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Frequentemente, o mal ou arroxo con�ra o contrí. t Por mais difícil (� por mais compllcad« que IlUre:;}\. {I I sociais, capazes lI.e, em pel'fe�to eqiln:h:·i(}!fe��1.Qf:buínte se dá no lançamento e na arrecadaçâo dos tribu. '}l'O(.'{5S0, GS prejudicados não devem permanecer na enér- I atender às necessidades do FISCO municipal e os interes

tos. cia, numa acomodnticía eumplicidade, pois que, pelo me- I ses dos contribuintes, evitando, sobretudo, pelos precei-
'Seja, porém, qual iÔl' a hipótese 01.1 O aspecto do cu- ;lOS, .podem fazer chegar 'o assunto ao conhecimento do tos outorgados, o uso de dois pesos e duas medidas.

ISO, há .sempre para o contribuinte prejudicado ,o amparo Legislativo" alertando-o, com informações e=documentos Infelizmente, o Executivo, incompreendendn o ver

legai; pofque, .scutinde êsse prejuízo, êle pôde e deve re- facílimos ele serem obtidos, na espécie, porque, muitas dadeiro sentido e missão do Legislativo, órgão nítida
correr ao I�gislatjvQ ou ao J udiciár io, agravando do ato vêzes, basta um talão de recibo ou. papel equivalente, '. mente popular e representativo da vontade soberana do
do Executivo, 'esgotados os recursos administrativos. No setor municipal, por exemplo, a bancada du PSD_. povo, relegou essas importantes leis à imobf lização, si-

São, relatívamente, muito pOl1{�OS os prejudicados apesar da ímprodutíva campanha em, contrário, muito quer regulamentando-as. Deixando, assim, de dar exe

'Que assim ;prNlc�dem, mesmo em episódios clamorosos, rem trabalhado em pról dos altos interesses da coletivl- cução às mesmas, não apenas desconsiderou e torpedeou
;nURt Iamentável pouco caso pelos seus direitos. E êsse dade ithõa. Dentre as lei", votadas no ano findo, duas de- o Legislativo, senão ainda demonstrou pouco caso a quan
gesto, S'i3:b:re ser uma imprevidência e uma negação ao zenas, pelo menos, são marcadas por um objetivo de bem to possa vir em benefício dos contribuintes, a quanto pos
'próprio direito, l'eveste-se de um singular aspecto. por servir aos munícipes, destacando-se 'três delas, intima- sa resguardá-lo da Impiedade dos lançamentos atuais, ..
isso que 'faz ,cN�1' no gOVêl'110 a subserviência dos coleta- mente ligadas aproblemas fiscais. A do Conselho de Con- O Conselho dos Contribuintes, por exemplo, segundo
rum dando margem a maiores incursões do mesmo, com rr ibuintes, a. do Cadastro Imobifiárjn e a relativa à pu- a respectiva lei, é uma fórma jurisdicional do Estado •.

saC'l'lfid:e ,cra {equanimidade fiscal. blícacão das relações dos coletados, Atos eminentemente \ -..._
(Conrinúa na 6a pág.)

Flortanópotts, ::lábad6, fi de Julho de, 19;)2
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_�-'g�-:--.,.� i Cambiais oara
Oma •• ant'90D,a- � !. ,

t
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(Irio de S. Catarina � í Impo� açao e
� : gasollna-A, n o XXXIX ,�j RIO, 4 (V. A.) _ �ão
� I compart.ilhando com os te-

': N. 11.4 39 � 1 mores dos in�eressados . (�e
, ,

.

1 f que venha a faltar ca'\l1bl31S
- ••-"-......�� I

para importações de gasoli-'
na., o :'\1'. Pl in io Castanhedo,
nresídente do CNP, infol'
mou já estarem em estudos
pelo Banco do Bras.il os pe
didos corresponden tes aos

futuros recebimentos desse
combustível.
Lemhrou, ainda, que a ex

portacão cafée ira vai ter
in icio, o q,ue vale dizer que
não faltará divisão necessá
ria pára as importações es

senciais. Esclareceu, ainda,
que existem disponbiJidades
de gasolina estocadas para
o consumo imediato.
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JÍ�dic:ão de hoje - 8

/

!Milhões libras d'e
,

,� -I triao eo'veueoado'
ebjetivo é unír os povos livres para defesa dos te:7n���:3����'iO� ��:�!�
diréitos de liberdade da pessêa humana» ����n��;�� Sl�g�����enCt�id:;

RIO, 4 (V, A.) _ Foi o '
P láé 1 H t; milhões de libras de trigo

"Diário' da Noite", o único '('11111"1";1'eI11 importantes (11'S- id d B _, B I ves,
no a acro bGO - amarj i, envenenado .pa ra assegurur'"

, � <o u, presi
. ente 'o ancó .no

ra-, mantendo-se am os em con-
.

I
.' "

que não venham a cair no.I01'na qire conseguiu, esta! cursos o chanceler bras ile i- s íl. Ierênc ia duran te 30 minu-
manhâ.efurar o· cerco de se- 1'0' e o secretário de Estado ACHESON A JOAO NJ�- tos, mercado, donde poderão ser

(T J n cr estabelecido norte-americano. VES
,(' vendidos para o consumo,,11 ':•• ,t em '. A' certa ahura o chance- 1 Maurice P. Kerr,torno ela residência do sr. O ilustre visitante ainda RIO, 4 (V. A.) _ Em vi- ler brasileiro 'fez servir ca-

numan o.
,���«__-__v"

}\/f
'

SI' chefe dos escritortos deuorerra a es, o11de está hoje, comparec·eu á recepoãv sita, de retribuição, o sr. fézinho, tendo o i'J'. DeáD
'

-

"-

hospedado o s!::IJean Ache- lh �'
.

D [nspeção de Alimentos, dis-

O TEMPOque e orereceu em sua 1'e- ean Achesol1 visitou, pela Achesol1 fecido elogios á
se q'ue há várias semanas,

.

,

sono Policiais estavam pos- sidencia o sr. Ricardo Jafet, manhã, o chanceler João Ne- bebida brasileira,
t d J_ 1 l' foram intercljtadas milhõesa

.

os enl LO( os --os cantos, "
.._· <a.·_·_· �..-.w •

_..•.- J"••_.,. ,. .,.,..-••., _ .

) / . de libras de trig'o, envene-" Previsão do tempo até, ás,mas Ul1m gOlpe de audada a

camiollete do grande ves- AINDAES...."
,

E
ná'd<f;. mas que seu eSCi'ito-1 H hora:s do dia 5

})crtino "Associado'" conse-.
,

.

,

"

' Tc. ME5 A R FOR .. rio çOl:�i�ua na ?use-a de ou�. 'rcmpo: Em geral insüwel
guiu entrar pelo p;:)l>tão dos ,-', _, '-,'. - tl'O mLlhao de llbl'as. Ne\�oeü'o"

MA DO MII\.I,JS�ERIO I Us inspetor�f; d� eCJ.'éR.'is'
' T'emperat'�râ. EstávelfU���':i� ::;!e���.i:�é e��f��:�: I D10 4 ,I,,,, -A' '

. _P' :';', '" '.'� '41�, '

,

i, � diBSel'nm não :"aber como -o VQlltp:; De uM,deste U 811-
• .L\. I, ' , _.l - aS30U '

,
�

I n""l'a c'heg<ll'luO lnesmo "., h'l'gO erl"elle"ado "e nl1"tll e�te fl'e"cos(i reporte:: consegull! ter a- _. '-!-
:' •

'

" ,
cu, c -"�. - -- �,«- _., v .. � :; -::; �

, , ;' .
'" V··d

11 cunstl"tllr é!'SSLll1tO do UIa,

I
vcrno espera apenus a votcl- firmar que o' S1', Getúlio rOll com o trigo hom, envia- Temperaturas extremascesso à mansao, enCl as 1 I

'
- "

'

Gub"ts difieuldades foi pOR
para e amente com a chega- çao. da Petl'QQI'ás" e a COll-; Vargas esperava apenas a do de Dakota do Sul e de de hoje, MáxiJna 21,0 Mini-

Eiv�; ent'ío ao' r '�'t • f'c- da do secretariado de Esta- 'clusão dos empréstimos eco- ,conclusão daqueles dois em- Dakota ciD Norte. ma 14,2.
1: .• ,

". D ePAI �I, a-� do norte-americano. o Sl'. nonll.·cos feitos nos Bstarlos I .... I.ee1ldJ·mc;.ltocar com) o 1':1' ean clle "or.
' • - "1' -- c" - v.

("le -nl"A'Jl'f"t
c

j;'"f''' De:m Acheson, a próxima Unidos: �a Câmara, o a'-'- Disse o sr Danton Coe- ��_ ......."....�""","""",.......,...,..,�- • ...........""�....-.-.._w__
,

t' <t .. L es ou sua sa;JS 11- ,..

"
l'

,., ..

ção PQl' estar no iB�'asil e a- l'ef?l'ma mIl1lstenal, a �ual sunto tem s{do obrigatol'Ío I Ih;o qu� a modifieação _será ,
"

,

erescentoú: "Nosso objeti-
esta s:_ndo �spel'ada ,l:Imda en: todas as. rodas. O pl'o-ll'adjeal, adiantando certos

I IlDl·glaDies' Ilal.-anosvo e', 1.' este mes. A nnpremm e una- urJO sr. Dantol1 Coelho an- {'i"cuIos aue' ",med.i·da "t;,,_unll' os povos Ivres .
.

