uaganrto ,so.)1"1;) a epoca pro- discurso pronuci cd p "r "

u.overnador do Estado, sr. f, Às 14,30 hora" visitará a D t
,.

d hr.l.' '. .

J'
,

1 f"
l;i o· e o s" .•
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I furadne,.�"auHellCHl- . 2, :o:rv(j'trl�a:�.rJl:oxl�nal�' eeI- v�.v"e·'qdue·laTIa-suas aril1ll:' Getú!io<� ,iul'gas··será"àada
Agamenon Magalhões; em Gãínaril dos Deputados e, ás c le "e n' í;ov�l:no; aS$uTI;ll})l' � • - \ �nnca..;s,t\, a las, -€J,u-e- Clai",�lS ·"c Ul'açoes, m�s o h""v"'mente'l "d'C<"I·al'

_., -

..

baixado!' do 'Bl'usil êm Wll.s"lU,3Q. () Senad.o,
-

',..o
-

u.:&ll1*�'t�� m1,gmt�:4�til'á â' : ' : �itf�;i�e.nti:';ttfa ��?Ú- ei-pÍ:-esid'ecl'�te .....
se <j-ifrgtOl

.

ii �";. '''"(Conti;Óa''�. ��l 0,.. sr).b· t' '1\·1' S 1 -., t d �. d'
-.

G 2" F""'· ." 'I"ê I' ,-,.' 1
' - d" .

a pago
mg OIl, sr. n',o1'e11'a li es, �� ,ar e �.o mesmo

. la, paiS () sr. a.kê 'IlHO, vJce�,: ül). J� se m�lmàl,a; ..uta, .elilr . ;ze-r:
'

"
'

� ,

e o adjunto ào Departamell- que é a data nac!unal dos pr,esid'ênte da.. República, virt'ude de insistentes soli- - 'Qualqner opurtunida...•••-4.,....·.-...,.....,1;;,..�........;,...-..-...........
to de ERtado para assuntos' Estados Unidos, dará uma que as�im adiará sna proje-.' cit�ç?es, ,de amigos e C01'-. de ,�erá boa, hoje ou ama- O'port'O do 81·0latino-americanos, sr. Ed- reçepção á colônia ianqu-e. tada VIagem aos Estados U- l'ehglOuapos' do Estado. I nha '. '

��=i����������������f·j�R�d��d��L��-estaabaRotado{) "Palácio dás Princesas", Sào Paulo pela manhã. ,e,�,., �1 uosa
. �, e.. açao, a· el do automovelscúnde foi homenageado com RIO, 2 (V. A.) - O 'sr. -

�d· E
"
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u

um almoco. Dean Acheson, que ontem .

-

a
.

conOIDla . opu ar RIO, 2 (V. A.) -:- Exísfi�
Logo após""prosseguiu via- chegou ao Brasil, é porta- ,

.' '.. ,','..
. am ontem nos patlOs ,e nos

':�: �a�� �o���: onde che- ��rsl�eRl��ryC;�l:��an o�!c��,�' .os «tubarões,) pOdem tirar partido da s,ltoa�ã9 ���������::ei���a�Qúl�f���
Deun Achesou fieará hos-I Getúlio 'Vargas para visita},; RI�, 2 (V',A,) -;--_ A má petente, ?rdenan�?: a voTt� vinte e quatro horas f0t:am

pedado, ,durante sua pel'ma-I os �stados Unidos. Pode o l'eduç�o. de d!SpOS1�oes da lar, ;lO que diz respeito à d�s !�l'oc,essos as ,v.aras C,rl', retirados pelos consignàta
nência no Rio, na residência I reporteI' informar a propó- nova leI de �con�mIa pOPtl- Cl�ÜiÇã.o d�s "juris popaIa- mmms, para, o Julgamento rios eêrca de sessenta veí-
do embaixador Moreira Sa- i sito - _e o ,faz com absolu- .�_",,�..._,..,-.,.......v.-

res", estabel-eceu tremenda pe1o-, "juris populares". euios.
les.· I ta segunmça- que ° pre- confusã,o na Justiça, antes Em consequencia da di, Dentre os 15 cargúeiros-
° programa oficial cmne� 1 sidente da República �stá j1ardeal D Jaime mesmo \de entrar em vÍgor. vergen!ja> surgirão numero- que se encontram ao ladO'

çará depois de amanllâ, com I deeidido a aceitar o convite, li. f o nov� ?i�loma legal:,. I sos conflitos negativos de aguar:dando vaga pa'ra a u-

visitas ao ItaI?arati. ao pre-I viajando '4\'talvez. ainda e?te Cê"'ara De, llllClO, .:or�m �l�,lcul: ju.r1sdiçii?, que serão diri- tra,cação alguns trazem de�
sldente GetúlIo Vargas, M-! amo. O acônteclment.o mar-I UI. . , . �ades e�contlada,s palL�" a

I mldon, futuramente, pelo zenas de automóveis. Além
tl'evista coletiva na séde do; cará, sem"�dúvida alguma, I .

A fam�ha catohca do ·Bl:a- ll1�t.alaça� dos novos, :r1.0U"'I'
Tribunal de

JUstiça.
," disso, são esperados nesta.

.
. >811 f�steJa, �a data d.e .hoJ;" naU1 destmanos ao Julga- (Continúá, na 3!l pág.� semana cinco outros car-

........................................... t�. 'a�uv.e-l�sár.lo T
nata�lCl& ue men_to,;pel<í POYO,' dos "tu- ...,',. -

.

. gueiros, procedentes' do,'! Es�.
S. F.mmenc)a ".l. Jalm�_de baroes', açambarcadores el�--' tados Unidos, com veículos

A Vo',A.4'�,.O do, Pro.-elo I Bari.'os CâlnUl'a, Cardeal.do explorádores dos generos de' I " para o Rio. Os bareos eu-.
U\'U I Brasil. .. pl'imeira neçússidade_ A ver I08ugurajtio.JII. rOj}eUS estão trazendo ,na..'

Dlvo'rl/"tis'a I
....J''''il�o. (�e S.anta C.atal'ina, ba foi r�gist'l'ad� com �ncri- 'III ue mesma forma automóveis hl-" I onde inICiOU a carreira ecle- vel demora.' , .:l, afmal, alguns Praea Sa'laa gl' f

I
,-

«( _ ... eS,e3,. l'<llH'eSes, alemães e:, A
..p�i�eíra emenda divo�ci�ta, visando � emenda ,da �iástiea, tendo ll�ui exerei- ju!zes decidiram �umprir a

. italianos.·
Con8t�tu�çao, pa:a nela. SUlll'llmr as expresso�s de vem- '

ao honrosas funçoes em que lei, mesmo sem dIspor do do '1Ibo) .,...........';;......."o/".J"..._.......,.ft"f.................;,..... '

{;nlo mdlssoluvel, relatIvas ao casament.o. fOI espetacu- pô's as suas eilerglas ase!'- apal'eihamefito necessário, O· cf ....J_.
iarmente der,rotada por 187 votos contra apenas 46. viço dos humildes e llim- nos acanhados espaçôs de RIO,2 (V. A.) - Amanhã

.

'11,0 a (1....... ,

A representação catari.nense vot.ou da seguinte for-· pIes, tendo 'sido Cura da Ca- que dispõem,.atualmente, no às 10 horas será inaugura- ......-

•. ,. .'",'
I -�'-" '-':�A'.'�';ma: Agripa Faria (P. S. D.) contra; Joaquim Ramos tedral l\tI�tl'Opolitana, quan- velho pardieiro da rua Dom dã�' solenemente,'a Praça I 111 �

(P� S. D.) contrà; Jorge l.aee·rda (P. R. P.) contra; Wal- di} Monsenhor, D. ,Jáime se Manuel. onde está instala- Salgado ·Filho; f�'onteira ao r;r. ;'" 'j 1::"� �-fl
deD1�r Rupp (U. n

.. N.) �ont�a;, Wan.de�ley Júnior (U·le��v�u, pela su� ,pl'óp:ia do o fôro criminal. Aeroporto Santos Dumc.nt. '{'Me':<J.'.::.-.I.H,��,/li) -!�.:-.:••--,�-IK�'�':]�\�'I·".,tf',"·I:n. N,} eont,ra; Pláeldo Ohmplo de OlIveira ( U. D. N.) .

dlg'llldade. ao malS alto pos- A maioria' dos magistra- E�sa denomi:naçãô é uma rf4\"" . ....:. �/"
fi LtYol'.' to da' Igreja Católica Apos- d{)s entret�nto, ent.endeu justa homel1agem '(la prefei-

.,
__.....,,_�-.:

O .dep�t.ad{) .8f!.ulo UamQ8"deixou de. comparecer' à tólica Romana no Brasil on- que a lei deu·atl\ibuições ao tum, do Distrito Federal a' �,;"0----=\'ota\'Í1o, por motivos.-:iguo:r.ados:.:: 9 depj.tt�do I;eoberto de vem prestando à Pátria atu�l Tribull�l do Juri, pn- m�m?ria do .sat�doso �o:nem /�.:s::_,�� 0.''\ \�\Leal, no dia da votação, ,achava�e ausente' do Brasil, e à Família Brasileira se.- ra Julgar J1lf:m1'f'atores da ,PublIco, prlmeno nlllllstro

0�:�i\'0;�'em missão ofieiaJ, n3. Eu,ropa. O,?deputado Nerêu-Ramos, vi�'Os que o,·tornarão u:m economia popú1âi:. E assim! da'AerOJl8utica 'do Bra-sil e ...
�;;"

....-S-"::; ',.t�omo Presidente da Câmara, não tem direito a Vl)to nes- d?s .m�iores �;as.ileiros na é que J1tU�ej·osos pl'ocesso:s 1 tJ:ágicamente de:sapa�'ecido ) [I �,���#.!:,eas., votações ílitnpl�s� Assiste-lhe nesse caso, o' direito hlstona eclesl'Ustlca. foram eIlvmdof! ao

presl-I
ha 2. anos em um aCHlente \

&.
de voto de deseln...., a,t.f!. q,ue não fo-i necessário, d.'" a eno"- D' t nd tlan f' ele t 1 "e:iJerido Tribun"1 tl� l·ntel··oI' do Rio Gr lncle ,� "H

.... , .. 1 ","egul. a o o ". IS.,lU·SO' , n e (O'i .I: .1>. '-' .. 1 ,.. .L
" ....,", .. ,....."'_, ._ �ffl,!t;l

me diferença com <jue saiu "itoriosa a causa antl-divQr- do ani:e�rsá::io natalieio de!" 3,1IH:<: o juiz J;0n�thes )VI�-ll do SUL Descerrada a pIac:, .------;:---
-

c:ista.
.

S:' EminenCH� o Cardeal D. � lhomQils, qu.e preSide o Tl'l- d_5l nova praça, que é eapn- - E' é verdadeiro?
Dentro de dIa.s ,será, '\"oiatilu outra tent.ativa div6reis- jaime de Barros Câmara. O I buna)' do JUl'i, na. ausenei:.t i ehOs.am.ént.e ajardinada, fa-I ,,- Como as noticias poli"..

ta. O resúltadQ, ao (gw ttJ(�o indica, se·rá f..Cm-.."ihantel'1 ii ÉS1'ADO apl'esenta-l-he re,s- r�do juiz Faustino do Nasci� I. iar'á o prefeito .Joâo Cados j ticas do "Correio diF
iíf!��tr.:l. peitosos cumprirnentos-:-- tmenta, já se julgou incom� Vital. Sul".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ",�iJ}rco
'Doll Ser'l'tç08 de Clínfea: Ibía.n�tH da Assistêncla Monicipal e 8011·

_ pi1at de Caridade

',' CLíNICA MJ!:DI-(::D:'e�!A�ÇAS E ADtJlrTOS

Chnso-Itól'in.: Rua Nunes Mllchado. 'i -- Cotlsu-ltas das '11) à8 Ir...

--.-------�---- -----------,,' i,.e das 1,5 _às 17 botas.

f,'" i( Re;klên�ia,; RUÍ! 'M1l'i"eêhal G-uiíltetme. l> ._ Flone': 783 .
.

DR.' 'aOLnAO CONSONI 1-.,.,____......_---------,--------__....-Cír�rZ'ia Ge ..al - Alta Cirurgia - Molélti.., de Senltor..
- Cirurgia .QOI! Tumores -

Da F:acu,ldade de Modi-rilla ali Univers'idade .de São P&l,llo.
Ex-Assistente de CiTUrgia dOIl Professotes Alip'io Corrêi.

Neto e SyUa Mato,.
.-Cirurgia do éstomago. vesiêu'la .li vias biliares, intestinos dêl

."do e gwsso, tiroide, l'bIS, p'róstata, bexiga, útero', ovárioa ti tram-

J",'a .. Varicoceae, hidrocele, varfzes fi hérnia.
_

Consultas: Das 2 às {; horas, Tua Felipe Sc�idt, 21 (sobrado).
- Telefone: 1.59�.

.

�,"
'

'((f!aidência: Aveni.da Trompowsky, 7 - Telefone 1.764.

WL./lDY·SLA··VA .\\Z, MUSSIflRA. ��

E
DR,. ANTÓNIO DIB MUSSI

Oiru f'l;'ia-C1ín'ka Geral-Partos

"\"""1':0 COI)lP�to e egpeci1l!i:�d-o das DOE·N�&..S DE SENHO

.!r.fi,c>. ,,"lll mcde rnos métodos de diagnósticos 'e tratamento.

�'�U:.�qfF�)f'j:A .- lITSTK1W - SAL1'IN'G.Q{;RAFiA � M.ETABO-
, 'USMi) BASAL'

'l'l"rlioterapil\ por ondas curtas-Eletrocoagulacão .Rai cs
lo ':";��'" t'" !rrfl""cl Ve ruie lho.

" f�(Ii<!!Hó!ió:' Rua Trajano, n. 1, l° andar. L Edifício. do. Mon-

�:��»f.(j.

Il'/fui,,; Da�-� às- 12 horas ... - Dr, MU8Sj.-
Das Ui à!; til horas -- Dra, Mussi.'