" ,-
".' > - ,.

,

< _, ."

para defesa dos dire1t�s d� l��me,em r�ssaltar o aconte- l.es l'eser-:_ado" concen

.. il'�U g.il'á, inclusive, alguns ins-, B ·-1_libel'dade dU-pessoá huma-
�Jmel1to, dlz.elldo que o go- sua atençao, ontem, na Ca- I htutos. I' para o rasl

�ru�oM��M�a-l:s�u-l�d�S-C-I�v�d�f�t�fWd-,u�='�(��o�l�=�::�=RIO, :����N_ A ,O-

.

. I
.

. oa or
.

O oara a 8 �:.��;;:,:::l:��:��' q�: ��;: ;:,:.�� ::�.:·��:sJ"::':�;':nhora '1{ean AchesOl1 escre- BELO ,HQRIZONTE, 4 o Jo.vem JoaqUIm Fl'an-, disse o l)rofessor Mar,io bd.heil.1,n(> B. laSll, emb�,ca- I t� de" Julh? a ,,?oldo do 11a-
veu as seguintes palavras: V A) D; . 1 VIO Sestr e t"

,_" OIS r·epazes es- cisco Femàndes declarou 1 Werneck, elireto!' da Escola! raIY\ iOJC para �sse. piH.fI, a '.1 :'e e ou ros'
- "Dirijo, através dos "Dia- .udantes trouxeram ao "'Diá- _ "Era um disco voador. de Engenha ,', 1e t. . i-' bol'{,o do naVIO italJ.ano 1.100 parta'ao �m onze de
rio" AS�OCl"'dos" nUI'! ha Ila ( S c1 cap "C tI' d' " J''''lh "p. " V

.
. ':.. ' ,,« 1 S do da Tarde" mais uma fo- Nüo há duvida. 'l'inha côr tal: ias e ver e . ':' o no lovence. :-11'1-

n.l�IS a:eh�os�s.�aud�ções, à I to d� disco voador. Tl'a�a-se metálica. fosca e sem ré- _ "Não sou téclJ ico em
Também seguem a bordo �s �entel1as de operárioslrlulhe�l hIasllen8, comple- :los Jovens Renato Dam, eto nexos ..E não fa;;l"l (1,I";1c1l',el' ,! f'

- do n'esmo navio 2�], pessoas! lta, !Janos saíram hoje rumo
1 d 1 1 !

- _." - � ,lOtOgl'U'ltl. Mas acho qliC

'jd
V ·1en.{,en..0 () pape. ql.l. e e ,a,. ,1'e-, I �Ul'SO cientif_i,eo do CoI.e'gl·o l.al'Lllho". h

- . membros das fanullas q ue "a en..ezue a, a bordo d.o.

u a mUlta pureza neste nega-plesel1ta na VIda e na for- Mal'coni e Joaquim Fl'an-' Sobre 11 nova aparição, tivo".
- / abandonat'um a zona de �- ,:Amenco Vespucio", que

mação da nacionalidade". �isco FeFnande�. Quando lesíne, no ano passado, du- navega para Guaira, de 011-
ACHESON RECEBIDO PE, ,mbos enconh'avam-s.e 110 •

. rante as inundai'.ões caUSH- de os.italianoi serão distri-,.. t >

).0 PRESIDENTE VAR- 8ail'l'o do Carmo, ao ,lado das pelo rio Pó.' buidos ,em diferentes zonas.'
GAS da estrada. do Countl'y Clu- O. ! ·Jat·le'

'..

I
'rodos vão l'UmO ao Bm-I

do interior da Venezuela.
RIO, 4 (V. A.) _ O pre- be, perto de um campo ele VI'aIDU ai Dar e si!, onde traba.lharão.

sidente Gefíilio Va.l:gas re- fu.,tebol, o primeiro surpi'e- .' As autoi:j_dade.'! de emi-gl'a-! .��-wc.� _�� � :... �_.•..!"i--

cebeu, hoje, 110 Catete, o S1'. endido por um �stranho ob- ção disseram que o primeiro!O ,iso d. c.icJ..dehean Acheson, que se fazia jeto aparecitlo no céu, con- RIO, 4 (V.A,)' - Com

des-I
Câmara, que vai pl'esidil' o gru-po de esposas e crianças'

. ..�

�companhal' do embaixador 3eguill assestar a máquina tino a Belém do Pará via-, ' •.
, ' das famílias de emigrantes' .

,- "�c1Iei- ,- heI John" I ' .

1
�

d h' Congresso EucarlstJco que 't l' "t' B '1
' ii_. 'SI.:, �on, (O em- em sua cllreção, tirando a' .10U, na man la e OJC, o 1 tl_w.nos Ja es a no ,1'aSI e

, f�baixado!' hrasiieiro em Was- fotografi;'1 do llisco. Cardeal 'D. Jaime de Barros se está realizando. o qual será seguido por mui- .

,hill:;ton, sr. Moreira Sales, /
-

,.,

-

'

'. 'I' Y i "I �

:��::�:;���;�:::E;�{i��: ,yAp70;d�o··"'-"-O"-''''·�·m···'''''p·'·r·��;�fMilhõe;deõ61;es�II!)/I'!c�dos, sr. Ed'Ívard Miller.N0' [
,

! ,� r
�lii9 de .rec@ções,os1·.."" �' t d d M·'· G'

·

'!Getúlio Vargas encontrava- para o s a o e. Inas . eralS, """ .. �. II· -"�se em' companhia do chan-

Icelei' João Neves. O visitan-, WASHINGTON,' 14-:,uni_ • "
.

lo �arrCb (te Expol'taçõeH l" ."""
te. e o pre�idcnte da -Repú- ted� � O Ban�o _de lmpo\'o cão de máquinas, agríC<}las compl'as para logo 'vender Im.p�l'�ação e pel.o ,B�ne� In-

1 i��f . i ,� ._ ._b!lca manh.vel'am-se em COl'-
,
taça o e Expor:taçao anunCl-

.

�. peças córrespon-dentes:, O tratores e outra maquina- t��naclO�al, �o� ultIm�:s 30

I·'e.:
AhA "'.""" ,.:;'::.:;--

...

dIal cOliversacão. A' noite í ou ter aprovado o empl'ésti- empréstimo.,' qLÍe foi i'e.c.o- ria agrícola aos agrÍ<;últo- dias. O emprestImo sera pa- - A sra. esta multada.
o sr. Dean Acheson particl�!

.

_ mendado pela Coinissãô res. 'Esse empréstimo fez go em dez pres,tações semi-) Co�o é seu nome?
pou do banquete aue lhe mo d,e 5 milhões de dólare,; 'Mista Bl'Í'lsil-Estados Uni-, passal' da caSa dós 100 mi- anuais que começarão no <1- i '- Irinéia Collin Bayer
foi oferecido no Itamal'atí.· para () Estado d-é Minas Oe.. dok, p.�rJlüti!'4 <19 g9YÚn,O lhões de dólal'es os crédi- no entl'ante, com os ,Íuros I Ferreira!

_
_,/

Neí1�.l1 oportlmida.de PfO- ruis, Brasil para a aguL<>i- do Estado miMiro !'!'flÜZ;Ú tos destinados ao Brasil, pe-' de 4%.
'

J - Então desculpe!

Declerecões de' Aéheson

uN,os 1)

,
1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F_l_O_rJ_'a_n_Ó_p_ol_j�__
, Sábado'IS de JUlho:d:e�1=9�5:2 • �/�

__

.8DICOS

.I'
" . (/<'orrnado' pela Faculdade Nacional de Medicina 11'11' Uriiversi-

\
ci..de·d�Bra)il). DR. ALVARO DE CAltVALHOMédico por concu rso da :"'ssjs�én�ia li Psicopatas do Distrito

Doenças de Criançasf:ederal. I Consu ltór+o : Rua Trajano s/n. Edif. São Jonge - l° andar,
E.'I[-ínterno do 'Hospital Ps iquiâtr ico e ManlcômiQ. Judiciâri" da

. Zlllas 14 e 15.
CapitaJ Federal. I Res id ên c ia : Rua Br-igadeiro Si.l\"8 Paes, s/n. _ '30 andar. (chiÍ'-

Ex-interno da Santa Casa de Misericórdi'a' do Rio de Janeiro.
cara do Espanha).

Clínica Médica _ Doenças Nervosas> i • .

d'" t

"
Atende d iàr-inmcute cas 14 118. em ra n e.

Con:eultór!o: Edifício AméJi� Neto Sala 9.

I »"
I
!

.QR. JOSÉ BAHIA S" BIT'r;�-C���--- i,;}lÉDICO

I'

. C,)us�ltótio: Rua Nutles Machado, 7 _ Consultas das
--,.-------�---- -------....----.1 e da�' J5 às 17 horas.

'-_

Reéidê�cill: R1,la Marechal Guilbernle, 6' - FOlle: 783_

1··-""--l...------

-,

U!·LADYSLAVA w. MUSStDRA. n

) E
DR. ANTÔNIO DIB MUSSI

11édícOII

Ci r u rg ia-Ofi n ica Geral-Partos

Se rv iço completo e especializado das DOENÇAS DE SENHO.
1l.\S, com modernos mêtodos de diagnósticos e tratamento,

soGPOS.COPIA _ HISTlmO -- SALPINGOGRAFIA '_ METABO

LISM() BASAL

Radioterapia por. ondas curtaa-Elerxócoagulacão Raios Ultra'

"'o!eta e 1Iifl·a. Vermelho,
Consultório: Rua Trrljano, n. 1, l" andar - Edificio do Mon-

1.f'"io,
8orário: Das 9 às' 12 horas _ _Dr. Mussi.

Das lõ às .18 horas _. Dra. Mussi.

Residência Avenida Trompowski, 84

,DR. A. SANTAELA

Residência: Rua Bocaiuva, 134.

Consultas : D�s 15 às 18 horas,

'.::'elefol'le:

Consurtórto : 1.2G8.

.ltesid,ência: 1.385. /

Clí-nica Geral - PEDIAT'RlA

Rua Vl de Maio, 16 ..,.. 'ltajaí ,

f'UERICULTTJRA - PEDIATRIA - CLINICA GERAL

Consultório e Residência - R.ua Bulcão Viana n. 7 (Largo 13

é. Maio) - F'lori�nópo.}js. "

BOl"ári<l: 8 às 12 horas - Diài-iarnante. _"

-�-.....,..------:----I
IOJ�HOS - O'L"VIDOS - NARIZ E GARGAt'lTA
IDR. GUERREI!tO DA FONSECA. I

.

' EspeCialista do Hospltal
\ IM()derna Aparelhagem. . '.

Lâmpada de Fenda""": Refrator - Vertomesro etc. Raio X, (ra-
.

.iografias da Cabeça) __:_ Retirada de Corpos Extranhos do I'ülmãó

.. Esofago·.
'

I'Receita para uso de Oculos.

C"D6ultórl'o -- Visconde de Ouro �reto n. 2 - (Altos dl1 CU8
.lSalo Rorizo.1te).

Residêneia - Felipe ,Schmidt, 101. - 'fel. lIi60.

DR. ANTÔNIO MONIZ, DE ARAGÃO
. .

CIRURGIA TREUMA'rOLOGIA.
Ortopelfia

.CÓhs,ultlório: 'J·oiio Piúto, 18.

Das 16 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábado•.

.
Ite!.: Bocaiuva -U�&.· -

Fone M. 7H. i .

.....

DR.. ROLDÃO CONSONI' ';'-
ClnirJi� Geral - Alta Cirurgi.a .;... Molés.tiá. de Senhor..

- €itol"gia doI! Tumore. -
'.

na FStc1lldade de Medi"ina' oa U�iversidade de São Paulo.
Ex-Assistente dí> Cirurgia do Professores .Álipio ,Correia

Neto � Sylla Maw8.

Cirurgia' do estomago, vesicull!, e vias biliares, intestil!.�s· deI
',,,de e grogso, til'oide, rins, p.róstata; bex,igit., 6tero. ovários ..6 trom.

pa". ",ari""cele, llidrocele, varizes, e hérnia.
Conllultas: Das 2 às 5 botas. rua Eeiipe Scbmidt, 21 (sobrado).,

,Telefone: 1.598. ,
-

}I�A!idêftcla: A�enida Trom.powsky, 7 _' Telefone. :(.764•.:.

América do ,Nori.e,
,10 às 12 E:omuniC'a a:nda que, o selll tllstituto de tliagll'Óst.ic,," ,4tli�iee eo,......

-ti�Úli-funciona:nd\)' d�'l1mneii:a' regul!!,r, ficando C{)111{) seD>·sJ$�liu.'t�.."

_(). competente clíni:co ·Dr. Orl>:mdo' Scnt'oeder- QU'e hác· mái$ �� \I.lms-:

,8'n'O, vem acO'mpann.al1dO]', pass-o" a passo,·'·OS s'�rviÇ'Os cUmc.,.. dsa.,
. Casa' de Saúde- São Sebastião, e de �e'u" consultóri&. ' I

.

Os' servlç.o.s .. dE\�.rádio- diag,pÓ's.tico, radiot.erapia e W! � 1.\>0.1' .

tót'io clínico fiearãn a carg&' do Dr, Pa'ulo Tavar�s,. l)'Ol!llll .� .

·mente conll'�jd'()· em' nóss'(}'mei-o, peja sua proficiência.' e d<ediu,tJl_
a'llS' di tas· espeeiáHdades.-

DR. TOLENTINO DE CARVALHO
Aperfeiçoamento em Pôrto Alegre e Buenos Ayres

OUVIDOS' - NARIZ - GARGANTA

Consultório - João Pinto, 18 ..... 1° andar'
Diàriamente das 15 às 18 horas

o ESTADO
ADMINISTRAÇÃO

Redaçâo e' Oncinae, à. rua Conselheíro....l\fafra, !II. a.,.,..

Te!. 1022 - Cx. Postal, 139.
.

."

\, Diretor: RUBENS A. RAMOS.
.

Gerente: DOMINGQS F. DE AQUINO.
Representantes:

Repl'esentaç&eil A. S. L!irn, Ltd�,
Rua Senador Dantas, 40 - 5° andar.

'I'el.: 22-5924 - Rio de Janeiro,

Reprejor Ltda.

Rufa Felipe de Oliveira, n, 2l _ 6° ano&.,.-,_

Tel.: 32"9873 _ São Paulo.

ASSIN:<\TURAS
Na Capital

Anl} .. .. .. . ... . .. .. ... Cr$ '170,011

�
.

DR. I. LOBATO F'lLHO
J)(le�ça� do aparelho respi�atÓl'io

. .T D. n E R_ C U L O '!!!, E ,

RAIJlOGRAF'IA E RADIOSCOPIA DOS PULMõES

Ciru�gia do Torax
Formado pela Faculdade Nacional de Medicina, TisioJ.ogista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramos
,

Curso de espe,tialízação pela 8 N. T. Ex--interno e Ex-assistente de

eh,1Irgia a� Prof.. Ugo Pmheiro Guimarães (Rio).·.
Ccnsultór!o : nua Felipe Schm idt n. 38.

Di àri arnente, das 15 às 18 horas.

Hesidência: Rua Felipe Schmidt, n. lÓS.

DR, 1\1.' S. CAVALCANTJ .:

I •

Clínica exclusivamente de eeianeas

Rua Saldanha Marin�o, �9, _ Telefone (M.) 7:)6.

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

DR. JOSÉ ARAUJOROSARIO
Clínica ilfédica - Doenças de crtnnçaa

,

(Tratamento de Bronquites em adultos e crianças),
Consuttõrto : \"!ter Meíl'eles, 18 :-. JO andar,

H'>níl'io: Das 10,30 às 11,30 e das 2,30 às 3,30 ho ras.

Residência: Avenida .Rio Branco, 152 - 'F.)ne 1.640 .

.--1
DR. NEWTON D'AVILA-

'·!V.·
.

:r.;.·bJ·�
i'� -

'}�; ._

�":

Cr$ 90,U!)

Cirur�a gel'al - Doenças d·..., Senho.r\ls -- _Pro.:tollll/:ia
, .

Eletricidade Médica

Consuttérto ; Ru� Vitor j\..f.eireles n. 18 - Telerone ·1.&07.

Consultas e As Íl,aO horas e à tarde das J.5 horas em diante .

Resldênda: Rua Vida! Ramos, - 'l'elefone },422.

DR. MARIO ·WENDHAUSEN

Semestre
No Interior

Ano ,.,' ... ". . ... , .. , Cr$
-

200,O�

Clíníea mé_dica de adultos e crianças
Con.!lultnrio _ Rua João Pinto, 10 _ Te!. M, 7l�9,

Consultas: Das 4 às 6' horas.
Residi'llCÍa: Rua' Esteves Júnior, 45. TeL 812,

.

- --�'-----------------------..,..

OR. ARMANDO- VALERIO DE ASSIS
.

MI!:J)fCO'
•

-DOI Servi')08 de Clínica lnfantil da Assistência Municillal e Hos

pital de Caridade

CLINICA MlmiéA DE CRIANÇAS E ADULTqS
- Alergia -

Semet!tre

DR. ALFREDO CHEREM
Curso Nacional (le doenças mentais

Ex-diretor do Hospitál Co'lônia Sant'An�.
Doenças nervOllas 'ê ·mentais.

Impotêneia Sexual.

Rua Tiradentes' n. 9.

Cons,ultas .das. 16 às 19 horas.
FONE: M, 798.

- Res.: Rua Santo� Saraiva, 64 - .Il;streito.

)'! Anúncios mediantes' contráto.
Os originais, mesmo não publicados. 11i!>& ..r�

devolvidos. '

A' <iireçao não se responsabiliza pelos con�.i�_""

emitidos' nos artigos assinados.

,AÓVOGA-DOS;'- ..,.;;-.

'--�)IIIo,j,
. � /

DR', .

CDARNO' d'_ . GALLE'rTJ 1

... :t
- AI)VOr..ADO �

Rilll Vitor Mei�e'lles, 66, - Font', 1.461'. - Flol'ianóp�18."