.aesídti-�H!ia ,Ave,nida Trompowski, 84

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

DR. A. S,ANTAELA
,f'",,·,,:�f)9 peta FMuldRde NaCi,()I�a-J de ?oledi,cjna lla

,I
Univer-si- 1

I
l

�1"dil'" f"IT con.eurso <la Ai'.sjE�ênda li Ps lcopa'ta s do Distrito

t.,t1e,aL

E': ·iniern.o (in H"spita.l Ps iqu iá.tr ieo e ManIcômio Judiciári" ?3
r,.pi�i F.ed"l"lll.

E.�·jntern:o dá SINI·ta Casa d'e M'tseri,c6Tdill ..lo Rio de Janeiro,

,Cllójc� Mêdi'l'� - Doeneas Nervosas.

C..nS!lttó�to-: Étlificio ,Amélia Neto -- Sala ,,;,

R�idê·B{'Ja.: Rua Boeaiuva, 13·4" ._0

� :..nstlltn!!: Das 15 às 18 horas.

'!'elefQne:

:.-- f'')llsultÓI'jo; .:".268.

l1.esidênda: 1.:l35

DR. JOSÉ BAHIA S. BITrrENCOURT
lIftDICO

Ctínlca G,era.l - PEDl.;\TRfA .

Rua 13 de ftf-ai-o, 16 - ttijai'
l'U)'lRICUl/t'URA - PEÍllATRIA -,-- CLINi-CA GERAl_.,

Consllltório e Resi'dencia -:- Rua B_ulca<.t Viana r;. 7 (Largo '13

.01' Maio-) � ·}'lorian.Ó'poHs.
6orárkl: 8 às 12 horas ... - Diàriam�nte.

OLHOS --- I}UVIDOS - NAIUZ E GAJ{('.-\:.i.'\''I'A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista d? H-ospi tal

Moderna Aparolba�m.
Lânlilada 'de F.ln-da - Rdrator '-- VartQmetro etc. Raio X. (:ra-

'

!bografias da Cabeça} '-- Retil'a-(la de Corpos Extranb08 do Pulmão

• .!!i!!ofago.
Receita. para uso de OC111os.

Commltório ._ Visconde de OUTO Preto, n_. 2 - (Altos da Cal.'s
��lo Horizonte),

Jt�klência - Felipe Schmidt, 101. - Tel. 1560.

>DR.· Á.NTõ�'lO MONIZ DE ARAGÃO
ClIWJ{GIA TREUMATOLOGIA

Orto}le4ia
'Al)usu.ltó·ri(}:: Jião Pinto, 18.

,

n�"8"iG às 17 :dià.ri�m�nte.
}1eno8 1\0'& qábadol,

Res,; Bo.ca�U'va 136.

F.Q.De M, 714.

Ultra

DE CARVAJ..HO

J ,I
, o E S T A D}O:·

AnllllNlS'fR,\-ÇAOI'

M)erfeí<..'.Oamcnto em Pôorlo'Alcg?e e Bnenes Ayru
OUVIDOS....... N.AIUZ ..... 'GARGANTA

ConsulMdú '-:-João Pínto, 13 - l° andar
Diúrtamente 'das' I5 as 18 horas

DR, t, LOBATO\. F'J;UIO
, . fj"ença.s -00 :..pa-roelho 'resplr,at6rk>

TunERctJLOSE
HAJ>lOIJHAf-'IA. 'E lUDTOSCOPIA DOS. PULMOES

CtruTA-kt do Torax

Fo..,,,,.dQ fie'la Pa·euJ.<�acle Naciona.l de Médlcinn, :Tis'ioroglsta e

·Ti_qj(l·CÍl'1trgii'W do Hospital Nerêu Itarnc s

CU'Çso de e3p.eeiali�a,iio pela S !j. T. Ex-i.nterno e Ex-asstste nre de

,Cirul'I,:i-a O" Prof, ego Pinheiro Gllima,-ães (RiG).
n!}rJ�ultór\\): RUa l?-elipe Scbmj.dt n. SS.

Diàriamente. das 15 às 18, horas,--<
Rési(ji"ncia: Rua Fel!r.e Schrnidt, n. l03�

!

J( ..dll�1) e Ofki'na1i!� ii rua Conselhei,...,.. o!Ital r», 111.,

'l'el. 1-022 - ex. Postat, 13'9>

/' Di.r:eto,:!RUBf:Ns A, RAMQS,
Ce-r<lMe: OOl\l1N(;.OS r<. DE "AQUiNO.

.

- "-

DR. ÁLVARO DE CARVALHO ...

D.:w.nças de Cri.ançaa
('c.'lsultór;'o: Rua Tra,ian? s/no EdiL São Jorge � 1" andar.

:::alas 14 e lf,.

Reaidêtrci.a: Rua Br'igadeiro Sir'!'" Paes, sjn, -- 8° andar. (chá
c� t"'" �:sp:anha).

Í\t.end-l· diàrtamen te das 14 h.s. em d'fante.

i
I·
i
"

i
•

(

,
/ Rep.resentantes:

Repreeeotacões A, S. La.ra, ·LWa;;,

R.UI' Senador Dantas. 40 -- _i;o:'undar,

T",l.: 22--5�24 .. - Rio de .la ne iro.

R-eJ)'1·ej.or Ltda,

R<lA F-eh�' dr, Otjveí.ra, n , 21 .... 11'" .t1,ri"T�

1'el�32"()8'73 _ .. Sào Pau lo.

ASSJNA'fVRA� ,,'

OR. M. S. CAVALCANTI
Clíntca ,�xéll!$tV'alne:['..te '.�.,cIJ.an�at!

Rua �u;d,wha M'ar;n1lO, 19. �- T�l,�'f·�I�"(M.:) "7116.,
j
,

"i· '�'�.�----- ,.....,...---------------
i

i·
i ,DR. JOSÉ ARAUJO

. ... Na Capital
-

... __

A(ltI ' , , , , .. , ' , ,',', ,

•.:(]�$:> .t7.11.�(r·
SftRl-e.. tr-e ' .... , , , ... ' . , Cr$ !l0;6U'

]';0 Interior

ROSARIO
\ Cllnk.e 1'iléd;�a - Üo-enças de crianças
(Tr:atâmentp de Bronqurtea ern �d}1}tos e çriall'Ç'&s�.
Consultório: Vitor Me'il'e}es, J.� .:- ta andar.

lI'H'lirio: Das lO,SCl iI:-s 1t.,3O e das 2,3.0 à's a.30 llPrae.

Reshlência: Aveni,tla Rio Branco, 152 - F'oue 1.640.

Ano

.·Se!l1:<'Stre

Cr* �(Mlli·'·
.. .'.,·Ci-S 1H).:0("

--�I
Cirurgia geral - D(ll.'�a:s d'e Sen�rll8 - Proctolo2'ia

EJ.eh'lcktade l\'h!dká .

Consultório! Rua Vitor 'Mehe�s n, 18 .- Tt\'l.erone.1.ÕQ7._
ContluHas: Asll,30 horas e à tarde d'as 1.5 horas em diante,

'Residência: Rua Vida! Ramos, - 'l'd,,,fone 1.422,

DR. NEWTON D'AVILA

-
A,n úncios mediantes con trát(),

Os .origi'n.aio;, mesmo nào pub licados. ná", .�l"*,",.

dev'Ôlvidos.

/i. cH.reçao não se responsabiliza peh)SI. �=<O��11��
e;llíti-dos nos artigos assi n ...dos.

DR.. MARIO WENDHAUSEN

ADVOGADOS·
DR. CLARNO/ G.· GALLETTl

- ArJV'Of; 1\1,)0 --

Itua Vi-tol'-!\Jerr�neit. 611. - f'<}1IE> '.,t.Ii�, - f'fori·3ni>p4ili<!.

DR. RENATO RAMOS DA SlLV.t\
..... A.D'VOOA.DO -

.'

Clinicll médica de adultos li cl'-.anç;;ts
Conlloltório - Rua João Pinto, 10 - Te!. M. 769.

Consultas: Das" às 6 horas.

Reaidênda: R·ua Esteves JJÍnior, 46. 'Fel. 812..

DR. ARMANDO VAI..ERIO DE ASSIS

DR. ALFREDO' CHEREM
Cano Nacional de doençu ment.llia

Ex"dirctor do Hosp-i-ta.l Coiô�lia Sa.nt!Arra.

Doenças nel'VQsas �, mentaill .

Impotência Sexual.
Rll� Tir�de�tes n, 9.

Consultas das 1& às 19 horaa.

FONE: M. 798.

Res.: Rua Santos Saraiva, 54 .- Estreito.

RUII 8&Jlt08 Dumont. t2. i\.p.t: 4.

DR. rose MEDEIROS VIEIRi\
- ADV'(}(j:O\OO -:-

,Caixa. P'osta', 1500 - lta.bií Simta Cirtltri.n ..

DR. THEODOCIO \ �OOUEL .��L\ '1'HE"Ç;lN.O
- ADV'()G.AOO -

Rua Trãj.a.nu n, 12. 1''' andar, sala n. 1

'(.Eecr. Ib. Wahli.r Hi1!i':M.
'1'.. I'erone - 1.34·1).. \

I

DENTISTA
DR. OCTA€ILIO DE ARAUJO

emURGUO QE..1\J�lSTA
Uua Felipe ScjutlÍ'dt - Edit. Amélia Neto - S&b 1

Tl"a-tamento cil"Úr-kico e eMa da' PiorvlÍa A,ll'�I»..'l'.

Tra·t.'<ment(l cirúrci:co e cera de Abcessos, Gl'anuJmes, .Qaiat_

radtculares, etc.

� ATENÇÁ'{): -- Gra-ndé red,tlç�o' de preços nas DEN"i'Af>trmA& .

'para as 'pes-si).as que vi·v.em de or<.lena.(l(· ,-

Laboratório ProtéticQ so'b a direç1i:p de 'fG�nicl) co.nt::a� _.' -.

i)ecialmente no Uruguai, f'l1'1!!ado soh a ori,e"'�8çiio de u.:m· 0011 m:a''''

'credenciados e�peciabsta·s da América. .

'_

Dentlidnrolli! sem o Céu da 'Boca I,Ah<lbacià Na\!.lta.)
Pontes Moveis e ("i,xall

TfJQlts os demai� Tval>alhol't Protétic'O.s tle!.. i'écnie� .J:"� \ �

·cent:e,

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

A VI S O
O Dr, Djalma Moellmanu avisa à sua di'still'ta cUé».toe-};a �

es-tará au.l'tefrt'l! até o 'mês de sM.enl,bro em vtage-m de �:l<1�:M.'"
América do N01·te.

'

Com-u'b.íca a�·u·da qU� o seu rnatituto we diagnõsti-co c}L!;i;C\!'�.
t:i.nÚa.f'l-ncion-alldo de maueira 'l!e-gu,hu,. fj.c'lÍnoo. como 8fHl snh�..,

• ') cOlJ'l.pe,tente !,líllico Dr·, Oriando Schroede� qJl.e há maia � 'ali&!>

ra.no.
vem acom.vanhartdo, pa$so a passo, os sel'vi-ços cr�ttDe 4111'>

ClJ:sa de Saúde São flclJ.asttã-o, e de seu cOllsultório.

Os serviços de rádio diagnóstico. radioterapili e (>s tl:� t.1>OT...

r té-rio clínico fiçarjiQ li cargo do �áulo Tavares, nol'Ml lW�jo&.·

f,monte
conlJ.ecid� em nosso' meio. pela sua proficiência e õri���_

:oas ditas especialida.des.

"� 'Sabao

\7irgem Especialid'ade
da Cla. WITZEL INOUSTRIAt-Jolnville. (marca registrada)

T��rnA. a roupa brônq'lissima
...

i.

•

--
• 1

-,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

o. B.nud4 PUfedi.ta na AI..rn\!éia ,. Soe. de Cultura Musical. Regr�a dia 9, da França,'
lHiel�i8 do dep.881D8sde111181da Comemara," deDoti-de'''Bmanhã, o .

o MiolStro da A-eronálica
'.

sp.u 8- DI· a I" d f d
- lHO, 2 (v. A.) - E' €Spc· das selvas. Quanto às cau-

d deputado Antonio' Go,- f ple!lário,
se dirija ao Chefe v li len r o e' no aça.., rado } aqui, dia, 9, de volta sas definitivas de sinistro,

.

me,:; d� Almeida, represen- do Poder Executivo no sen- A Sociedade de Cultura Musical. desta Capital, co- da França, o ministro da nada podemos antêcípar. En-

--tmÜe :a-e Capinzal na AS-j tido de ser feito 9. necessá- memorará, depois-de-amanhã, o seu oitavo aniversário Aeronáutica - revelou o viaram-se as peças e elicea

::oem'vléhl. Legislativa, não rio estudo para construção de fundação. .

coronel Dario Azambuja, para serem examinadas nos

f.:� tem 'descurado, das aspi- de uma ponte de cimento ar- Para assinalar a festiva e grata efeméride. realiza- chef€ de gabinete do briga- tabor_�torios americanos e

'T3Ç(}f"g do povo que o ele- rnado sôbre o Rio do Peixe, râ, sob a regencia do Prof. Emanoel Paulo Peluso, no deiroNero Moura. aguardamos que nos reme-

-geu.
na Séde do Município de Ca- Teatro Alvaro de Carvalho, às 20,30 horas, o XXX Con- A seguir, disse que o con- tam o laudo.

F'íel ás promessas feitas pinzal, bem corno de ser ini- certo, com o seguinte programa:
vits ao ministro do Ar f'ran- Se for eois.a <rue se_l1Qg�;a

' ..ruando candidato e mais do ciada a obra com a urgên- ·la.· PARTE -- Palavras referentes. à data, pejo Jorn,
'

cês
-

para uma viagem ao acautelar para' o futuro, as

-que
'

isto. firmemente Í"fsol- cia possível, .af'írn de aten- pS,va.ldO Melo. - 1) MOZART ...;..... Márcha Turca. 2) Brasil fic:ll'á condicionada à proprlas fabricas tomarão

-vrdo :

a manter a

confiança,'
der as necessidades atuais e t.tJIGINI -- Ballet EgipCio. a)' alegro mm troppo. b ) situação interna da França. providências para evit-ar a.