DR� RENATO RAMOS nA� SILVA-' ,

_ ADVOGADO -

Rua Santus Dumont, 12. -,Al't. 4.•
\

',-DR. JOSÉ MEDEIR� VIEIRA

Caixa 1'981al 15!) - �'taja-i.- Salda Cata etna

DR. THEODOCIO lUIGUÊL �-\THERINO
- ADVOGADO"-

Rua 'I'rajane n. L2. 1° andar, sala .110." 1,-, Edifidó 811> J ..J'�_

(_J:scr. Oro Waldir Buscbj,

Telefone - 1.340.

..

DR. OCTAC!Úíl; DE ARAUJO;
CIRURG [AO' DIDi'f-íST<;\ \

Hua Fetipe Schmidt - E:rli·L Am.élia Neto _ 8&in"� i

Trat.amento cír úrgi co..e- CIU'l4" da 1"'.ionéa, Aivei>;�."'

Tratamento drirr"íco e+cuea de. Abcessoa, Gr-.uh'natt,,-.QlIilll_
radícu lares, etc. _

ATENÇ'JiO: -- Grande, reclnç,),.o de, p;Ye<;O'S ·nas l)JtlN,}"álllJ:R�lll.,'

nara as pess ôas que vivemt:de-'j)l!d',,-na<1I>,-

Laboratô rio Protético. sob. a�áeção' de 'l'içflico cÓllirstaoáe ..._

_�"cia!lllente no Dru.guai.· fl)�a"o sob a. orie!"�ação de um dml ·l!I'lfll"'....

erédenciad,\s especiálí8�8 ,·da.,América,
Dentadnras sem· o··,Céo 'da 'O?ca tAh"balis, i)ltrU��.

Pontes Moveis e FixlIl!

Todos 66 demaia' 1'rab.allJí>s Protéticos pIO}.. Ê'é<inje-... ..mAia ...�
,cente.

-��-""""'-.-"

&� 1',8 O
O Dr. Djalma· .M6e'Hmallll avisa à sua dislti-nta' .eH\>·n"e� .'4u_

-estará ausent.,,· ·"té o m�� de .. s·e�.mhra em viag·e.rn d",·; elitúd_ o ....

11•• AI...cb.i 11•..r�.�"1í -r:•••da> \. _

(omS";- -421•......,....� 4
C:URITIIIÁ' f.a.EGI<A..4,PROsr.ii.... . � ,..1·

Sab·ao' L
.

\Yfrgen1 E5táeciá.Ii�'ad�e
da Cla" WETZEL INDU8TRI1L�JoiD'ille� ;(marra ,r81l,ist"rada)��

.
.

.

Torna '6 roupa branquissiína' '. .

.

'�s�eÃO ,!1"Ct�'*'
. .

. ...,
4; •

ESPECIAUDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

!��!AR,�ocialINa Assembleia leuis�3tiYa I ���[.�o· ����i�., '���l��a�j�o, NA LiÇA
S-ra. Aquiles Gállotti I-parcot'e O esplulta t I I . Vieira 'I surdamente, pelo ronco d� loão Fraiaer

No Rio de Janeiro será ai- ti (( . \I meo O, pe a Fioria:�polis. naquela ,8e- veículo. Se fosse aberto concurso

\'{J de-�expressivas homena poll·cla de It8J-81- d lid I'
gunda-f'eira, amanhecera .- Rezem por mim... para premiar a virtude da,

· _g',:;r, s do seu vasto circulo d�
,

, 8 III 8r C as... triste. Ninguém podia balbuciar .persh;tencia, louros caberí-

;a.ni%ude>í, a exrna. sra, >do s,·eJa vereador à "amara' MIRI" PI'
Bagas grossas; de chuva, uma palavra, siquer. A um am, por 'éerto aos ilustres

Beatriz Bulcão�Viana Gal- ,

II , li "I 'tamborilavam, com súbitas arremessão violento, o oní- integrantes, entr-e nós, do

1:;;:;,í,
.

digna esposa do sr, _' intermitências, nas persia- bus se afastou. E na jane- Centro de Estudos e Defesa

<'{'�a L Dr, Aquiles
.

Gallotti,
,.,

A se��a.o. de ontem, foi presidida pelp deputado Pro- nas inda cerradas. Para o linha a mão apareceu, a�e- do Petroleo, p€la edificante

iLn-;tor do Hospital do E- tógenes -: lena.
lado da Prainha, como se nando muitas vezes. Padre tenacidade com que proeu

.xército. t Serviram de . secretários os deputados Elpidio Bar- um réu misterioso cobrisse Flávio Azambuja foi embo- ram alistar simpatias para

E' que a data de hoje r�- .

bosa c Clodoríco Moreira. ,. . a velha Desterro, nimbos ra...
a sua causa.

· -g ista o aniversário natalício "Indepcndêittia dos EE. Unidos
-

pressagos se).Mm ácastelau- No grupo; contudo, ainda Que luta titânica a del-es!

,.d:: ilustre dama, a/quem A Ca�a prestou, ontem, -hornenágem aos Estados do, lentamente. E em tudo, permaneciamos imóveis, eu- Que heroismo de abnega-

"'-{:ff!nprimentamos, respeito- Unidos pelo transcurso da data magna da sua Indepen- e todos, transparecia um treolhando-nos, calados. F,' ção!

.. samente. -'
ciência. não sei que de meroncórío. que não podiamos -traduz ir, Infelizmente, o nosso povo

Sr. Walter Moritz B-xaltando <1. efemerjde r:Dfilr�m os lideres de todas Um grupo de pessoas, po- de modo verbal, o ,flue nos
é ingrato.

r.f'ran.�coi're hoje, o ani-'i 'lS bancadas. ,
. ; ... .

�m," protegido por dosseis ia no� .íntímo, naquele mo- j
E um povo que não vai

\"f.'l'súr;o natalício do sr.1. ,Exp01·taçâo d� suínoS portáteis já
.

inteiramente mento deficil, em que an� I nessa co�versa do "pétro-

;;<Il}tel' MovItz, do comércio I Yol;oLl à .�iRcussã�: na se8�ão de ontem, o requeri- molhados, postava-se, quase gustiosa despedida nos se_11eo é 110SS0", como ríão foi

ln.ea1., _ "::' LO Q� deputado Estivalet PIres sôbre a proibição de na extremidade sul da Pra- parava de alguém, que, há nessas outras de campanhas

o ESTADO cumprímenta-j SUll'l�é: \"IVO<-\.
.,. •

.

• ça Qlli�ze, junto a u� ôni-) muito, nos conquístára o "pro paz" é "contra a bom-

'.D. i SOi.J'e a materra talou o deputado Enedino Ribeiro' bus aviado para partir. No coracão.' ba atômica" ou de "associa-
.

_ Faz an.os:. hoje, o jO-I! �U():}l,� d�8.S.,· f.o: convocado em
__;1.llbstitl.!Íção ao deputado l�eio do grupo, um padrc.] E

o

quem, por acaso, não ções de escritores", todas

v-m Cegar SIIDo,es. estudan- ,

,{·011úU 10 Massígnan. al�<:\r moço. J;elas suas ma- o conheceu?' Quem não lhe trazendo'o mesmo perfume

iy e filho do sr. Severo Si- O nobre. representante de São Joaquim focaliza o nerras, denotava uma corno- devotava amizade! Que o �'caucasiallo"...
.

mões, do alto comércio 10- caso do :,cu � ..rúicipló, onde a criação de�porcos I� grande ção, que, debalde reprimia, digam os ouvintes a qu�
Povo ingrato, sim, porque

c�J. ma� onde nau exiatem f'rigor-ificos' e por este motivo os
mormente quando com um' arrebatava, nos magistrais não quer abrir os olhos para

_ v:e�teja,. ho_j�, o seu ;;:_1 �?,:lcult(ires náQ tem outro recurso' senão vender (J porco
bas as mãos, segurava, uma sermões das oito e meia na essa questão do petróleo u

n,\'el,,'-\urlO natal icio a mem-
,no., �

a uma, as mã-os, que lhe es- capela do "Ginásio"; que o
nicamente porque, terra u-

�'!!� l\lIa1'Ía-R�sa, f'ilhinha do A proibição "Jra c aimples _ opina o orado!' .:::_ po-
tendiamos : digam seus discípulos des- berr ima e dadivosa, o Bra-

'e. Deigidio Dutra Filho. de ser prejudicial :1:> produtor>- Convinha nestas condi-
- Kdeus ... até à vis- se velho educandário, a que

sil produz muitoL trigo mas

-

ções, não proibir a expor-tação mas el-evar a pauta no
ta... emprestou o brilho de sua

ao povo falta o pão!