"11{�le sempre deposit.;l,c!� l?e�O �utu:a�. daquele próspero a legrebto, c) àntiante sostenutó. d) andante e alegro. Intel'l'ogad?_ so.?re o ?es�� repetição .d? er�o� ,De posse

I'GVO do prospero mumcrpio .l\IUnlClplO, o que contribui- 2a. PARTE - 1) ALBtERTI - La Ravíssant (ga- I tre com o aVIa0 President de todas as informações 80-'

,.,10 Oeste, :l sua voz está vigio rá, também, sem dúvida pa- votta.). 2) C. PRISCO - Ballet, a) alegretto' graz.ioso.. disse-nos:' bre o �ciderit.e é que talvez

Iaute na dfJi'c"" dos interes- r... o progresso do oeste ca- ti,) tempo <1; valsa. 3) G0l!NOD __: S.erenata .. 4) I
.

"A expe.dição que �evel'�, nos seja possível chegar .

a

- ses daquela coletividade. tarinense. � RANZ VONI SUPPE - Manha, Tarde e Noite em Viena trazer o� Iestos,mortaIs. dos I uma ..
conclusão a respeito

Ainda' na . sessão de on- S. S. eJU IOde .Julho de \ ouverture).
. passageIros esta a caminho do sínistro".

-rém, indo á tribuna, apre- 1.952.
---- -----

. ;:.,ení���é:���t:ifi{,Ol; a segnin- d����;��a�:���de Almei. êÃ-MARA�íPAL------·--- PU}seira
, INDICAÇ.il,O _ - _ .

Sr. Presidente I Muita exploração politica o fundo de' pavimentação,
Senhores Deputados . Vlada Soe·,al. se pretendeu fazer-em tor-, Para-cacabar de vez com

Considerando que a ponte I . 1 ..
- .

no da atitude da maioria da . essa exploração, o vereador
·

peuciU sôbre o Ri{}- do Pei- Câmara Municipal de

FIO-II
"

xe e iiUC liga a cidatíe de ANIVERSÁRIOS i-ianópolis, que rejeitou o Osmar Cunha encaminhou
E"

<

1 b Ii t
.

,. 3 de Julho
.

\...a.pmza >.\0 seu su -e JS rr- Dr. Rogér ío Vieira projeto do sr. Prefeito Pau- ao Executivo um pedido de
·

to do Ouro está constituín- "Ocorre, ,hoje, o aniversá- lo Fontes destinado a criar informacões,
A data de hoje recorda-

ria perigo ao transito de vei- rio natalicio do 'nosso pre-
H

· nos-que:

· ,c:o!()1'1, tanto asaim que o 'lado conterrâneo dr. Rogé- C d C C
- em 1.818, na cidade de

DER .lá limitou, '1 titulo de rio Vieira, ex-deputado fe- urso e orle e o-slura" São José, Estado de San-

segurança. a passagem de deral e atualmente exerceu- '. ta Catarina, nesceu o Mare-

- eiculo com o peso máximo I do a advocacia no Rio de MÉTODO WOGUE
chal Ouilherrne Xavier de COm-II.nI·Caça-ode três mil quilos; I Janeiro. <-Rua Felipe Schmidt, 11•.

181.
Souza, heroi daguerra doPa- U1.

Ct)NSIDERANDO O '1
raguai, na qual comandou,

'-' . " que a 1 listre aniversar-iante,
------------------ .. --

, .

referida ponte comporta. a que exerceu vários cargos Dutra e a Re8- 1 CI-ue'
-

Dita
a em substituído pelo Conde Do Clube dos Oficiais' da.

.'pas::;a��em em uma só dírecão públicos neste Estado, en- ...., ·1 rio d'Eu, o Exército aliado. Fa- Polida Militar recebemos:

11'-lm os veículos, dada a �lla tre os quais os de Secl'etá- 'i OSta a Vargas. ,

leceu em 21 de Dezembro de "De ordem do sr. Presi-

pouca largura, o que, aliás, rio da Fazenda, Pi:efeito
1870, na antiga Desterro, dente, levo ao conhecimen-

nao se c1ificulta grandemen- Municipal e Diretor do �Ion-
Lopo Coelho destacado Pl;Q:- RI'rZ

. hoje Floria.l1'polis; 'to de V. Excia. aue em data

te o desem'o!vimento do co- tepio dos Funcionários PÚ-
cer pessedista que apoia o Às 5 - 7,45hs

- em· 1.842, a bordo da de 6 do corrente', foram em-

mél'cio, como constitue 8ério blicos, será alvo de expl'es-
ex-presidente. ODEON Fragata "Pal'aguassú" par- possados os membros da 'Di-

· pel"igo ao" próprbs traJ1Se- slvas homenagens.
- Acrescentou o sr. Lopo Às 8hs. tiram do Rio pa'ra Lisbôa retoria e Conselho Fiscal

'untes; " O ESTiÁ.DO cnInJ)l'Ímênta- co;�mo: .

O ODro É CEGO os presos p�líticos e�volv>i- que orientarão os destinos

CONSIDERANDO que no o. cOI·di',llme!lte. .

Essa resposta. já está RH'ahd WTDDMARK dos 110S mOVImentos hbenus " t Cl b d t
.

I
- N

- �
.. . {les e u e uran e o blê-

.�unÍcípio, é o. su?-,difõtl'ito
.

Sra. Francisco Lamarque
. Pl'on��.• ão f�i divu�gada �ARNEL - Sceffe l\IIac I de. �ao Paulo e l\hnas Ge"'j nio de 1952-Ú>51, ficando a��-

.....f< Ouro, a malor fonte de Transcorre, nesta data o
porque o g�nelal Duha, ao NELLY . rm::;. -

.,
t sim constituídos:

p:odução agr�eola e anÍmal, aniversário natalicio 'dã' �e��t.e� �s lUfun,da��s T�e- No prognlllla: Noticias I
-

A�,m 1:849, e,m Ma.ceIO, Presidente - CeI. João
-- ,.:I·�stacando-se em grande es- exma sr'a dAI'. C t·

claraçoes do sr. Getulw \ ar- da Semana. Na.c.·· Alagoas, nasc.eu u Alm1ran- Ct d'd AI'- M"}
. '" !ce ,os a .

f ·.i . t F o< "

.

C Ih' . '"d
an 1 (j ves. aI lU 10.

'-cala a cultura do trigo, do· Lamarctue. eSlJosa ,1 gal'l,sera orçado a -ab(.>rdRr r-recos: 600 - 090 e 'tancISCO a el1'08 a· "v' P 'd t l\,r'
"1 "..

' ..,.. ...0 sr. •.

t- l' d
- .'

.-

(�..
'

d .' • I
• IC€- reSI eu e -

� 1.l'lJor
-

nHlrlU, feIJão e uva e a CI,!'a Fl"lncl··'C() Lamar t"
vanas ques oes 19a. as ao Imnl ate 18 :;110'" TI. aça, morreu o na ,exp 0- 'U" F d G

••.•.
- < " • <. que, an 'lgO -.

� .... ,,' .4uarlO ernan es uede

r:ao de sumos, e que a €x- chefe de raginncão de O
petroleo na�lOnal. AguardQ ROXY ,,[lo do "Aquidaban"; "'-'10 Secretãrío '_ 20 ;�Y!.

'pl,H"t.'ição é...Jeita., com I.lmen- ESTADO
. > para que seja votado o pro- Às 7,'15hs .

-- em) 1.868, o Ten ente- M '1 R b
-

'(Ii::;. pela Rede Viação Para':. O Estado cumprimenta-a I
jeto da Petrobrás paI'li ver Trrnne POWES -_:- Anne I' coror:el Tibui'cio de Souza I ��r�o �,e:ge. <

,

·na - Santa Catarina, sen� respeitosamente.
'

C?inO o gal: Dutra presta- BAXTEU Dana A,N- Ü'avou pequeno combate Roque �:����:i;; ;;en�:�:
"�(J obrigatória a passagem FAZEM ANOS, HOJE:- r�. c@nUls Ja foram feitas, DH.AYVS I eO�1_os.p�ra�u�)s, ini?iou o

lOS produtos pela ré'crido s .. " Adél; G d I Nmguem perde nada po:r em' Mllllstel'JO hb€ral do V1SC011-
1° Tesoureiro - 2Q ·1'en.

� • ",
-

Ln. � .a Xuma C "

-
. Manoel Gomes.

,

pente, o que sujeita as em- Melo, esp<isa do sr. João I e;::!!:.�-.....� MERGULHO NO INFERNO de de Paranaguá, suceden- 20 Tesoureiro - 20 Ten.

'presas de TrUllsporteg a fa- Ferreira de Melo teICl!l'a-.DI. I
'No programa: Cinelundia do ao .de Martinho Campos, Amintas M�Io.

-�:r �onti�l1as bald.eações de. fista.
' '"

I e eJtu9sa a Jornal. N;;l:: i qu� vmha cleFlde �l de �a. Cons·elho Fiscal:

-.",.rga, afIm de eVltaí' () ex- I - Sr. Altam;l'o BianChi-1
Preços: l>,00 - 3,20 1 ne11'O d:_ 1882 e fOI sucedl9.o Cap. Timóteo Braz Morei-

�eS80 de pe11O; I ni. R d
- Imp até 14 anos. I no Governo pelo do Conse-

CONSIDERANDO que a I - Sr. Odilon Ribeiro A_I e açao�u RITZ -
- OPEON llheir? Lafayete Rod�'ig_ues ruio Ten. Leandro José da

�tual p<:nte·.·pensil niio satis-l marah1:é. " ,,' .1·. A 'situação. poderá com-
,

DOMINGO I pere:ra em 24 de MaIO de Silva Júnior.
'

faz maIS a� surto de pro-' - Sr. OSllí Bonfim, mari-I plicar-:5e ainda mais, quan,
. Da lamos.a !iovela .de Ro-

[1883'
"

.' 2°· Teu. Newton I_,emos do
.

'grosso que ,�em &e verifi- tjmo. I do o juiz Faustino do Na&- bert Luiz Steveson surge de -:- em 1.008, no RIO de Ja- Pl'ado,

r;�ndo. no. .�unicíP�O �e Ca- i -_- Sr. Eugênio 'Bl'�.no Ne-=-l [:!.m�nto as[;umir novamente
A ILJ.-IA DO'.fESOURO �el!·?:. f�leceu o Conselhei- Suplentes:

.��Il���� em .��m;�quenCl� �as I to� I. _
• à'.p;es�den:ja do T:ibunal. .Robert N1pWTON - Bob- !? lll�tao de Alencar Ara-' Cap. José Carlos Veloso.

:
tias ll1umera� mdustruus e

I
- Sta. Zllda Sartm·a. to.· I do ,)Ul'.I, p01S o refendo ma- f

by DRISCOLL .Ip€.. • Cap. Paulo Sami.

-�:f) �.�.envolvIment.o d� s�u
.

- �l'. Romero de Carva-I gistrado, t�m ponto de vis. ,'IMPERIAL I Andre NIlo ·Tadasco l0 Teu. Car!()s Vencesla.u

dltneI'C10 e das suas TIque-' lho Llma. ta contrarlO ao do Juiz Mi- I
. Às 7,45hs I .

-._.
Pacheco .

.'tas

agI'ico.las
e pecuá.ri�s; I VIAJANTES

.

,lhomens e deverá, assim:·

I'
Gino SERVI - Dina

SAS-,'Venda-se Sirvo-me do en.sejo Il�ú'a
. C-ONSIDERANDO, fll1al- Dep, �.•I. de Souza CabraJ promover o imediato iulga- SOL! '... apresentar a V. Excía. 1)1'0-

:'!.ne��, que já �or8m comi- Acompanhado de sua I
mento de infrat0res da lei em:

1

�
1 negocio. seC<1 e molha- !;estos de elevada. estima e

tl'UIQalS nos Governos passa- exma. esposa e gentil filha, de economia popular.

I
_

OS NOIVOS' do á Rua Tereza Cristina considel'a�ão.

-d�g �.s PQntes de Joaçaba e vüijou, ontem, via aérea j Da confusã.o e.:dstente na
No programa;· O Esporte t no Estl'eI'to M 'I R L_

-

Videira e
. . .

d d p' d'
' I
T'

.

n T 1 N I'
. aurl o om:rge - 20 Te-

·

'

.. llllc;a a a e 1- com, .estmo a:.Sã.o Louren-I" ustIça,. em torno d� Lei de • a e.a.. �c.. Infol1nação neste Jornal. nente SecretÁrio".
>

ratu?a_, ?8S Be�es daqueles. í ço, l\1�nas Gera1s, onde rará EconomIa Popular, os

"tu-l Preços: 6,20 - 8,20

MUlll�lPlOS e sobre o -mes- ti �taç:ao �.e :lIepousq. o sr, I barões" tirarão partido, pois Imp ate 14 anos. C
� de I=xpaJlsar'tltlo' Cult···.uralmo �lO �o Pelve.

I De]). João José de Souza Ca- nã.o tenderão os "habeas- �lVIPERIO urso L -

,

INDICAMOS que a Mesa' braI", ex-Secretál'ió do lnte-- C01'PUS" e recursos das de- I As 7,45hH

': ASB�mbléia, ouvido o rior e Justiça. cisões condenatórias, com Humphrey BOGART CHURUASCO AO EXl\fO, SR.' EMBAIXADOR

.......................................... fundamento em incompeten- Eleol1or PARKER OSVALDO ARANHA'

.4" .

cia de juizo. €m: Em virt�de do Embaixador Osvaldo Aranha.

·'-turso de Expansão Cultural i j\ruit�� meses serão ain.da
A 'MORTE NAO� O FIM ter transferIdo sua visita à Florianóp{llis, para

.7 ,.

,.
•

'" I'
necessános para que a .1u-

-

No programa: Cille' JOl"- 0- p'róximo dia 12 dQ corrente, a Diretoria do

.

� Nç� pl'o:nmo sábado, dl� 5, pais e no estrangeiro, é tam • .rlsPl'udência dos Tribunais na1. Nac. . Curso avisa que continúa na Livraria Xavier a

i_3 17 horas, nos amplos sa� bel'l o conferencista Secre- i11dique ao certo a quem Preçps: 5,00 - 3,20 I
_

list.a de
-
Eld�OOs l>ara (} churrasco que sforii.ofe-

:nes {l:o Clube 12 de Agosto, tário Geral da Sub-Comissão compete o julgamento dos Imp ilté 14 anos. t l'OOido a S. Exa. " "..'

�J. :.Ul�'l. 8odedp.de floriano- Cf!taril1enp.e d8 Foídore-:'"No I que lesam 0 povo, no setorj-----' � .._- .,....__

�� ltan� terá oportunidade ;:lltimo Congr�",,,o Nacional '1')8 generos alimentícios e II' T. i "O ERT"nO" JI A\ �7 O�Vl�, a quinta conferên. de Folclore em começo' do (de prImeira necessidade.
_,e.a �•• l'l- -

.

(C . tO· Ilegal.,.. e..� 'Abu.SI'�/.A.,......� .

��a
.

() -urso de Expansão �n{) na- cl'lnital dã Repúbli.!
' ..

.,. , .' .

�� u.,

-......c��J:hn·a1, que sedo profel."i- �a; foi o dt·. Osvaldo- RO-1Je'que,· CfuLe S t C t·
RIO, 2_(V; A.) ",,: ..A.;luzindo uma sel'le (Je é()nsi�pa.

'

..::. l�� erudito ,e?ntBl'l'ân�ü dl:igu�:: :�abr.al.um �o; con- 1\. .

D an a a arlna Ç'Ões '0 vespertino "A'Noticia" inquina de ilegal e �i�:

,

aldo Ro-ungues Ca- \[1 eS<;l"t;l� mau:! bl"Jlhante� D d
.'

.
\'0 o a;o do ministro do Trab�lho, majorando por simp}e�

..�t'alf &Ôbi'e o prohlema do naquelfl certame cultul:al.
•

('o�"ide :1':. e� d,o Sr. Pl'e�ld�nte em Exercício, ficam portaria, sem qualquer outra formalidade, R contribuição

Foklol"€ Mundial". O talentcl"o e Ct'lt ..,.' I C"····· .

a 0" o., SUlohoreil UClODlstas do Joquei Clube S�n{.a dos trabalhadores para os institutos d'" l)l'evideAncl'a ·so-

AI."
._ . LJ. o e�el1- �t.<::rJnn para 1 m

*_..

. c v

,

Ctn de 8€11' (') Dlreto�: do 10r CaI'loR dn Cosh. Per(h'! 1 '.
-

t" �. ,ll. a l'eu.n�l-O as 20,00 hera� do dia 10 do daI. E adianta qi.le alguns sin.dieato� eetão dispootos a

lSolethn T".;-�t":±'l d,,,.. Fi ....1._ rL',;],.at�l' do C,,,-..,c ... · d' � E.·-"p�· _: '

..

'

11 ;:,oI'N.:n"_le ro.f,"'·s, a rua Felipa c � h_.......I· ,1t 21, &o.l'r:>.c:!"', ne''';'a l"t
. -.

1
.

to b 1·
.

. .eJor.p >lt ;''''...
,"" , �,�, .... ,;" t: ,,_-. <lu vaptl.<l l'l óTn cj.e·t-<'tar d

.,�,.u.> �I' �.1

- :\' 'J "'. SO lCI ar esc al'ee1men S 80 re a ,-egitinudarJe daqu-e�'1.
- "" <X,,;auo em IlOó�'i-8. Ci1-J"ão C1.l'tunJ f"''''-1'1 .

I
_,:' ':.. d.l, e a.ssunto�. 19é1oU(}S H €le.içà.() da l'l,a:iol'a.�.ã-o, à vis. ta do l'eceute ato (liÜe elevou a c.oa.tpÍ-_

·Jij� .• l �

.
. ',. 'H' I tlple- n.ova (,lretOl'la-a 1'''',)1 > , • d' 31' d

'

- '-".' co.". ·n�-::'",·r-·'��20 nn "�"'I�"�" (!� nn�fe ."�
. "'<. '!W.!-s€ no c la; o corTe'H" bui.;i!.o dos o",'''l-'.riQ.s .e in,h'.st�l·al·�., ',1 l'\.·r·"ti, ....,.t.() (.,..... �.�.o.t.; •

...... .1-'-',.0•• -_.·� .. �-"'-.�, ......... \)._IJ.J�ye:1Cl.st..a.• 1 TI'10,.�nl(J·noF.l0d
.

,J_.'Ç.
_

"\,;:,0 - -UV.�oL ... C' J....... - .. _ ·_/J�Jo.,1 I

I
'

�. - .«1 l' "S, _ e Julho de H'5?_.. "' , 1
;

-� ��tO ue C ..�:.;::.e rla;' f���fst{:�jehl mt·.1it"a a.{!� t-t'2li,� i:..:_� ..!ú(.: ...�J{;_.;...

Perdeu-se uma, d-e ouro,

com cadeado em forma de

coração, no domingo à noite.
A pessoa que a enC011-

-trou, é favor entregar à ruj,
Bulcão yiána, 21 (Largo li;'

de Maio), que será 'gratifi
cada.
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Iseônides estreou
, , pé direito

,a vitória 'ao seu. clube" e (li

"O craque catarineU5€ não eente, não temos dúvidas em

l-PO
é vivo, lutador e dono' f'4z de maneira' precisa por-

� m:b r..ecnidas da Silva. Não
o à:tii'mar' que será uma das de possante arremesso. Deu �que acossado por dois adver-

e um jogador de virtudes grandes atracões dos ,grama- por isso mesmo, imenso tra- I sár ios, aproximou-se,da me

excepcionais, Todavia, pos- dos gucrnabarinos, no próxí- balho \\ zaga adversária. i ta' Contraria e venceu o ar

sue qualidades e se aprimo- mo camneonato. Disputa. ,. Àssinalou o único tento! queíro Emaní, com um tiro.
• I-

radas' sempre 'cm gràu cres- bem.a bóla, no corpo a cor- da .peleja, Q tento que deu' enviesado e potente.
.

.'
.

(
,

_:'\ .. ",. ..:�

A propósito do confronto I

'fIe. domingo' último �ntre 1\-1 rioca sôbre a atuação daque
méricft,. e Vasco, ,1l1al'cando I le nosso

..craq ue con�errâl1eo
;_, estrela do centro-avante [ que aqui. defendeu, ·�s cores

Leónidas.;1o clube- rubro I do Caravana do Ar e ém
que venceu por 1 x 0, assim 1 Curitiba foi 'elemento desta.
êf\ manifestou a crônica ca- cado da seleção paranaense:

..

............................................................��"'��� ...
.. .

,

\

\

l" � .r•..;.••••.".._•••"'"••"'"••",..".. _, , -.�•._ .,..,... ". ::: -..,; � .,. ._
_..�.__ .".. -.. "'" � ...,.__.�.-..w_

• u·.-

,

:lade� t1e Blumeuau, .Ioinvi
'[e, e F'Iarianópol is, em VQ'
leihol e ceatobol Juvenil,

Sábado e domingo· em Blumenftu·o
Campeonato Estadael Juv�J;lil

! de Velei e Basquete
..

'

.

Conftr-me temo)/ anuncia- Os clubes disputantes sao lo desenrolar do campeona-
.lo, no.� clj"s 5 e 6 do correu- de Floriq_l1ópolis, o Ubiratan to é acentuado, prevendo-se,
te, deverá reunir-se em Blu- em velei e o Lira em' bas- que asorra a cidade de Blu
menau; os campeões das ci- ket, de Jcinvile, a S. K Cru- menau, g-randes caravanas.

zeiro do Sul em velei e bas-
ket. e de Blumeuau, o Ipiran- de torcedorês não só de Flo
ga, nas duas mod�lidades� rianópol is como também da.

O entusiasmo reinante pe- ' cidade de Joinvíle.

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

,
\
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U �'LU.X) Florianópolis, Quinta-feira, 3 de Julho de' 1952
------- ------------------------------------�..--�--------._-----------'--- -----��----�----------------------------�------�--------...

"
..

- ..... I

tO 'mil' comprimidos de

'" AU'GRE���1��ma,�' l��.��, ��t�a�!:!!e�!!�l�o, que J
_'- J\otidai:i que nos cheg� puderam c{)m�lementar .." o produto pode ser enc�n-I.---,<l.ti Rio dão-nos conta de que, supr-imento exístente e m- trado em algumas drogarias j' SU�TO DE \IARIOLA 'EMh.]je, deverá esta)' faltando suficiente para os casos em aos preços de 100 a 105 cru- nA'
,'3. hidrazida do acido iso-ni- observação, de vez ,que há, zeiros, o que, aliás não é

PORTO ALEGRE.eotínieo fio estoque existen- ainda, carencia de matéria 'exagerado (a CEXIM estl-
.

,

\

Ú� naquela capital. para tra- prima, exitente somente nos pulou em 60 cruzeiros o tu-
i.f;à,mentv dosprimeiros f'ima- Estados Unidos. bo de 100 comprimidos), le- P. ALEGRE, 10 (V, A,) - '

que se apresenta com certa
'h5.ús em observação' em dí-: ,EM PORTO· ALEGRE vendo-se em conta que no O governo do. Estado, diun-l Alegre, os ':a808 de'� variola intensidade.·-.tel"stis nosocomíos especiali- 'A situação.j no caso, em Rio, o' produto, esteve .sendo te do novo surto de varíola não ultrapassaram de 20 Na Câmara de Vereado-zadt>s, E' q\JC, ao qúe se in- Pôrto Alegre, é a mesma vendido até mesmo ao pre- s�rgido entre nós, apelo�l o-l por ,ar�o, A�ora" entretanto, ; res,. o médico sanit�ri� Al"

ço de 1.000 cruzeiros. fialjnente para a Argentina, conforme boletim do DES, I freuo Barros Hofmeister,���, ��' (l
,....... Mas, o que certo é que, pal;-r o combate ao mal, 11 somente entre os dias 15 e ,I frisou ?- necessidade de ser

'

, 4�J' � práticamente, a hidrazia a-, vacina an ti-variol ica. ' 21 do corrente foram regis- construido, Imediatamente,�WS(fIJ<1.._�, e'" ,

....

1
·inda não apareceu no mer- Esse pedido já foi atendi- trados 17 casos de varíola. o Instituto de Pesquisas·'.L

, I!� .' '""---OL"AR cado gaúcho, a não ser, co- 'do pelo víz inho pais, que De acordo com a mesma Biológicas, que terá capac'\-.�! tw n mo o dissemos, esporadica- enviou cem mil, doses de va- fonte informativa, por 01"- dade para atender com sus'

locais, que a estão ernpre- da cidade, através do DES, lados e outras medidas fo- ao poder público, a fim, deConserve '0 eloquência gando em clientes seus, Podemos informar que, ram tomadas.va .fim de evi- que fossem vacinadoa pertedos seus olhos. livro�do" DEZ MIl, COMPRIMIDOS-I nos últimos a110S, em Pôrto tar � disseminação do mal, de 11m milhão de pessoa..

�".., ! !

os dos r SC05 deirrit�$ãO; PÂRA O SESC I anualmente. Para tanto.,, ........., verme:hidão, embacia" Contudo, a situação dos t
, 0-' v er e a d o r p,essedistit.

) mente. Algumas- gota s comerciaríos portadores do mostrou' a necessidad-e da'.\. ), (I diárias d.e LAVOlHO bacilo de Koch é, em relaçã<{ produção de dois milhões derestaurarão a sàúdt!.,' o ".' f
- , -

.

aos cemars eu ermos, as- '

vacinas, visto como deve serbrilhe, e a vivacidade ta11� vantajosa, de vez que, levada em conta a percen ta-
sábado último, o médico di-

. gE'm de 50% de vacinas per-
reto!" do Serviço Social do didas.
Comércio. dr. Wilson Pinto

..�6I r.

Po-'I",I'C-'Iia-d'-e---'-p-e-'---d-e-· c,huw'bO I�����::;e e:J:�t�:;es:.,;�;-;-i�-e-p-:o-;�-,.-.t-;-1;-r-�-s�-a
...

:-'�-c-7-ã-_o-P-�-�-��:�c�e:;�
,,;: .

, I '

I
cessã'do por crime de morte; maIS a Pollcla.Mlhta,r nas

: ,-, '� SB deixasse o preso fugir se- provas de cornda e nem se

'péga!!! Péga!! ,! � o ma- rídica de um c:ndena�o q�e ria processado pela fuga: vê nos .clubes solda?os, dela!an(ho, um preto ,agIl, fort:, na hora da f�nnna da cadBla
I preferi ser processado pela competmdo, {) que mdICa_o

veloz, desviou daqui e dalI, qllando varna, o pateo, 'sal- I fug'a, I.
. abandono do preparo que

negaceou acolá e passou tou lé;-lido e de surpresa em l' . _ havia, o descaso dessa mo�

l'f!nte fi nós, rápido como um cima de um barranco que D1S<l0 tudo a ?eduç�o é dalidade desportiva ou a

[luto sangue; foi com muito havia e fugiu em disparada. que dentre as,mms l'udJmen- decadência dos desportos
atrazo que vimos chegarem l O cabo, comandante - 'da �l',es apl�end�zagens do pI)- naquela Corporação que
os IJolicia�s -,comissário e guarda, viu, mas n� B,e ltclal esta a ue APRE��E� 'sempre primou em cultivá.
soldados; um baixinho de mexeu; quando um soldado A CC:R.RER, _

e deu.1 e os los seudo os seus elementos
comtituíção forte corria re· da guarda. empunhou o fu- e;e\'cIcIOS mais cemuns o de pioneiros e sustentáculos de
"'ulal'mente más um tanto zil, essa arma que pesada CORRIDA de'{e ocupar lu- todos eles, desde os au·

. �mal'rado o outro, gordo, é 'lerda, -e, portanto impró- gal' de d_esta�ue e s� olha-, 1'e08 tempos d() Adolfo Ron-

.' ,'d- v;nha ofegan- pria e absurda para o servi- do com especlal carmho. der Futebol CluD.melO pesa ao, J'
d co -nOII'cl'al, o cabo ad','el'tiu Um policial tem que sa-te resfoleg-ando e parou e- ,..

"

,'. J allto o te'" -=-_ 'rlÍí.o faca isso! bel' correr, tem' que estar Não temos, em absurdo, 1.\
sanmu\(!{) enqu ' L-

.' -

.

d'
.

t
, :. 't d ,cm correr Mais ta;de, quando o De- tremando em cOrl'lda, senao pretenç-ã9, e querer que (l-
ce,lo, COI a. o, n

d'
'.