Sta. Rute Mungel' i\cntído de limitar 1', .saida d� animal vivo.
- Adeus, padre Azambu-, inteligencia, a riqueza da Povo ingrato que nã-o se

Transcorre, hoje, o uni .. i Em aparte. o dCli_,tl:ldo Cássio Medeiros declara Que ja... I cultura, o tesouro"" da bon� impressiona com a possibi-

\-,,,,:--,�itl'i() natalicio da gentil � ,eJeva�ão lia. r:auta, viria :illmentar o -p1'eço do f-ll1b-p�'o- Ele, tocado: 'I
dade p�regrina; que o diga- !idade de figural' o capital

.,.wnhorita Rute l\'[anger, flln- autú e IS�O VIrla saer::fÍ..:ar o consumidor. Faz, ainda, o
- Não. se molhe!?.. .

mos os marianos da Congre- extrangeiro na solução do

,c.,onúria d2, Assembléia J:e- oJ'adol', óversag outras Lonsiderações, concluindo com
Mas a sua vez, "êmbarga�' gação de N. S. do Bom Con- problema unicamente por�

g;"Jativa do Estado. . (;m .apelo, no sentido de ser a matéria bem estudada antes da, teniaya disfarç�r. as I se1ho; que o· digam ricos e que, p�ís imensamente/rico,

Muito e;:;tímada pelo seu

loe
Ju!gaaa.

eentelhas que lhe deSCIam pobres, pretos e brancos, o Brasil não tem dÍ11heiro

.1;.enio afável. a qistinta 3I1i-' V('rgo!lho8� v.iolencia policial). ,

dos olhos avermelhados. i crianças e velhos, o povo para solucionar problemas

\;'1'} sariante ::;�l'á muito Cllm-.
O deputado' Bahia Bitt.:ncourt levantou violento pro-

O motor do veículo co-I desta cidade... muito menos complexos.

· r:r)ment:::da pelo vasto cir-' testo contr� a vergonhosa -atitude da po-licia 'em Itajaí meçou a semoveJ', de vagar. Ele tfartiu, em definitivo. Povo ingrato ·que não a-

<::Jo ele suas rela�õeg. onde, estuplda e covardemente foi espancado um veI'ea-
E uma dezena de engl'ena- Florianópolis chorou naque-

credita no monopolio -estatal,

dor classisté" quando () mesmo se eneontrava no interior gens gemeu subitamente. le "adeus':.,.. . ,porque lamentavelrne11te, to

de um bar,
�, Então,. meia dúzia de len-l E Florianópolis ficou me- dos �s. orgãos oficiais viram-

Aquele l'épresentante do' povo foi agredido- a cace- ços, havIa pouco amarrota- nor, naquele "adeus" que. (iS
a �,?-blde de empregos cO:Q1

t[�te de tal forma;- que precisou ser hospitalizado. dos, 1:e ergueu e agitou no -{lágrimas abreviaram! .. ,

•

, preteriçã'o injusta dos -tec-

� o ��e��l�l;Cd: ��ri�i:d�eB��l,���, \:a�l���:�!l:ll����;��le,�� ·N"8"'1"�·t'."e".·C·"lu·b·.·e·"d"e··F·"'o·r··I··a··n"o'''p·o·I-I�s·. h�oui�t·Oe�n�.'fçia�,;ho:ld.�'�.:.'ev��a_,mo eOcxS:lila'�ll�ri'o�Os-
IgnOl'ln (� nome daquele titnla.J·, pois 110 caso não visa pê-s-

., ,v - "

was, e Slm fazer veemente protesto contra esscêÍima d-e Sel'li rea.lIzado. hOJe, com início às 20 horas _ UM
e maIS � capItal.

.

lllScgUnll1ça reinante em Santa Cabrina, que, afinal de CHURRASCO-DANÇANTE, na sede social do "IATE
Povo mgrato, enfIm, po:t:-

contas é um EstadD civilizado e esses espe�áculos ck,prl- CLUBE", na Pedrn Grande. �,
que apezar de tudo, contl-

mente:-; de·vem desaparecer. ,

.

As inscrições para o Churrasco poderão ser feitas í:ua.a confiar no patrioti�m{)'

, O. discurso do deputado Bahia Bittencourt causou Gom ú sr. Laert Mello, na Casa Oscar Lima, até às 12 ho-
d.os n0880s_ homens pubhcos

rort.l:) lmpl'e�8ão, pois não há quem possa concordar com ras de hoje.
.

que sa-oorao defender a so�

(l.ss.as repetIdas e barbaras qrbitrariedades da nossa po- A Diretoria daquele Clube pede pOI' 1 '
.

t
'

berania nacional a qualquer

[ICla
.

10SS0 111 er:me- f'
.

, . . . _
.

.

dlO que façamos esta comunic.ação a seus associados
preço, como o Izeram os

. . O,_�r. � hlag? Jos

,e.
da SIlva; ��sl�n se chama? veera-l.............................................. noss�s antepu?sados, qua.n-

,_lOl e�!lanc�do,.e preSIdente do Smdlcato da I�stlva Tel'-. O. S,nci-da Pc!$sedbta na A t bl-' do nao se cogItava da eXlS-

l'estre, e fOI 'eleIto pelo Partido Social Democrátieo tendo _-_.__: _�

,I em ele tencia do Centro de Estudo

,'eeebido o maior de lado:; os colegas naquele mm;icipio.
�-'--'--

e Defeza do Petroleo r

A inomináYel violencia policial que depois de abate- Pr,oJ·e'tOllllde..lel· do deputaQo
Não admira que povo tão

lo a eaeetadas, ainda o jÓgOll num xadrez imundoeomo
invrato mais uma vez haja

qualquer t�'aste velho, constitui uma das maiores iniqui- Gomes de Alm..el-da
.falhado às esperanças da-

dades e balxezas da atual administração. udenista _e cau-
quele Centro, não compare-

�Oll intensa e justa revolta em toda a popul�ão da<luela O deputado Antônio Go-' 'da - Deputado do PSD. cel1do ao comicio de eneer�

,�idade como a causará_em todo o Estãdo.
'

mes de Almeida, apres,entou
.

JUSTIFICAÇÃO ramento do, terceiro eôn-

Associação Irmão Joaquim _

° s·eguinte projeto de lei: O presente projeto de lei gresso' petro1ifero ...

0. 50� '�Iíiy.ersário da funda;ção da Associaçã(l Irmão l)�c!�r.a de .utilidade ·tem sua razão de ser, pór- .. :',
Se estamos com esse �VO,

JoaqUlm fOI lembrado, ontem, na Assembléia- Legislativa. )lUbl1Ca o InstItuto de quanto o Instituto de Edu- -e ,porque, como .ele, nso a-

quan�? o deputado Bulcão Viana requereu um voto d� Educação Sant-a Catari- cação "Santa Catarina" é creditamos no entreguisIDo,

:e:-ozlJo pela efemel'ide, que é aprovado pela Casa !�U)lH, na, de Capinzal. uma sociedade de fins hão e como ele saberemos redu-

Ju»ta homenagem a obra de tanta benemel'encia, �.rt. 1° - E' declarada de lucrat,ivos, de cal'áter belle�- zir a zero as"veleidades ali� "-

.

33 cargos de oficiais de Justiça utJhdade pública a socieda- ficente, c que tem corno fi- enigenas sobre a nossa Pa-
.

FOl. aprovado, onte.m, o projeto de l�i que cr,ia 33. de civil, de caráter benefi- nalidade prÍllcipal a difusão
I tria, venhaD;! elas donde vie

C�l'gos Isolados de prOVImento efetivo� dê oficiais de Jus- cente, denominada Instituto da cultura pela fundacão de i l�em, inclusive dos bons a-

tIça,
. de Educação "Santa Catari- estabeleeim�ntos de' �nsino

I migos "russos" ...

Omesmo foi encaminhado ii. sanç,ão governamel1tal. na", com sede e foro na ci- secundário, normal e técni-
. ·_......W_-:

..........................................,
dad,e de Capinzal, neste Es- co, no municipio de Capin-
tacto. .zal.

'FALECIMENTO
Faleceu, ontem, o sr.

E�.lIardo Rosa, em Co

queiros, ali residente, de�
vendo o enterro se efetuar
hoje de manhã, no Cemité-
,,!.�.:.� '�'�''i. localidade,

.

/

fais.

Art. 29' --:- Esta lei entra
em vigor na data da sua nu

blic.ução, l'cvog'adas as dis
posições em contrário.

S. S., em 3 de julho de
1952.
Antônio Gomes de Almei-

Além destas razões que,
aliás, justificãm ci projeto
ora apresentado, o Deputa
do que o subscreve, apresen
tará outras por ocasião an
ma discussão.
Antônio Gomes de Almeid"

r:.k,SAMENTO
b:;,tace l\lORAIS--MACIEL
HeaUzar-se-ão, hoje, as

eérimonias do enlace matrÍ ..

l��:.onTaI da gentil senhot'Íta
Pilma de Assis Morais, fi-·
lha. do ST. Timóteo Dutra oe
]';i}ol'ais e de 'sua exma. es

pi)sa d. Cecí Assis Morais,
com o distinto jovem RegirJo
.Antunes Maciel, fU11cionário
da Jus-tiça do Tra,balho. '

° ato civil terá lugar iHt
residencia d'os pais da' noi
'va, à rua Bocaiuva, n. 27, à!:l
16,80 horas, servindo de pa
(ll'ÍnhIB, por parte da: 110iva
o sr. Nit;o]r.u E. Savas e"se�
nhora, e do noivo. o sr. l\1ar�
c<;>s S. do Nascimento e a

�rrta. Dulcc;mar de Assis Mo-

o ato religioso será cele
brado na Igreja de São Se·
bastiào, às 17 horas, servin
do de pa,dl'inhos, p�r parte
4:1a noiva, () sr. Adelmo Al
ves de �ima e senhora, e do
�lOivo, o S1'. dr. Antônio A·
·dolfo Lisbôa e s-enhora.