? d l' .,' ""

sabi<l e ",i.nha meio deseu legado inte'rpelou o cabo ,como � era persegua". o o po.1Clal seJu um cam",,-
H m t mtv> ecor 90 d'e C.01"I'i,da, ma� achamosd'

,

fazendo-llle "eI' que era o ouve tl, e l"V, r - u � .,

gonçf!.< 0, sem ener�!a e sem >

d.

d ." !',e'sno'usa',ve,l e como tal se- damo-nos, lá por 1939 e 40 que t9rlos <;levem apren er afôr�as,' eança 0, ·se VIa, '1es- t' •

de a partida. ria processado, este respon- que a Ilossa 'Policia Militai' COnel" e treinar a8s1duame�1-

't·, Igradec·'I'ento e II·s:s--'a Es;,;a êSDetacubr fuga fo� deu"ihe: _' o lwmem ,er�l brilhnva nt!rtla' s�rie de pro-, te, COlwtatemente, a cor,ida.,

há tempos� no coração da ,ci- mais }igei'ro do que eu e' sal, vas de .:orrida anresentan-; m::Lntendo-se llt'la sempre em
,

, ,.- , dade, quando um
\

mala11dro tau' de '-SUl.'presa n.o. barran- .. do, no llecolTe� 'à� ano e em forma; sempn, em condiçõel.>;
_1'-Tf'COJ"AU "C ..AMoARIE',,,RI

....

1 do
" 'u"tl'j' pel"'eg'uí lo várias 10calic1adeg, lima ple.i-' de correr, pois isso está ntt�H ."� _'L • ram.ao extinto 110S

últimO�\
eV;1dil1:.��de f.entro pU- co: VI :e1' ,'u•...

,

," ,-" .

Catarina Cama-riéri, ainda momentos.
......._

..

tco da Delegi,tcla ql1e era na pOIS nao pO,(�ella ,tlcançH- ad:e. ele campeões que muitas âmago da sua pi"ofis!'oão.
, Outrossim. convida os a- Secretaria de Segurança. lo; corri,) mais' do que. nós' vitórias co�qu�staram 'para 1

. L

'consternada pela, irrepará� migo.s e peSROas conhecid;-is I Existe o�ltra hist&ria ve" I e lev.ava l� ,vantagem da dis- a CÓl'pül'açao. ,

vel perda de seu irmão, vem de NICOLAU CAMARIERI, •••••,agradeceJ; ao l\iIonsênhol' para usRistirem à missa que-Frederico HobolQ.� :Dr. Bra ..
, mandMá celehl'::,r em int.en.

�3e F?-raeo, Sl'. Adolfo Siíva,\ �c,o de "1.13 [,lma, d'a [) (;,;á,
-viZin��8 : demai,s pessôas, ')8<10\ :1', / horas na Cl�,h�;
.J:;. r::{}b.t!tt!::�::' CO�1 qt:€! atende- l.!.·s_} :,Ieb�o:�oiib;l.na..

,,:Em Parlo Alegre
, f
" I

Hidrazida'

"

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

de Moraes, recebeu nada

A AI ' .', da' DoAr m€D.OS de cinco mil compri-
"

' qUImIa midos de hidraz idas, estan-

Huberto Rohden do 'espemndo, para hoje. a!'Ninguem pode amar�) sofrimento pOI.' causa dêle' enrega de rriais cinco mil, '--M�'(Jmesmo, assim como ninguem pode gozar ° desgôzo'- e�te�. elo Labcratorío "sehe-I /4rt�-mas o sofrimento, quando compreendido em sua 'supre- rmg'. '

,�"1;' f'Inal idade, pode ser tolerado com serenidade e até Munido deste estoque con-I �(()..1),(iJ·açado com amor. sidel'av,el, segundo informou

�l)�Pode o homem, através de muitas lágrimas, chegar o dr, Pinto de Moraes, o tra-l14-.,,}. encontrar mais profunda quietação espiritual na noite, tarnento pela hidrazida, a

.:-',ltrela-da das suas dôres do qll� no dia meridiano dos �er efetivado a pa!,tir de h_o- ,
,

.

+et�s prazeres. je, nos. enfermos q�� est�o para as dores musculares!
A t reva é silenciosa e pressaga - mas no alto brt- aos cuidados do Sl'.SC nao . I

. :..hrrni os luzeiros 'de- Deus, cujo silêncio diz mais ao ho- sofrerá jamais. solução d-e.
,.,

I dô d id d continuidade, de vez que an- J,;;:,em espir-itua lizado 'pe a 01' do que to os os rurc OS O I
t�:'i:� profano. tes de terminado �everá es- I

Existe uma misteriosa alquimia que' em 'ouro de lei tal' renovado, pelo menos'

(�mJveri;e todos os minér-ios, até a substância mais vil - duplamente. I;; do� cadinho do sofrimento que o homem extraí esse
m.ú,a.l precioso,

Quem 'vive o Evangelho de Cristo conhece o segredo
df:&.�a a1quÍmia.

Si o homem moderno niio sabe sofrei' com serenida
Ile é porque, quando muito, crê no Cristo do passado -

mas não vive o Cristo do pI'e�nte. , ,

'

. Niío bastam' herbári08 �Ol·tos nem palhas sêcas rle
Jmmana teologifl -- são necessárias as "águas vivas" do
'-Cristo que brotam dos rochedos vivos da eternida'de e

"··.im.-ram para a vida eterna" .. ,

Companheiros de jornada e de destino, sigamos o

t:ri,sto, rumo' ao Calvário - e rumo ao Tabor ...
(Do livro "POR QUE SOFREMOS")

Aplique Emplastro Sabiá em dores musculares,

contusões, lumbago, torceduras, nevralgías. Tra-

zendo calor à zona dolorida, suaviza os centros

nervosos, proporcionando pronto alívio,

/

EMPLASTRO

SABlll

----o--

NOT"<\,--:-.O Dr. Ruberto Rohden - eminente escri
't��� filósofo e '(�()nferencista patrício - estará nesta. Ca

,.}l)imJ� de,6 812 dó corrente, estando já programadas duas
,:,�atestras no Teatro Alvaro de Carvalho, os dias 7 e 8,
-,e4!m inicio às 20 horas, Entrada franca.

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

E indIcado nos casos de fraque
M, palidez/magreza e fast�o. porque
em sua fórmula entram substanc1�
tais c.omo Vanadato de sódio, LiCl�
tina, Gilcerofosfatos,' p.epsina. noz
de cola; etct, de ação pronta e ,eficàz
nos casos de fraqueza e neUI'aste
n1as� Vanadlo1 é indicado para ho,
mens, mulheres, chanças; sendo fOr.
muia conhe�ida })€lús grandes mé.
dicoo e está UMnciad.o pela Saúde
Publica.., - '

----------------------�

Quem perdeu 1
Uma pulseira .de ouro.

Procurar ii rua Haroldo Ca!�

Íado, 14.

ITipógrafo
Precisa-SI? de um bQm Ti-r

púg1'afo. Tratar a rua Feli-'

)e Schmidt, 27. Livraria
Progl'e�so. -
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J ,Resp�s',a� do Prefassor Na Assembleia Legislativa o Aumento do Funcionalismo·
.. RubeDS' ,Pieruqu.e '

AOS LEITORES DO ''0 ES- cal mudança em
'

todos ,os
Federal

.

TADO" aspectos.
. Expansão' de Trigo, culpando-o pelo fracasso dei aurnen-

FLOR DE LIZ; 100T2'O MAR NEGRO. 6FV30 to da produção naquela comuna. IltMnUM 81tem a 'arn.� 25
E' verdade que tem tido E' jovem, inteligente e

Esclarece o nobre parlamentar que tão Jogo leu "o ."" 116, '., gu.u .

dec(�pçQ€S amal'g!l-S na vida distinto. Merece o formoso referi�o artigo _se dirigiu ao Prefeito de Concórdia, pe-' OfOll08 181••es
emocíonal. 1947 foi um ano destino que os astros lhe �ind() mform�ço�es sob.re a au�or�a do artigo ...E� respos- RIO 2 (V .s:

"

-
'

invulgar em seu passado. prometem' Ma cuidado com
"a o Chefe do Execut1:y__o lhe adiantara qU€ o Jornal "O

'

, ,.A.) O MInls
I
estudar o aumento de ven-

"

Mas, você pode transfor- os imPllls�s a�orosos!' ,T:mpo",. em edição posterior, desfizéra aquelas acusa-
tro Horácio Lafer entregou, ,��entos do funcionalismo.

mar sua mentalidade e am-
,.

VIOLETA. 7FEV. 22 I
�oes, pOIS o �erviço �e .Expansã9 do TrigQ está cumpriu-

_

.

.

,.' / I federal. O processo consta.

biente. 'Use por 3 S€manas, Seu pseudónimo deve ser
do com o maior patrtotismo aoseu programa, oontríbuín-

hoje, ao �resldente Vargas, de 25 �rossos vO!UIn€S que

a nova "PRATICA DE SA- mudado, pois já temos ou- do. decis�:am�nte para o prog�'esso da Comuna e 'para;
a c{')-?-cl�6a.o .B.".que �h.egou a lo Presld:ute terá que olhar

GITARIO", e notará fortes tra consulente com ele. Fa-
112.101" e�mo da campanha do trígo, tendo à.istribuido, ali,

Comissão ineumhída para 1 com carinho .

benefícios em. suas condi- ca rrovo pedido," com as in- .inas ,nul sacas' de ,sem'ente selecionadâ para uso dos co- ,............_....TlIo'"'.;....d.§'�.....•........._ ..,., ol"<> .....-..__

ções.
' dicações completas.

louo s:
' ;

.

GARDENIA j2D25 CARRIR. 31AG29
Ginásio de Araranguá " ... I'Ã

.

•

-, Em 1948, teve rádiéull ,s'u,as indicações planeta'!" o
,O deputacl� Burros Lemos foi ao microfone para de- ,.�� en.re

transformação erp seu des- ria:g; falam de uma lnocida. teu?er o Prefeito de Araranguá das acusações que lhe ...
'

tino. Você sabe, bem, o que de sombria. e grandes ben-
fez' o deputado Lecian �ovinski no caso do Ginásio ali amlg��

houve. 1953 re'se'rva-Ihe tan- çãos a contai' dos 33' anos. em construção. ,

O departamento de, Assis

tas modificacões, que não é Nunca terá felicidade . Para tanto, leu documentos do arquivo da Préfeitu- tência Social do Grêmio Pe

l#Ó�sívet resl;mi�Úls"em pou- nesta capital, e viverá Rem. r� 0.::1: questão e pelos quais se explicaria/o emprego do dro Jorge Frassatí (G.P.F.)

cus palavras. Você está a- .pre em antagonismo com 'hnhel:,o entregue ,pelo Ministério da Educação para a- espera de você a sua -cola- RIO, 2 (V.A.) - Come-

guardando um melhoramen': seus parentes. {uele. educandário. Estranho, porém o deputado Estiva: boração. mora, nesta data, festiva-

to. Ele virá e.m-1953. NApJA. 12FV17 ,�t PIres é com. ele os deputados Fernando de Oliveira li ' Incentivar a JOe, em sua- mente, o seu 9ti° aniversâ-

ZECA. 170,T2L Procure consultar-me pes- .�ome� de .f..lmmda - queesses documentos ou cópia, de- grande CA'MPANJIA é de- dó de fundação o COI'PO de

Estes últimos anos, de scalmejite, pom seu v
'.

caso,
.es nao tenham sido fornecidos ao deputado Lecian Slo- ver de toda a classe traba- Bombeiros do Distrito Fede-

lP1,lO, 1.951 e o'atual, 52" tê� merece I grandes e'xIl}.jtn�- zinski, qllU;:�Ó foram ao mesmo, prestadas informações lhadera. ral,
'

�.,ido muito abo..rrecidos, em, ções., �f
;:JQl' ele sol iê itadas sobre o caso. ," • CANDIDATE-SE a pos-

'

sua vida.#\s·influê�lcias es:.'-' '1" JOE. 19MI90 '

Na y;érdade, a.,.que�e representante dé Araranguâ, -an- suivem seu lar o mais belo

t-lí.o confusas, tanto�Ilar<l' slla! "Fa�sado de grandes lu- ces de levar"o case- âo conhecimento da Ass-embléia se quadro de.Sâ... Judas Tadeu

vida no lar, como para 'çs

j'
tas, reveses e fatalidades. :lirigira ao Executivo Municipal para ser devidam�nte (fundo "b�rdeau" em alto

negócios. Há meios para Sistema nervoso um POl\- l�forrr:ado.' S-e o Prefeito local houvesse respondido com. relevo era.gêsso) escolhendo

f;onseguil' seus ob.jetivos, co aba�ad?· Houve muitos nncend,ade, n�Q teria sido acusado. Se houve criticas, a o seu número.

mas, não posso orienta-lo ] aborreciméntos por causa
.ulpa sõments a ele cabe. O único no gênero. OASA 11l8CJU.AMU Ilt.�

nestas breves respostas":' ,! de papeis, cartas, documen-
' ,AglJ,i;llidemos, ã respeito, a 'resposta que, certamente, Exposição e bilhetes na baidora!llGA IU••!ot 1L{)..4.

MARIA EDUARDA. '21ST13 ,tos e irmandade. Sofl'im:.en- la!'�\ ao ol'ad�r, � d:�utado Lecian Slovinski. I Casa NAIR - Rua Tene;te Victor V'lnlu. Di.

Em 1946 teve um dos anos' tos 110S bm�os e pernas. De:'� .

Para rr�eI,hor facIlIdade daquela resposta, 'o deputado
ISilveira., ..� eo...lll.iro ";:;n. .

mais tristes de seu passa- ram-Ihe um apelido muito
,,-,,stJvalet Pires pergunta ao deputado Barros Lemos quem I .

'

do. Morreu pessoa muito ef;- interessante! E ,como tem.
�stá administrando as obras do ginásio em foco, sendo

"""""'''-�''''''''''''''''''''''W_''.'''·''>'"·
- ....�•••__.....,.••_...._.......T_.__

timada. No pres�nte, há àl- viajado! ... Houve urri� ca-· :nformado que essa administração está entregue à 1're- L· . -. h
.

I t'
.', ..

�ruem que domina seus pen� llln_,�a
de vizinhanç_�; que 1l0- :ei,��r� l\-�.u�!�i�)ui, a q�al,_todavia,�não dispõe de recursos In aCi aJa I

13umentos, E grandes oisa» del'lêl ter produ'Zldo serias' .oa... {;on·�lull <1 construçao.
,_ '.

'

lenho a dizer-lhe sohr� este ,p.el't�lrbações em sua exis- /.�n� seu ,.�iscurs�: o .orador faz, �T<I\'e a,':�":"';;,() .�()

,

('alguem". O 1953 �aI dar- i t.�;}Cla. Os �s.tros falam. em :epl�t�H10 Le�l,m ?l?vmskl, de�l�l'al1d? que o mesmo VIve
J SAN'l'?S. & BATISTA

l.he g.r�ndes surpresas. Ano ,\'Iage�s proxlmas. E COIsas ;� <��lgen: d�. socle:a?� de ��:!rangua, co.nh:a
o _qUE l.,rc�-I'

antiga "'C�RIO"

C{CepclOnal. I foJ'l'l: do comum. Venha con- .est: o de_Pt1t,ido E"tl'1<llet f nes, acentuando (jue um Cl- CAl\H1';HONETE:

13URITI BRAVO. 14AB7 sultar-me com urgencia. i�dao eleIto com larga méU'gem de votos por um' po\'l), •

O ano de 193:3 foi cheio!
' JAVA. 21ST20 na_o, pode estar vivendo à margem desse povo. Se foi elei-I iDA:

b A�pcr.anças em �eu passa-I .

OR anos. de 19'47 e 1948, .�o.,e,. porq�e�vi.l.:e iderrtificaçlQ Gom o eleitorado que lhe SÚrl8 {le ltajaÍ

GO! E_houve de rato,' boas lforam . t:.helO_:" de de;:;gostos _O_Jl�'t� o :.�c1ncle1tO. . 1 •. ,' _, " • ,

• Chegada Fpolís,

,elcvaçoes., Houve desastres I � modlf1caçoes, Mas, em" C'lll�lu,nd?, o OIatiOi 'leque! um telegrama ao Mmls� VOLTA-:

t'U quedas. rfem gr<.clVê pade-11944.
teve algumas esperan- ."�';') ?3)!.ducaçao para, que Rejam Gcntinuadas ;as obras do Sa,ida lt"·polis. ,14,30 nQl;X3

cimento no estômago, mas, ças e sonhos aureos. _ Em "Hna.�w d�1 Aral":wl!ua, (;omeçad-al-' fiM aquele Mi.\listério. Çlwgada 'Hajaí 17,00"

isto pertence aos cuidados 1953, terá uma ooortunida- I ;'�'U'a. encammhar a vota.l�;:ío, fá la o deputado Estiva- ! (Aos sábadt}s e feriados a saída de

médicos. Sua vida, tem sido! de para melhorar �itas con-
_et llr€3 que defende, €'l'!1 primeÍl'o lugar, 1) peu rolega � Fpolis. é às 13,.30 h. e a chegada à !tll.-

-

extremamente .abotr�cjda. I (:!Ç?:s. 1955 ser_á o ano de- �� b�nca�a Lecia.n� Slovinsl-:i" das, insi.nuações mald?s�s t lui às 16h.).

Houve sofnmento acen-j C1S1vO para. variOS aspectos v.,����t'l�lo �êl:r,o-s Lemos: ACreoCel1t3_ qu,e essas mSl-1
tun.do 110 joelho e nos pés. t de s-eu destmo. .' �u�,.c�s SelO, afInal, destruld!\s pelo mesmo deputado!
Que fatalidade, tem tido, I FELICIA. 15JU22 �tU ros .!-'-er��il, �o l�eql, reI' um telegrama ao Ministro de I

?om seus parent�"d ... O gl".1 ,Não foi feliz no casamel1- �d:����çao, l,:e�b,"o .:0 :cq�teTi.(�o, ante;:iort_IlEnte, pelo ::;eu

Jã esreve em pel'lgo de mor- to. L(!mbra-se do a110 1948? �OlcgL::. de l"'p,ed:"n'"açao, .,JetI"n Slo"((nsln. I
te. M�8. si quer alcan«ar u-l (

Como andava face}ra em
r 1��o�:;;qÜ,�, �sc�ll,:a.rl1�a 0, dÚicurso. do depubd;) B,arro'l ,

ma vIda agradavel, use du- f 19481. 1953 lhe sera pouco _Jcn:, .. " _ ..•0 d;:7Jlj). eendeillf)g, com ,.,relto, "BUS ataques p.es-Il�ante um mês, 5 minutos,/à favoravet Mas, de 1955 em
wau; ao .deputado SlovirH''ed, q�,1<1ndo, para j,ustilicá .. los,

noite, a "PRATICA JUPI- diante, terá melhores dias, reQu;l':u a me3ma provide,'1c1a. Se a providencia cra ne-

':f'ERIANA" .e inicie este con. e boa sorte. i�eSSarla, donJ.e a razão das exiticas?
' !

selho antes do ,dia 2J: de ju- SENHORA LUNA 1905 Cumpre-nos :;1ali€Iltar a i'el'cnidaGe com, q'ue o dcpu-l
lho. t953 será um pouco R- Seu destino está em má!'- t:�o _�arr?� Lemos leu o seu priineil'o discurso. Sim, seu·1
tribul�do., Pl'cpa.re-se �h� de transfor�ações e- �':!�,e.ro �lSCUr,;?: porí1Ll,e, ,na hora �as explic::.<:ões pes- t
desde Já.

,WI mes. Tendo cOIsaa de ex-
,1)�I". o nODce pRrldm��ntar voltou à tnbuna, desta vez com!

,
LUNA. 16MI26 tremo interesse para' dizel'- aqoo!.a 1�fobaç�o raivosa com qne costuma explodir,'quau-!

Seu ano luminoso, vai lhe pess(Jalm�nte. Seus anoe
:10 Pi'€Chla defender-se. '.' I

8�1' o 1956. Te11ha confia�Ç.ª passados furam trist,,:mhoa.,
Não

_

havendr) ()rdem' do dià a sessão foi ericerl'�da. I
no futuro, Irá ao estrangei- Em 1932 e 1933 teve R-

iI'4M ;

1"0 e consegmra realizar contecimentos muito tris- L·'" T'
I. '

CI L 'I
sells sonho:;. Cuidado com teso C�samento desfavol'eei- ·I,a, enls Uae r

suas aventur�lS amorosas I do. Ha uma p-essoa muito a- PROORAM f\ DO 1l6�S DE JUL'HO I
P· d â d'" doentada t

'

"'T� ...

erlgo e um esc 11 l,1-.l0
co. Caso' g�:ve�eu paren as- �ja 5 - Sábado - Soiré� às 21 horas - D.ia 20 _:. �.r

l'omfmtico, para 1958. Dommgo Tarde {!al1r", t 19 h D"�

ESPERANC.OSA 18JN14 MEÇUICANITO. 10l<�V30 :-.,

1

;
<

• ..:..-" .
..' '"' ,!:�,n, e w,

.

oras -

,�a 20 -:--1
S I t l'd

;:;ubaco ., \:il�an..."o."a :::loll"€e·- B(llte.;da PehH';I&"- as '''l!-.·-:-�-:-:-:----------...;.;-....-;--:_----__:.--
'l'el'riveifl intrIgas em !leu

ua dll uEPe·1a 4V1 a, come- 22 horas. Reserva de mesas na Joalhe�:I"Tit" 11passa.do, Pro{:ure consultar. çou ce o. m 9 6 teve for- '

,., - � - �.

V" g
.

me pessoalmente, Há gran- t:s.modificações e fatos de- .....,._...........��-�.,...--..
13 em· com se-gurança

d��������L�rac�9��S �:����S��;:i���:��:� JOQuei Clu'be Santa C�t:ir·ldal :.' e rapidez' ,

'

..

23MI99 de 1950. Controle seus pen-
U U i I

Foi infeliz no casamen- sarnentos, e canduza-S€ com, ,Claret Olimpio Beduschi - 10 Secretário I'
�:Ó NOS CONFORTAYEIS l\t1CR()..()NiBtJS DO

to. Vai'ios aborrecimentos extremo clli<lado. Estará su- �e ordem do Sr. Presidente em ExereÍcio, ficam I' R 11)100 SUL BRASILI1IB
c,om vlzinhança, A senhora jeito a confusoos, e perigo COl1Vl�l1dos os Senhores acionisbs do Joquei Clube Santq , 1IC" _ « -

_

.

n �)
t.em êlp€1ido, E poi; 'que não de ql.�:stões domesticas mui" ?atarma, para a t\:��e,mbléia,Geral a realizar'-se no

'dia.j' I ,Fhl'lanó:p<)üs. ___. I��f. - ,loillviUe '_ Cm"Ítib"

1'cz uso dele'? l'jm 1953, sua to deücadas. 31 d� Ju.lh� do corre-;rte ano, as 20,00 horas, em sua: sede i "'I
suúde. !'erÍl mtdto abaladà, _

VALDEREZ. prOVISória a rua Fel,Ipe Schmidt 21, sobra,do, :nesta Capi� I A
� . > fi

-

Ôeoo' -

€ convem cuidâr-sc desde _

Suas indicações, não e�
tal, para tr�t�r do seg'Í1,�nt_e: '

, I i genclà .. Rua Ol'O es-q_ulml da

., 't t...l , 't tao b-em claras. Volte" fa-. .

a) e1ell;ao da novM,.dll'etori,a, conselho ·GleHhe�e·,.1·I·'cO 1 II'
'" na Te.n:ente Silveira -1-

)a, pOlS 'em [\.u",aoo mUI.q
<L

L "V I

nU101ada, há: varim; meses! r.e}' novo pedfdo�.E6C}'eva Otl
.e f:s�al., de �côrdo com·os·"c,a.pftúlQs 5.0 e 60 dos estahitos I -----.---- ...�--�

PLANALTINO. i�ONV'14' numeros com nitidês. 3OO1alS pllbh!-!ado:; no Diário Oficial dó E,;tado sob n,

4.6Q7, d€ 30 de Maio de 1952, ,

'

-

.

b) diversQs as.atJutos de interêt!&e soçial, indusive
o mlClO da construção -do hipódromo.

.

NOTA: Somente os candidatos 'reg-istl'ados na se-cre-

t,ana da oocieJade pod-el'-ã() concorrer às eleiC-[>es. pode:n- r 'Il'>,' •

l·�"- do H •. l

doo O :r-egist
•

f't t' ( 1
> , ..._ .l:.:'!pecra I...... osp:tta.

,

,U'Ü se? ';1"0 a e 10 (€.z) dias antes da data I Receita de Oeula.q - EXame de Fl.Hldo'd O!h
m�H cada, p.-1.fa a. eJelçao. I C ta." si":r.< " pã," d P , '" - A t

. l'
_;e o p-ar...

PJ 1 ' l'
.

c h.,. ... 'lt " .a le:t8itU r ena....

'OI' ::t:l'l0J..'{).�<;,' 1° <l-e,ful�o de 1952,., ' �1'ooerna Apal'1i!.rl\ag-em,
'

.

'_',é',ret OllmplQ n�{lu'3dH - 10 �ecretário , C,msult(t!d-o - Visconde de OtlfO Preto., 2. ,,',<

.;

�

"

190- Ino de FUI
dação do GorDO
de Bombeiros

;,

A efeméride está sendo
comemorada com expresst

.

vas solen idades.

7,15 horas

9,45

ONIBUS
- ÍDA:
Saída de Itajai

. Ghegada FpoUs.
VOLTA:
Saída }!')xlns; 15 hO'l"t\s

- 'Cbegada rta'j.aj 19"
, (Aos sábados e fe,naoos II s�ída de
Fpolis. é às 13 hora" e Q chegada à lt.s
ja'i às- 17h.).

7 horas
11 "

AG·.tNClA
Provi-s!}riamente à Ru.a F�l-tpe Schmidt
D. 3&

'

--"'--'--'_'-"-

...
, -._

• , .- "1
�

,

Btioi �d"u �.�.. 31.i, *_·IIl'd4r ��J."OPQ' .. 10Ntlao;UU "í(m �"'�·50 .�.
CIJHIT;e� ,.;:J..€r....,,":-;:�O$.E'"R ...S .AII4lI.I .....

t R� GU�; RilEIRO DA FONSECA
Tem andado, preocupado

nest�s últimos temp-ús. Em
1%3 térit SlU'preS.:1, feliz, e

uma g'l'ande opot'tunidade
j):Ha. seu' pro-gr-es8o geral.
Já tem tido c.ontl'üvésia.:l

l'eligios.as. s-en'l �prcveita
!!lento. Elm 1956- terá radí-

OI.ROS - OUVIpOS _. NARIZ E G,,�J(:G.-\NTA
I

Vende-se
Á rua 24 de Maio, 821,

Casa, de Ma teria!, com teY
!'Cnn tl-e J OXM, Efltrada ge-'
l"aL Tratar na mesma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Convidado para Catedràticoj
da Universidade de Vlraioia 1

.Sabemos que .a .. Univerai- . cia cio es_,<rijor .
brasileiro, 1

-dade da Virginía, nos Esta- que, segundo nos informou,
dos Unidos, acaba de reno- ignorava sua eleição para

var ao escritor Gilberto aqlwias' honrosas funções;
Freyre, atualmente no -Re- Fomos. informados de que

cífe, o convite feito o ano o ,escritor Gilberto Freyre,

passado para assumir senão que, de�de,marçl), vem esere

permanentemente, por um vendo, no Recife, um livro,
ano, uma de sr is catedras Aventura e Rotina, de ob

de Sociologia ou Antropolo- servações de viagem em Por

�ia Social na Escola de AI- tugal, na Afr ica e na Asia,
T.os -Estudos Internacienaie e organizando . outro com

da mesma Universidade. Es- conferências e' discursos

cola destinada a formar, em proferidos, o ano passado, ./.

cursos de 'Doutorado, alem em português, e inglês, nas
de diplomatas, professores Universidades de Colombía

uiliversitários, .tecnices, pu- .e Lisboa, no Insbituto : .de

blícistas que tenham que li- Goa. na Prelasía Híndú de

::;�::s:,:�n::a ;:::::: �:!;�: :�e ::.�;::�::::: Viler coabeeer aseipassá'. ? j E-D I T A j ...
-

de fundada há anos naque- Africanos ou Luso Indianos O Professor- Rubens Peiruque que se en-contra hos ' , ..