Aos nubentes e exmas. fa

_

Tl1ílias, enviam�s nossas fe
-UcitaçõcR.

"PnIl\-IEIRA COMUNHÃO
- .,., A 28-d,e junho p. p., rea-

lizaram Rua solene Primeira

Comqnhão, na Catedral 1\'le-, C d E
-

C I Itropolitana, os hleninos E- urso
_
e xpansao- u tUfa

manoei Tadeu Medeiros Vi-- H': 17 h
.

-' \

éra e Mi' 1\1< d' V·
oJe, as oras, nos amplos saloes do Clube 12 de

;," d;? nam .1e. elros

l-I
Agôsto, o Curso de Expansão Cultural levará a efeito a

€'«<, "letos fIlhmhos do '

.

t ., - . .

c--. p" f" ,.
SUd qum a ?on cerenCIa, que sera proferida pelo historia-

"I. 10 essol AlfIedo Xa- dor conterrane'o dI' O ld'R d
.

C b'
'

. .'

' . sva o o l'lgues araI
Vier VIell'a, Inspetor Esco- _.

_..

h,,,r aposentado e veterano e -

.
.

�Pl'eciado c?laborador da'
�. AV,ENTURAS'

lmprenS:l: lçcal, e de sua i:'
.

C':�"lf:. e[�T.losa" sra. d. CidQ- --._.;...':'-.-._.;,..----------"._---- .---'----...--....
Una �"Iedeiros Vieira. Os {J I
nço-,'2omlmgantes são apli- ...i �

v

·c.dos vlunos do "Grupo
D)as Vel}lo", desta Capita1.

DO ZE-MUTRETA • • •

/
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" W'Q""Ano

prõximo de grande movimentação
com as duas equipes empre-: Ainda a propósito da ,os- í tos predicados, E começou

,gand� o máximo de ardor e tl'é!a. do player �onte!:rãn�b 1
bem � ,suafarreira no 11io.,

entusiasmo para vencer. Leônidas na equipe do Ame-I ACIma .vemos o novo cen

Aguardem o cotejo Avaí xl ricà, do Rio, publicou sob o tro-avante Leônidas, do fu

Paula Ramos, amanhã á tar- titulo acima o matutino "A f tebol brasileiro, nascido em

de, na praça de esportes da' Gazeta Esportiva", que se Santa Catarina, que não é

prélio F. C.F. edita em São Paulo: o "Diamante .Negro", Iapi-
"Leõnidas, o centro-avan- dado, não é o "Homern de

te da selecão do Paraná, fi- Borracha", não é "foleade

'nalmente fez a sua estréia óro" mas que por certo bri

no quadro .do América, -do lhará no Rio, como brilhou:

Rio. 'Uma estréia, alás nus-' em campos paranaenses, OIl

plClosa,.]a que o aludido de ganhou a alcunha de (li

"player" agradou muito em "Tigre Negro" ...
sua atuação. Revelou pos--'
suir bons predicados técni-

cos, devendo-se ressaltar
FEDERAÇ-O CATAIU-oficial. Assim, não póde a dem, pois para participar que poderá ser uitl ao seu

" A

F.A.S.C. reunir-se para ele- de um certam€ da C, B. D. novo clube. Leôn idas é um NENSE DE FUTEBOL

g':l' 'seu primeiro mandatá- se faz necessár-ia a apresen- f jogador impetuoso. de boa
no, enquanto não forem a- taçãoxlos Estatutos e, a F. 'compleição física e que ati- Convocâêâo ilo� Clube Ama-
fastados êsses impeéilhos. . A. S. C., participou do últi- ra muit� bem ao arco. Sua dores

mo Campeonato Brasileiro carateristica de jogo e bem
de Remo. bem como das el i- diferente daquele que, por De ordem do senhor Pre
minatórias em Pôrto Alegre coincidência, tem o mesmo- sidente, convoco os srs, Pre
e Rio de Janeiro, 'qmmdo nome, e Que j[t brilhou como sidentes (ou representantes
seus remadores foram cre- o maior centro-avante braeí- legais) de Clube Amadore�,
denciados para representar leiro no profissionalismo. O filiados, para uma reunião

gem, contestou as afirma- o Brasil no, certame do Chi- Leôn idas atual. que se ter- na próxnrna segunda-feirav
ções do sr. Osni Mello, di-11e.

-

nou rubro. não é, pojo exem- dia 7, ás 20 horas, "na si.>de
zendo que a enti�lade está 'Alluardemos os acantee i- plo, um "Diamante Negro", desta Entidade, afim de ser

com seus estatutos em 01'-'1 mentes. pois como já dissemos, suas. organizada a tabela do Cam
earatertsticas de jogo dife- peonato de Amadores do

-�----_ .._--

l�e�n do excraque do passa- -corrente ano, bem corno tra
do. Mesmo porque para che- tal' de assuntos de in teres

gar a ser o que foi o seu ho- se dos Clubes Amadores,
rnonimo num passado não Secretária da F.C.F. em

muito distante. é preciso que Florianópolis, 2 de julho de-
ele seja bem "lapidado". .. 1952.

'

" Contudo, a nova aquisição Moacyr 'Iguatemy da Sil..:
rubra tem predicados. Mui-' veira, Se�retario,

/

FInrfanépulis, Sábado, 5 de Julho de 1952
"="".....,,-......,""'""'''''''''�''''j''''_"""":z;,,,',�"""'''''''''''''''''''''''''''_'''',_!L_'''',�-='''''' ,�.,�"",-",

"O �Estado
Sensacionaliza a,Revanc�e Avaí x Paula Ramos
Embora a peleja 'entre as .carnpeão ele 48 em solicitar' sua presença no,

turmas .avaiana e paulai-! revanche ao Avai, o 'que foi certame citadino.
Da. travada domingo último, I feito na ,manhã do dia -se
nào tenha sido técn icamen- i guinte, tendo o grêmio alvi-
te satisfatória, o reduzido I

,

'

l;úblico que, compareceu i ao 'celeste concordado, pois com

estádio da Praia de Fóra, o domingo vago, o prélio se-.

n;}rBC10U-a, 'um pouco, isto ria um teste decisivo para a

(ir;vido fi 'rea�ão do Paula
Ramos 110 período comple-
mentar, quando inferioriza
do no marcador ..,- 2 x O ---'

conseguiu tirar o zero e

1'1)1' uma questão de sorte
não fugiu da denota. To-

- d,';'l quantos assistiram ao

embate foram unânimes em

considerar o resultado do

/

Vamos vibrar amanhã
com o duelo entre os dois
clubes presididos pelos ir
mãos Daux,
Será

_

por certo um

Funcionando '''ilegalmente
Federaçã,o �Quatic8 d�

Santa, Catarina?

a

Revelou ..nos ontem o sr.

sr. Osn i Mello, presidente
da 'Federação Catarinense
ele Futebol e vice-presiden
te no exercício do cargo de

O' "Clássicojla Aniizade" presidente da Federacâo A
reli:> seu (�esfecho sensacio- quática de Santa Catar-ina,
nal de domingo empolgou a 'que esta última entidade,
quantos o preseric iararn. 'controladora, do remo em

�}!úmnteo 'ensaio do trico- nosso estado, acha-s€ fun
lei!', realizado na noite de cíonando desde há. algum
(l.túirta-fell'a' o presiden te tempo, pois seus estatutos
Jorge Da'ux, em, éonvei·.sa II não estão regularizados e a

com a nossa reportagem dIS- [provados, o que impede de
se' do desejo do Clube bi- I

exercer qualquer atividade

nrélio injusto para o tr'ico-,
IlH" que exibiu' na fase final
um "train" bem superior ao

do antagonista ..
'

Todavia,' o sr; Moacir
Iguaterny da Silveira, ex

primeiro Secretário dá F. A.
S.C., inquirido pela reporta-

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

RECORTE E GUARDE, , Noticias 'de Joinville
A-- 'tabela do -I- torno _o' Campeo-

I

__. ,

(Do Correspondente, espe,eial pum ,o "ESTADO")
""

lato de Profissionais da Cidade I .Homenageados 08 campe
-ôes estaduais - Domingo,

'Terça-feira, á noite na sé-
I

10 jogo - Atlético x Fi- dia 29 do :mês passado, fo-
,de da F. C. F., reunid'O, o, gueil'ense ram homenageados pelo
Conselho Arbitral da ent'i-! 20 jogo - Guaraní x A- mentóres }'obros e numero

dade elabOl'ou a tabela, do
I
vaí s"os simpatis-antes que se as

lo turno do Camp.eonato Ci- ! 30 jogo - Bocaiuva x sóciaram á manifestação de
tadino qa Divisão de Pro- Paulà_ Ramos apreço, os, compoll.entes da

fissionais, que é a seguinte: 40 j,ogo - V.encedor do equipe de futebol do Amé-
10 jogo x' Venvedor do 20 rica F. C. que recentemente

Di'!l 20 de .iulh{) � Atlé- jogO
- 'conql.lÍstaram o título máxi-

ticr> x Figueirense . 1 60 jogo (final) - Vence- mo posto me disputa pela
Dia 2,7 d.e julho - Gual'a- dor do 30' jogo x Vencedor Federação CatarÍllense de Cruzeiro - As vitórias de

-1'lÍ x Avai

I
do40 jogo. Futebol. maior expressã.o registra-

Dia 3 de Agosto - Bocai- O clube presidido pelo sr. das, pela: equipe do' Cruzei-
uva � Paula. Ramos � Ruben Lobo, estendeu a ho- 1'0. em seu recente fe.stival,
'Dia 10 de Agosto -

Fi-j
,menagem aos campeões es- foram as obtidas frente ao

:gueirense x Guarani N.. taduais de vo]�ibol

femini_IUbiratan
E. C .. da capital,

Dia �7 de Agosto - Avaí otlclas no, voI�ibol IDaílC?linor bas- pe�� sext.etos ;de volei de

$. B�caIUva . ICke.tb�ll e lance-h:re, l'e�- adultos e Juvenis.

DIa 24 de Agosto - Pau1a D. pectn-ameJ1te, So.ciedade Gl':' I

Ra�s x Atlétic{) Ivers. nástica de. ?oiHvile, �ocie-l�la 31 �e A.gesto - Bo- dade EsP(�rtlva CruzeIro .do BAQUEOU O CARAVANA
C&iU:V& x FIguell,€1\Se _ Dando pl'esseguimento

Sul e .SocIedade . Esportiva

_D.lfi 7 de Sete;nbro - A- ao TOl"Ileio Triangular de PalmeIras., DIANTE' DO AVAN'l'E
tleheo x Guaram Campinas. defrontaram-se

A reumao transcQl'l'eu, ,"

Dia 14 de Setembro Bangú d� Rio e Gual'anÍ, 10-]
�un: ambien�: de intenso Na loca�idade de Ca�lpi-

Paula Ramos x Avai .cal' vencendo em nuite ins- ,Jub.llo e, regoSlJO pelas·con-- n-as;· 'l'eahz'Ou-'s'C;" -doml1lgo
Dia 21 de Setembl'o - A. pirada o 'quadro campineil'o, quistas d�o e�porte desta _ci- últ�mo, sensaciona� pugna

"aí x Atlético par 3 x 1. �ade nl) ambl'w estadual.
. a_nustosa Que reUlllU as fa-

, Campeonato estadual JU- langes do Avante e Cal'ava-'
..,,:.;.. Despedindo-se de sua venil de bola 80 cesto e vo- ria.'

,

longa excursão pelo exte- lei.,- Competirá a Soe ieda
rior, o Flamengo venceu em de Esportiva Cruzeiro do
Guayaquil 0. Barcelona pela Sul, tradiCionad agremiacão
contagem de :1 x 1. local, como campeã iuvé'nil

,

No 10 tempo o time bra- de, basket e voleibol desta
.sileira perdia por 1 x O. 'cidade, representa�" Joinvi-

vaí x Figueirense le no 'certame estadu",l pa-
Dia 26 de Outubro ___i Pá'�l� - Ainda nãó cheg�ram a procin;1d,o p€la Federação,

Ia Ramos x Guaraní um acordo Dinas e o Sim tos
'

Atlética Càtarinens-e, a ter
,
A tabela do l'etunio será" para um contrato de 2 a, (ugar no.s dias 5 c6 em BIu-

organizada após Q hll�no, nos. Dimas pede 13 mil él'u_' 'rrlenau.
' '

jogando as pa�'tidas finais ,zeiros, sendo que o Santo's Troféu "Alois Ka'}hofe� .A esquadra do Avante efe
os três clubes melhores co- 'oferece ao jogador'8.000 cru- FIlho" - Foi definitiva_ tuou magnífiea partida,
locados no turno..:- zeil'os mensais. Éspé-i·êmos. ,mente cunquistado pelo Ca-' vencendo Justa e merecida-
Excelente o 'eritéi'io que - Aprimeira equ,ipe es- xias F. C., l1a tel'ceh'a par- mente.

vem de ser ad()t�do por pro- trullgeira a chegar ao Bra- tida de uma sede de "1'11e-,
D'csta do Paula Ramos. sil para a disputa da Copa 'lhor de tres'\ o vlsÚJso tro-

O Torneio - início, s€rá '''Rio'' será o Sporting, cam- féu "Mc;is IL'11hofel' FilllO"
rea.iizado dia 13, á tal'tle, peão de Portugal, que ,d.e- di.sputado c.om o Clube AtJé
estando a tabela assim 01'- sembarcal'á hoje, viajando tico, de São Fr�mci&Co.
gn(lizada: pela Panah'. e> ,pdmejro j-ogtJ d1sputa,d'o

'M�",,,,,,,_'''''''N••''''••••'''''''.�••'''••fJ''•• ''-'
Ainda, precisa ser

- (I'apidado)

naquela vis.inha cidade apre-
sentou o escore de 2 x 1 fa- -

vorável á equipe da Babi- t '

'

,

tonga. L·lnha Ita'J-a'l#-No segundo cotejo, nesta

cidade, venceram os alvi-,
negros por 3 x 1 e' agorà SANTOS" & HA..TIS,1'A

-

na última pugna, venceu 110- ,antiga "CEZARI.o"
vamente o Caxias F. C. CAMINHONETE.:
Expressivas vitôrias do

Dia 28, de S�tembro
Guarani x Bccaiuva
Dia 5 'de Outuhrtr;-- Fi

g'ueh,:ense x Paula Ramos '

Dia. 12 de Outubl'O -- A
tl�tk{) x Bocaiuva
Dia 19 d� Outubt'o - A...

guns de seus bons valores,
após muito lutar; conheceu
o Caravana F. C. diante de
seu leal advetsárlo o 'revés
de 2 x 1, sendo, esta. a se

gunda derrota que sofre em
sua custa mas brilhante e

,pl'ov,eit,osa' existência.

Atuando desfalcadO de 801-

Ao que apuramoi', eI Ca
ravana fará amanhã dois
encontra, frente ao Pa.lmei·
-ras, no, perífJ<lo -da--man-hã'-e
ao Pahnel'i. á Ul.l'd:e.

--.

IDA:
Salda. de Itajaí
C11-ega.da Fpulís.
'V(}LT-A:

..

SaWa FpoJis. 'i:4JlO horas
_Citegad'a Ha.ja-í t7,O'O"

(A{)s sá�ad� e ferrados a saída de ",

}<'r)'(jJ�� • .?' às 1;3,30 h. e a· c'he:giül$ 'k Ita- "

ia_'� &s'']:611.).'

7.,15 Iwras
9.,45 �)

ON'lBUS '�."
- :r;_.

IDA: -

Saí-da de ltajaí
Chêgada FnQHs.
V'OUrA:

. Saída F·poHs. ' 15 horas
''''Chegada "ftllj'ai - "19' "

(Aos -sábM{)S e feriados a. saída de
Fpolis. é às 13 horas e a. ehegada à lia
ja} às 17h. ),.

7 htlras
11 "

"f:�'

ÁGmNClã
Provisôi'iamente â Rua Felipe Sebmidt.
n • .38.

RailUa d'IPéll1leo
AJUDE A DEFENDER O
P:&TRóLEÓ BRASiLEIRO
VOTANDO
NO, CON(':URSÓ

RAINHA DO PETRóLEO

� ------------------------------�----��-'-

]:9 P.RU\110 :iViagem ao
'_ mo - PA.Tiiq;óTICA '

__ Ç9�RAÇÃ.O d'!l '1', _A •. C.
"

. _' - .

,/
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RUA BOCAIUVA -- 4 quartos, sala visita, sala j�lI
'tar, copa, banheiro, c:oünha, depósito, etc.. ....

RUA TEN�NTE SlLVEÚ�A '':'_ l)' quartos, sala visita,
suln j.nntHl', -copa, cozinbç, etc.

.

'.0 •• ,

RDA SM) I'":LlJ:O (Estreito-Balneário) - 3 quartos,
"

. /

anl,-'-�nLa-', ..;:da visita, 'copa, coz inha, instalação
sanitú ria I.: o uip le ta, e duas casas pequenas nos

���"'ADO Ploríanépnlls, Sábado, fi de Julho de 19i}2
�------�--------------------------�------------- ----------------------��--�--------------

. .a_ LI'· .

.;�5sf!mo ela Letisl'ativa

Li.r.. Tenis, CI;u,be�
PROGRAMA DO M�S DE JULHO

RUA DU!{VAL MELQUIAD.ES (Prolongamento) -

i-;Fü:n.::l-e <lo Sul. rccern construida , ' ... , . , .... , .... , .. ,. " .. "'

Na ·t!'jhuna" o deputado Estivalet Pires justifica so- Dia [; ._ Sábado - Soirée às 21 horas - Dia' 20 -

AV. RIO I;!RANCO _ 2 quartos, sala. varanda, cozi-

, .f:-,<wi.·,�.l""';'"';,k� O requerímezrto lendo a resolução posta em Domingo - Tarde dançante às '.19 horas ,� Dia 26 -
I 'V C t

'-<' '-
- <.,.;_ -"-'> �""< - 1. _ ./ n la� t. I., e c. . .................•..........