'ta hístorica Universidade, da Guiné, Angola e Mocam- pedado no t.ux H6�L, apresentará gratuitamente, a- ,CAIXA ECONôMlCA FE-I'r�1uçÕES baixadas, para

cr-iaçãe de 'I'hcmas .Jeffer- arque e nós de Estu.dos'Lu- 'travé,j d&..s:,co4ul1.as ç_!.€;.:te jorna!...um estudo sôbre o pas•. �ERAL DE S�NTA CATA- ta: !in:, pelo Cons,:lh? Ad-

son no século XVIII e consí- so-Chineses de Sofala, antes sado, presente e futuro de cada leitor. O CUPOM aba i- RINA ministrativo, em sessao de

derada uma das melhores de responder ao convite da .K.O. deverá ReI' devidamente preenchido com o PSEUD-Ó. De mscrtção para aqui- 5 de fevereiro de 1.951. A

universidades dos' Estados Universidade da Virgínia NIMO (lo leitor, e as indicações necessár-ias, que são: da- sição da "casa própria" relação nominal da elassifí-

Unidos e da Europa. consultará o.. seu editor José ta, mês e ano do nascimento, Assím cómo : .lugar da na-
em grupo residencial a cação dós inscritos , será

A Escola dé Altos Estu- Olímpio, com quem teve tívidade, estado civil e p:i"ofis....ão, Sendo possrvel, indiear I ser construído p e 1 a publicada no Diário Oficial

dos Internacionais foi fun- -compromiasoa para a entre;: �amb-ém a hora do nascimento. Cada pessôa interessada CEF, do Estado, para os devidos

dada em memoria -de Wo- ga daqueles e de outros tra- em conhecer seu futuro, deverá RECOR'rAR o CUPOM De ordem superior, esta fins, até o dia 10 de agôsto

odrow Wilson, antigo pro- balhos no correr dos prôxí- abaixo. e indicar com sua própria letra, os da{i�s neces-
Secretária Geral torna pú- J dQ..._corrente ano. De acôrdo

fessor de Ciência Politica -mos meses e anos. �ríos ao estudo. Isto fei.to, endereçar à redação de nosso blíco, pa�a conhecime�to com a medem da classifica-

da Universidade e grande- Sabe-se que o conhecido J-ornal. dos depositantes da Caixa ção obtida, os inscritos' se-

demente desenvolvidà pelo sociólogo, alem de decidido I
Econômica Federal de San- rão convidados a escolhe-

falecido secretário de Esta- a não deixar de vez, por' C U P O M ta Catarina. que, até Õ' dia rem o tipo (entreseís)
,

da

do, Sttetinius, aluno da Uni- nenhuma capital européia, S.'. Professor Rubens Peiruque vinte e nove (29) de julho CH8a e o lote de terreno que

versidade, sendo hoje aprin- sua casa de Apipucos, con- I Redaçã-o do "O Estada". Nesta Capital. de J.!l52, terça-feira, às de- mais lhes convier, na con-

cipal, no gênero, nos 'E'sta:' sidera-se principalmente es- !
Envio os dados abaixo, para recé- zessete horas (5 horas da formidade das plantas e es-

dos Unidos. crítor e só por exceção _ou' bel' anotações sôbre meti passado, pl'e- arde), receberá requeri pacificações que lhes serão

Caso o escritor Gilberto acidente tem concordado em' sente P futuro, li-vre de despêsas. mento de inscrição dos in-I apresentadas. Precedida a

F'reyre, em consequência de aceitar cátedras universita-
teress:ldos na aquisição, pe-l escôlha, o candidato assí-

insistentes convites, resol- rias e outros postos intelec- PSEUDóNIMO "_ . . . . . . . . .

lo "plâno com promessa de. narâ "declaração de com-

va transferir-se definitiva:' tuais ou .politicos, NAsCIMENTO compra e :venda", dé""uma! prornísso" própria. Os can-

mente para a Europa ou os Está. também, o escr-itor Ltr'GAR D-O NA.SCi�Ú�NTó'
.

: � : : : : : : : (1) das vinte e uma (21) I didatos não contemplados

Estados Unidos, afim de ali i Gilberto, F'reyre convidado ESTADO CIVIL , _ . .

I casas qu: serão construl-: numa classificacâo, goza-

desenvolver sua ação int.e-I pelo Govêrno da União Ind i- PROFISSÃO .. - , . , "

das em vinte e um (21.) 10- t rão de prioridade na seguin-

Iectual em altos ,{TIéios uni-'I ana a visitar, como hospede
tes do terreno de proprIeda- 'te.

v&sitarios, será mais um de honra, aquela nova Re-
de desta CEF, constituindo

I
4. Considera-se parte in-

hra�ileiro d. e feI'l1am�nco a pública da. Asi�" �residida

'11_8ANCOf�_eCI1..i..�ITO P.DD•

u.LADlt
a. Q:�ad:a. E, 110 �o�ea�ento t:g�'antp ]<j?ital () dO?Um€'l1-

aSSIm proceder. O prImeiro por um unIversItano forma- n a I\'t� ., f\ ao BalrlO Amerlca da tano, abaIXO relaCIonado,

fói .Joaquim ��abuco, faleci- dp- em �I!i,:erSíd.ade ingles�l, _ AGRICOLA • P;Jnt:" do Leal, 11? 2° stlb-! q:ne poderá :cier visto ou ob-

ilo em Washmgton e cuja o Pandlt Nehru, e a voltar I 2' .

' , dIstrIto do EstreIto, nesta tldo nesta Secretaria Geral:

�oção .como Embaixador do ao Perú e á Argentina pa-
,. rz..v..a. cl.�..d 16 .. " Ca.pital, delimitada pelas a) as INSTRUCõES bai-

:Brasil foi tão cultural como ra, nesses países, proferir
'I'. '

.
FLORIANÓPOLIS':' 51ó'.eÓló.r!no.. . ruas Santo Amaro, Garcia xadas pelo C. A., -em sessão

politicá, exercendo-se prin- (;onferências, assim como
e Santa Luzia. de 5-9-951;

cipalmente das tribunas � no 1\.léxico. São:- condições à inseri- b) a� plantas e especifí-

(!atedras das grandes uni- f'IIBIDAA &IIUJIA�miU -:-p"'''''--A-- nE----L-p�4 R-:E'"DE-'-
ção: caçoes dos seis (6) tipos de

versidades norte-america- • .UOM lIJ'Dd!'Ie.AI
r _........,.,

la - ser depositante da casa bem como a pltlllta do

naOS. 111.11" d No u·
ULTIMA MODA KM N.EW YORK, BUENOS AIRES, dCaig� taECC�nOtAm�ca Federal terreno; ,

f

segundo foi Oliveira Il "e. a ena PARIS, RJO E SÃO PAULO
e 0án a arma; c) o l'€querimento de' illf--

l"ima, que, tendo-se aposen-
-

/ 2:1 -- não possuir outro crição e a "declaração de

-t�do como ministro do Em- C.:.:::-.:r:.... MODERNIZE SUA. RESIDENCIA FORRAND� i�ó�el residenc}al nesta Ca- compromisso e e�e-ôlha",
.sIl na Belgica, assumiu a _._ ..___._.. �ara saJa de Jallta�', qua.rto, C'Oi}3, etc.

pIta ; formulados p�los interessa-

catedra"que lhe foi' ofereci-

"AI
.

"

ga -:- ser residente nesta dos.

da, de' Direito Internado- uea-se Distrmüidor e Representante neste Estado
'

Capítal �u _nela exercer a I 5 Na Secretaria Geral da

nal, na Universidade CaM- _, IVANDEI" GODINHO
sua prof18sao; CEF de &mta Catarina, à

lka de W!.tshington, onde Uma casa sit.a á Rua Almi-
48. - não ter' idnde supe- rua Conselheiro Mafra

fixou residência. rante Lamego n. 218. Tratar Rua Pedro lvó __ anei.Q �DE)pósit.o FLORIDA
rIor' a �:inqulleta e cinco (55) 60-62, nesta -cidade de Fl�-

No caso do escrit�I' dil� Genro;al . ·Bite.ncourt 11. 138. Artigo 'de .pronta eÍl-ttega. llMf\; . l'ianópolis, serão atendidos

oorto Freyre fíxakre-ilidi'>n- q,a - dispol' -de cêl'ca de os qu·e desejarem quaiquel'

eja na EUl'O,pa ou 1103 Esta.
Cr$ 8.úOO,oo (oito mil Cl'U- ésclarecimentos ou informa-

dos Unidos, ignora-se (lue
' zeiro� {em dinheir__g. ções, todos. os dias úteis, no·

-destino ter� sua biblioteca.
3 . Obtida: _a inscrição horário das 15 às 16 horas

Sabe-se. que o escl'itOl' .

por despacho do senhor di- (aos sá-bad'os, das 10 às 11.

brasileiro já recusou whvi-.
retor da Carteira de Hipo- horas).

tes identicos ao da Univel'-
.. ,'

-'NTEIRAMENTE
"-.

Itécas
desta CEF, em �eque- Sec�'etaria Geral da CEF

sidade da Virginia, das U-
rimento p'i'Ópl'io, conforme de Santa Catarina, em FIo-

niversidades de ;Yale, Har- NOVO
modêlo fornecido aos inte- danó�olis, 28 de junho de-

v�rd e L-ouisiana, da Univel'- •
ressados, todos os candida- 1952. .

Bldade do Brasil, de varias
' tos serão c!assificados pela Al'Í Mafra, Seeretal'io Ge--

outras universidades ln"uli'i-
forma jndica�a nas INS- l'aJ.

leirus, assim como da UNES
CO, para ex.ercer em Paris, .

onde teria de fixar residên-
.

ela, a Dil'.eção.Geral do De
partamento de Cieneias So
�iais daquela orgalüza.çào
mternacional, e da Organi-.
zaçã.o dos E::!tadol' ArÍ1eric:�- �
nos., para dirigir, cOlti" 'resi- �
déncia em Washington, s.eu

Departamento CUltUl'H1, CUJ'

gO a�ualmente ocupado. pelo
escritor Tristão de Alaide.
Recentemente foi eleito

_pelos Embaixadores' das Re
publicas Americanas 11m

dos cinco membros do "Con
selho Cultu�'al das Republi
cas Amerlcanas", cuia séde
-é ;no �exi.co. ;iú tendo' s.e reu-Jl1.do este uno com a au;:;en- t

\

e
. �lÃ\-� --------
.

tç�!
Diariamente

...

.

" , . ,...... ,.

RIO--- SANTOS - PARANAGUA - CURITIBA - JOINVILE - tTAJAt

FlORI�NÓPOLJS-LAGUttA -TUBARÃO- LAJES - PORTO ALEGRE
- sÉ.:OE.: FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina

.'
<

I Rainba do Petr�eo
I

AJUDE 'A DEFENDER O
PETRóLEO BRASlI,EIRO
VOTANDO

I.' NO CONCURSO

I'
RAINHA DO PETRóLEO

i
f l° PR1i:MIO: Viagem ao

li Rio - PATRló'rICA

p COLABOlV\ÇA:' da T. ,.;. f;.

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

MOOHOQ01()HP'

PONTO MORTO'
MARCHA A VANfE
MARCHA A RÉ
TANQUE INDEPENDENJE
(l MEDIDOR DE GASOliNA,

DistribiIidor
C. RAMOS S/A

Cmnerc'](. - Transportes
Rua João Pinto, 9'. Fpolis -

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Alagad'o, em virtude do inc:ên-1Conlrâ a (apitai a Prefeitura'?
dio da firma Meye,t, o porão '.

.

.. � ,

.,: ,

do, La Porta' Hotel ..
' Is o�r�� ,do edlflclo da Sol, Am6r1ca'.estao �araliza�lIs� por�lIU: _!)

orbaolstlco, qoe ainda é «piaDo», '8181m o 6110e! 'ISlã em Fu,ru);,
,

Dópolís um advogado da 'conceituada, eia. de Seguros'
, para ver o qoo ba de verdadeiro ..,

Com o 'trabalho que os

bombeiros tiveram que e

xercer, durante uma noite
e um dia, de sábado a do..

mingo, muita água foi leva
da ao prédio em châmas da
f'irrna 1\1eye1' & Cia., IÍesta
Capital, à rua Conselheiro
Mafra, .cujo acontecimento
noticiámos"em 'detalhada re

portagem":hhstrada, domin
go último.
Segundo apuramos ontem,

e:n virtude da grande quan-

porões do La Porta Hotel e

da firma que está insta'lada
naquele edif'icio, ficaram a

lagados não podendo ser

usadas mangueiras de sue

çã'ó em virtude da pouca al
tura em que está impressa
do aquele líquido.

,

Não f�i "á-tôa que se crie- ! end�.no �a_.so, é � mudança
" P�efeitu.ra es�ará em condi-

I( Companh�a..na,. con�t:'uçãÜ'mou a nossa' terra como de orientação, a falta de es- � çoes de índenizar a perda de de um edifício que vIra,coo-·
"Ilha dos casos raros". I tabilidade na planificação área tão valorizada?

,I
tríbuir para o embelezamen

E como que. a dar Ióros dos problemas administrati- 1 Aguardemos' os próximos to. e progresso da nossa ei-
de verdade,' diàrtamente se I vos. Tanto mais extranhe--a

j dias. 'tles farão luz sôbre dade,
.

sucedem fatos, a complicar I prolongada demora n.a so-
1 �ss� assunto, porque �ã.o .' .Faz�mos votos por que:

.mais o já tão difícil desen- Ilução desse empneendimen-: Julgamos que o snr. Prefei- 1$80, nao passe de sonho de.
volvimento da nossa Capi.1 to se se verificar que, me-. to Municipal queir�com a I uma noite .de .verão ... e em,

tal. . ses atrás, a Prefeitura deu demora em tomar um rumo, breve, realidade se torne a.

No setor àdmlnistrattvo, alinhamento para .constru- provocar o desinteresse da I construção na berlínda..
então, as originalidades se ção do Cinema Daux, aliás ctH� .M!II

multiplicam. Estge-se obri- de acôrdo com o estabeleci- .

gações, impõe-se restrfções, do para a dita via pública.; Assembléia Leaislativa
ou neza-se direitns, não és-

.

Múdando-o agora, novo' �

tabelecidas em 'lei, ,i!' ativi- problema er'iará a Prefeítu-
dade particular, af'ugên- ra, 'pois que condenará a cio ll- bá

.

di AS 01 Otando o emprêr-o de capitais. hida construção, desvalor'i- 118O . COmo uma apu o '1) r ..;�_
. "Part-passu", toleram-se I zando-a antes mesmo da a- Na sessão de ontem, esteve na presidencia ° deputa-
certas medidas, eentráirías I cão natural do tempo, po- do Protógenes Vieira. e

• às leis vigentes, o. que tam- dendo, por êsse 1l10tiVO, su- Expediente
bém, causa malestar e abor- jeítar o Município a urna a- "Constou do, expediente, carta do Senador Ivo.d'Aqui=
recimenfos a quantos não' ção de perdas e danos. ao, enviando cópia das informações prestadas pelo/Mi-
nlcancar jgua:l tratamento, E quem nos-garantirá que nistro da Agricultura sobre as incursões de barcos de
à� vezes l;or falta de padrf- a Sul América aceite êsse pesca pau listas em águas cataruienses, em detr-imento.
nhos ou ponderáveis argu- novo recúo extra lei? E a dos nossos pescadores..
mentos. . . Nessas informações, o titular daquela pasta adianta.
E o crescimento da cida- """""""'� que já foram tomadas providencias para coibir tais abu

de' se processa em rítimo Inaugura ção de-' sos, devendo ser aplicadas, aos infratores, penas capazes
lento e eivado de defeitos e de coagi-los a respeitar a lei.
:1e descuidos. Vive-se, as- Forno fil,et,rlco Data Magna da Ba:hia
"iro, num regíme de dois pe- Dia 2 de Julho é a data máxima da Bahia - e por
sos e duas �edidas, na con- . o--s1'., Ez:tiJio .. Sch.roedel', este motivo, o- deputado Elpidio Barbosa requereu um vo-,

f
�

dI" 1 id industr íal a rua Frei Cane-
1

- ,.

'f' b I "

P
-

16'__ usao e p anos ISO a os e ".. to de congratu açoes que, JUStl ICOU com e ° crscurso,Conforme noticiámos, o - Cabeça, 15 � eao,
feitos ao sabo.r dos "entos cu, nesta CapIt,a!, m�ug.u- ,

f' l'd
-

d
.

.

-,
'" no qual exaltou a e emende como a conso 1 açao a m�,pintor conterrâneo, lVIarti .. : Natureza Morta. 17 - Mar-

.. ',.

'I
rou, ontem, o forno eletl"lco

I'T
-,

d' 'd 18 FI 19 f}ledommantes na hora, . .

f b'
- d' b'

. dependencia, pois foi nesse dia, em 1�3, que fO,l'um defi·-nho de :1.aro, premIo e VIa- I garI as. -- 0:r�$. -' O prato do dia é a cons- fara a ,r�ca.çao '.

e ISCOl-
'nitívamente destniidas as preten.sões da eorte portuglje ..

·

gem à Europa, franqueará I Dálias, 20 - Pinheiros. 21
t

�

d 'di d S I A "os, sem sInlllar no sul do
sa sobre terras do Brasil. '/--

ao público, a partir de 5 do 1- ',Arvores. 22, - Interior mre�rÇl·aCoa. 00bPrrae dOe 101....aantaU In-- Brasil:- , .

..

h bahl' "110_.? SolidárlO com a ,lusta omenagem ao povo ".cor-rente, '>a sua Exposição'l de Capão. 23 - São Miguel.
gra'cl'a, a rolar 'pelo t.empo. Ao. ato com.parece.r.,am co-

B 1 V" l' t 1

r
falou o deputado 11 cão lana que sa len' ou os �açü&de pintura. 24 - "Tainhas". 25 -- Na-

"Ial's parece a corrente mel',cwntes, m.dustr.lals e re-
l'

, B' h' d ,'eus' un'-Ch II de afeição que o Igam a � Ia ou e na8eel�am '"Já não é ,esta a primeira vios na Arataca. 26 - , a-
do relógio daquêJe portu- PIres.1entantes?a Imprensa tepassados. _

'

.vez que o consagrado e lau- tas: 27 - Casário. 28 - Es-
gue�s. Ora saI', ora na�o sal', o.ca, a.os qua.ls ofe.receu a- "

l' t"Em outras cêlB.sideraçiies, põe em re evo..os sen lmen-,l'cado artista de São Joa- taleiro (Prop. Dr. Aderpal E o trl.-re'no a' Pra'ca Ir" I quele mdustnul sãboJ:Qso C
' .

B 'r
-

0.0. v tos de fraternidade que unem Santa atal"ll1a a oa er-quim oferece áos apaixona- R. da Silva). 29 .,...:: Rita :Ma-
contl'nu'-ti a na�o ver o'tal. e.1 churrasco. "]

, ,

G <V
1'a e que :faz com que bahianos J ustres ocupem, entre.·dos da 'pintura, trabalhos ria (Prop. Eng. eorges dl'fI'CI'" .Pelo gel'to, essa

I
O ESTAD...o arrr,adecendo- 't I 1

.

t l'
.•

v. � nós, lugar de relevo conqUls ,ar. o pe.a sua lD"bIgenclu,;J

que ° id'entific,am como cul- Wildi). 30 - Pequeno Pôr-
constrllça-o pas'"'ar'a' a �'er a lhe o �onvite p.ara essa inau- '.

'

'd' E."."
_ como o deputado Bahia BIttencourt, naSCi o naquele s�,tOl' de uma das mais difí- to (Prop, D,r. OS',N'a,ldo C.'a- fI'gurl'nh'" dI'fI'CI'l 0.0 album', guraçao, dese.Ja-lhe prO,SI)e-

.

-

l'd t' 1 d d
"<;

lO tado mas cataI'Ínense de coraçao pe a 1 en l(,a e e :leusceis tarefas, qual seja a bral). 3.1 - "Pont€ H, Luz
d 'd' d'·' '. rl'dades .,' ... ,

,
I a Cl a e .. ,

'..
. g.entimentos com os do nosso povo.que ele se vem entregando, (Prop, Dr. Acelon Souza). N� f 't I· d' t'.

R2'S CP
.

D
ao· az mUi o" correu a,

�_��-""""",,,,,,,,,,_,,,,__M.... Agradecendo ás palavras de engran eClmen ° ao seu.desde 1110-Ç.Q· As suas telas, c
-, en'anos rop. r.

n t"'d' ES+L','l.do 11ata.. I, "'ClIPOU a tribuna o deputado Bahia Bitten-.os-seus quadros, paisagens Osvaldo :Maehad�)" 33 -' tO ICIa e que �o'\'o �roJe- 'IT'
.

t d
v

o agora com seIS paVlmen· empes a e COllI'''-L., qll", em lnagnl'fl'cO l'mp·l·.'o\!iso, 'disse da importân-e tetratos, confirmam-lhe os Retrato. 34 - Retrato Sra.
t
'.

t P f't I I. "

mériU>s. M, P. M. 35 - Retrato Sra. os, en r,ara na. re Cl ura.

A d'
da da data comemorada:

A
. - .

D P L CP D' i\ i .
Desta vez, afIrmou·se,' a .

n'OS n es . O plenário aprovou o requerimento consignando um,. exposI.çao a, ser m�ugu-' . . . rop. r. pUJOI construça�o .serl·a uma re'all'. I' ,

.

I
,.

b h'-

S E
- ata, um voto congratu atopo ao povo. a ,1ano,rada, depoIs-de-amanha, no, Luz). 36 � Retrato m. . dade porque tudo conforme I

.AFRICA, 2 CUnited) -

Criticas ao. Serviço' de Expansão do TrigoBal�o do Colégi� "Dias Ve- �. � CProp. Dr. Zulmar L. às e�igências do momento. Ventos fortíssimos, durante Na tribuna o deputado Estivalet pj}'es comentou umlho, desta C.a,pltal, ..

conta Neves}. 37 � Retrato Sra. Para animar os céticos, ',mais de 24 horas, levanta- artigo inserto no jornal "O Tempo", que se pubUca errL'

com os s-evs·trabalhos con- Y. B. L. (Prop, Dr. Leober- levantou-se um tapume, em�
j
ram enormes quantidades Concórdia, 'e 110 qual são feitas criticas, ao Serviço de-sagrados: to �eal); 38 -;-- Retrato Sta.

pilhôu-se madeira e cons- areia e terra, destruindo, as
.', (Continúa nà '6a 1)�g.J;_'1 - Arvore contorcida. 2 L. S. (Prop. Acelon Souza). truiram-se galpões de servi- grandes plantações de toma- � ...- Retrato de�:menini. 3 - 39 - Retrat? Dr. J. B

..
B.

ço. Do edifício, mesmo, na. tes e oútras hortaliças �noTrês Chatas. 4 -. Navio (Pro.p. J. BatIsta Bonassls). da. E nesse mole _ mole interior da provincia de TaVermelho. 5 ---c- Navios na 40 - Retrato Sr, ,O. :M:·lum mês já se foi. rapaca: Também foram descarreira. 6 - Caes em rui- (Prop. Osvaldo Machado). r Indaga daqui, indaga da. truídas as p)antações de ca
nas. 7 :- Igreja de S.-José. 41_- Retrato' Sr.. W. C. li, e vem a furo haver pe. na de açúcar, oliveiras, etc.g .L Sao Jos�. 9 --'- Arque- (P,rop. ?t': Waldonlll'O Cas- dra no caminho. A Pretei- A mesma provincia igual-

.duto de S. MIguel. 10 .- calS). 42 - Retrato ,Sta.�. tura não/sabe qual o alinha-. mente foi afetada pelos tem-
'

:Barcos no Caes. H, -:- Lar-,
R. e 43 - Tarde na Ba.la tqento a dar. Si ,o _existente, 'pol'ais. .

'

. J,8'0 \Tl:e�e. 1� '. �aml�lho do S?l (Prop. Eng. T:_m'Wll� legal. si outro, ainda inde- � e.strada fer�'�viá.l'ia d;�fHospital. 13 Menm�. lt1 dI). .

finido e em espectativ8 ,no Anca-La Paz fOI mterI'()npl-I
futuro plano dEi urbaniza•.da em Virtude de as liDha�

�. - _. - - - - - -1'V'-_""'__-,-:'"-'"o"_�V__�.,
- ...

C-
�.

or,nror>d H'
,

çãQ,. pel!\ qual se pretende em alguns pontos terem fi-
A - aça a

. uma'D. transfor à sua Visconde de cado entulhadas com terra
Ouro Preto numa Avenida e pedras. As comunicaçõ(\s

- Getúlio Vargas.:-mirim. telefônicas do interior da

Rel'ap'luradA• ou'lem," , ..�O' ",hale Pode hav(!:r razões que a provincia foram interrompi-
._, ..

-

�
�..

",.;; razão do povo desconheça. das e destruídas as inst-'lla·

d "d
,,,

dA'
• lO

• Mas o que se hão compre- ,� .
.

ilS pr.esl :iarlo�. e nCDleta ,.,..._........."wy,,·_�.:-..�_�....-......•..·.w.-.......,..-._............-,;.

JO�� ��7r� ii���A·�hefe �:��:i;e:��l����;s::�t��: O Pr'efeitó e a Lei
,. dos presidiários "que leia-I dado 80J)l�e',�8 ;,razões qUe o . No meio da tremenâa con- nomeação de' intendentes
rum' a efeito a revolta dá levaram' à?ftiga, com os fusão administrativa qué disti'itais feita contra o que

. ; Hha de Anchieta, foi -fínal-jsel\!8 compan�eiros. Respon- anda pelo m!lnicipio depois 'manda a lei, e agora temos
,mel1t.e preso, na manhã de'· dendo, o bandido declal'ou que a vigilante UDN tomou o. caso da nomeação de uma

• Jl'o;ie, por elementos do 5°
I que o diretor da, Peniten- cúuta do governo, há a 1'es- professora, tamhem sem oh-'

Batalhão de Infantaria,

a-I'
eiál'ia de Anehieta, bem saltar a maneira simples. õ�rvância dos devidos pre':-,

n6s cêl'cO organiza.do; como alguns funcionários, mente incomp1'e€nsivél eo- c€i�os. 1•

,O bandido se encontrava tratavam-lh�;;r'não como se· 'mo o Prefeito Paulo Fontes

11nas matas, a 34 quilometros res humanos, chegando ao passa 'por cima da lei. r· p;! a ver como o prefeito
da localidad€ de Palmeiras, I pontõ de matar de fome al- Já se comentou o cáso da manda 1. lei às favas, temos

c acompanhado de outro com- p.:!ms seU8 co�egas, apesal" 'di'spensa de· multas que o pedido <ie informações., a
panheil'o, co-hhecidq peIIl al-! de saberem todos que a Se- tanto trabalho deu à Cáma- uresentado veló ve'réador
cunha de Giriba, quando foi l cretal'Ía da__.lSegurança Pú- }a Municipal, ollde o pre- Antônio de �ádua Perei.ra,!
recapturado ljelas forças do; blies fornecia ,verbas sufi-I feito invadiu temeTátia- &ôbre- o monbmte' da !ul'e-!
E'l'ércíto-.. . 1 cientes para a· aliment.ação ! mente as atribuições dó Ie- �Qda.ção, em 51 e no 10 se- fLevado li prisão, os jorna- 'dos presidiários. I gislativo; já se. registrou a i mestre deste ano. !

tidade de água empregada
para extinção do fogo, Os

As informações que colhé-:
mos sôbre o assunto, dão.
nos a noticia de que a água
-fo i ter naquele porão após
a grande quantidade ,empl'e:
.gada para apagar ás, châ-
mas.

,-,--._-� �--�._-_._- �.

Florimrípolis, Quinta-feira,' 3 de Julho de 1952

ART

Depois oe 'amanhã, DoColeol j �Dias
Velbo»,' a in8ugoracão dos traba
.Ihos de Martinbo' de 08ro

Na' Asselubléia, antes e depois das s·essões, as:.:

piadas fazem presença.--
-.0 Volnei é contra a PET1WBAS. Está em di

vergência com, o líder PAULO e com o BRAZ .

. -·Então é contra até a PAULOBRAZ.
x x

'x .

,_: Esse projej;o do VoI'nêi vai crescer!
- 'I'em fermentÜ'. '" ]_\;fegeir0s., .

/
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