"

'TEg;)!" no v iz inho Estado e mostrando que o animal abati- Sábado- _. Grandiosa Soirée � EDite da Pelucia às l'RINl)Al!E _ 5 'quartos, sala jantar, copa, coz'inha,
ik, côIJC{)l',re para OS cofres públicos com maior renda 122 horas. Reserva de mesas na Joalheria Moritz, banheiro, grande varanda e depósito .. , .

,�to qm." ii. alcançada com a exportação do animal vivo. COQUEIROS - 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
IJiz mais O orador 'lU? lambem o Paraná adotara, não -� etc. . , , , .. ' , ..

-

... az milito, medida igual pela proibição da exportação d(� p�1'$ cOJ SERVIDÃO FRANZONI - 3 quartos, sala, cozinha,
_3Hil1oj;l vivos, Nestas ceudições, :._ salienta, em aparte,

$'
w. C. cf chuvei ro, etc. '

, , .

ü dq.:rl.lt.a<:tó Coelho de Souza -- a providencia requerida .

1
"

'.

< ,
"

,�_
' SACO DOS LIMóES - R'uH Geral -- 2 casas de ma-

.s'Íi' de legitíi:1'la def'eza dos interesses economic os de' Santa

/ A _

deira novas , , , , .. , .

-

eCajarÍl'J�"

* f JOSÉ B0I1',8UX (no principio) - 2 quartos, cozinha,
O deputado Bulcão Viana lembra que na legislatura',�

_ OURAIfTE TODO DIA varanda .

:pa;;;sa.la n assunto foi largamente 'deJ;lat}.do nesta Casa, e

/
I "'-. 'no'�' 114 nI="J'O� ,

COQUE!_HÓS - Rua S. ,;ristovão - 2 casas de ma-

:,na oportunidade f icóu deliberado 'não proíbir a exporta: '\. ;:J "I-II<L derra, uma com 6 peças e outra com 3, te'rreno

-<;;Üü, Fara não prejudicar o pequeno pr�di.ltor, mas elevar 22x!\5íl m ts. . " , ..

.a t",:'Oi, per cap íí.a, afim de dificultá-lá.

•D�"
.

.�,tt·
DUART}� SCHUTEL - 2 casas, uma com 4 quartos,

-Explir-«, então, O deputado, 'Valdemar Crubba que ,�"<:.. sala jantar, sala visita, çozinha, W. C., étc., ou-

naq'uda ocasião, o caso era diferente 'porque não havia

�,:;- *

�'7'�

,
"

»," � � �

�

"oi

tra c/ 2 qua r tos, sala. varanda, coztnha, IV. C.

,ideutica pvoibiçâo por parte dOR Estados do Paranáe,� cl chuveiro , .. , .

'!fÚJ G_ do Sul. Agora, a proibição se justifica como me- 6JSTREITO :-- Rua �ereza Cristina' - 2 quartos, sl;\-
,;ttid.. de ll;';gitima defeza. la, varanda" cozinha, terreno frente '35 mts. fun-

Em aparte, o deputado Vicente Schneider acentuaI. dos 25" mts. . , '" .

qu.!' fi. proibição vira prejudicar' grandemente. o

pequeno, Inspetor Escolar RUA MONSENHOR 'l'OPP - 3 quartos, sala visita,

�;;",,'<é:-da1xfr, como acontecerá no extremo oeste, onde não Na ordem do 9ia foi apreciado o projeto de lei que sala j.antar , cozinha, depósito, copa, etc.
-

......

",��xistem frigOl'ificOS que possam adquirir o suíno vivo, reestrutura a carreira de Inspetor Escolar; sendo o rnes- ESTREITO -, Rua 3 de Maio - Sala pI negócio,.2
Proihida a: respectiva exportação e não havendo quem Imo aprovado por unànimidade.

.

_ qUal'tos, varanda, cozinha , .

,;adquh'a ° anünal, os colonos serão sériamente afetados II .' Bolsa de Valores ESTREI�O - Rua �Il_�os Saraiva -- 5 quartos, sala
;r._g ['lIa eeo:nomia. . Foi aprovádo o projeto de Ipi que abre o crédito es- jantar; sala visita, copa, quarto de banho,

P1'0sseguinde, O deputado Estivalet Pires confirma I pecial para despezas .c9:n:: a Bolsa Oficial cd� Valor�;;, ;;- - Terreno lOx50 _' ,preço:
"-

<as palavras do deputado 'Valdemar Grubba, pois o que rante o presente exe-r�Iclo. . E outras que por motivo de fôrça maior não são

"'1'01",<1, (> requerimento é defend.er a economia catarinense I Ainda o caso dossuinos ·jlJun�íadas; aIgurnas destas casai são' aceita tl'ansfe-
-

;:f':';f

,:liretamellfe !lti�gida pela �titnde dDs
.. ,Estados R. G. do I,

Na hora .da� explicaç�es pessoa�s foi à tribuna o dep. réncias pelo -Montepio ou Institutos. " .' -

_ tcSn� 'e, Paf'alla. Espera por IstO, o apolO da Casa para a Fernando Ohvelra, que dIscorreu sobre \) caso da expo)'- 'l'ERR�t'l0 A VENDA
ne1:essária aprovaçâ-ü. �,

- taçuo de suinos, dizendo que a pl'oibição dessa exnorta- SACO DOS LIMõES -, Rua Gén�l-- com 33xlij)O mts. 1$.�.
O deputado Volney Collaço de Oljveira l�equel' f'eja, ção envolve problema muito cmnplexo, dadas as pf:cuÚa- ALAMEDA ADOLFO KONDER _.- com 15,,30 mts... ' '15..600.-..

:!�r!tes, ouvida a Comissão ele Agricu·ltul'a, sendo aprova- rida<;les diferentes de cada zona do Estado. Púa uma.' COMPRAS DE CASAS", T.EItRENOS, CHACARAS E SI:rIOSi
,

'i'f,6., lJüuni{}(l Clll sessão extl'aordinária essa Comissão p1'o- dessas �Gl1a:::, a ],)l'üibiçãQ' ,I),ode seI'., vantajosa;:, para OÜ- T'emos s�m"'pre inte.l'�s:sad.o.s em �o.mprar casas,' téáe_lf� C�U,.-�'"
'':ml-Ií.�;'r.>lJ.�s�, tUlªuimemente, a. favor do reqül1'l'imentú;e" .;..-' '.;tras, p'od�i ;ser prejudicia1. Ass.jm· torna-s'e necessário es�� '��ara'S e sítios.

'\__ Áuxilio à estabelecimentos de ensino .

tudár bem o assunto, afim de lIão sacrifical' parte dos BARREIROS - 3 quartos, sala visita, saIa.. iatltax._
(kupnu o·' microfOJle a seguir, o deputado Siqueira produtor.es. .

f cooinha terreno 20 x30 25.000,4iIT:
,.:6ello;, q�le;. em substancioso discurso, defendeu a neceR-. Nest? altura, o deputado Vct1'gas Ferreira esclarece' HIP01'ECAB
::s5úade <X:e ser dado maior amparo ao ensino, tanto público que I�e não tivesse �ido adiada a discussão do réquel'i- Recebemos e aJllicamos 'l1.1ahjuer importância co!l\_ gara!l\�ia kit-.
'�ariJIJ pal'tieulaT, _pois só com a instrução cada vez mais ment_9, ele teria apresentado um substitutivo ao-mesmo potecá'da.

:tlllm.i?bt é que pondemos a�celeral' o 110SS0 progresso., no sentido de conferir ao �stado a tarefa de v�l;ificar AOi\HN1ST'ltAÇ.Ã{) DE PRÉDIOS •

�epGrt::t-Re, a seguir" a dois estabeleeimentos de en-
I quando a proiblção é ou não n.ece·ssária.' Mediante mocli·ca cO'nlissã,), aseftam0S p1'Ocura�ões para �

�"i!.(i) -de Caçad,()l', (I Colégio Nossa Senhora Apal'ecida e
O deputado Bst.ivalet Pires esclarece que o reaueri- ilistrar prédios, re6ebemos al1lgueiE, pagam(){3 impo.ptos, eU.,

� Se'tJiÍnário São Francisco de Salles; cuja �benemer<'7)- mento :não o encaminhou como lideI' da Sllã bancadã': mas PROCESS<>S ll\:IOBILURlOS' .'

-:eia é gran<1e e requer se.i<1 solicitada ào Governo do E3- apenas como i'epresentante do municipio de Con<:órdia, OrganizareM pro,ceggos Ímobíliúrios, pa�a os 'InstrtutO-lf. �
',�;;a'iJo, inchlsão, no Orçamento de 19G�3, do auxilio de .... cujos 'interesses economicos lhe cabe defender�' ,

Económi-ea. etc., temo!! ta.mb�m pOllsibUid11dê de eonsegúir qmq,li:�
-

(:c� lOO.{){}(),oo a
.

cada um daqueles estabelecimentos de .Aqui a discussão se intensifica. O deputado Vicente doCumento. SÔbl'e illlÓ'Veis.
'eZl�.inG particular., �l " Sç:�neidel: é contra a proibição p6�'9Jle, vjl'i� 'preju(Üd/ir

Associação Atlética Barriga Verde os mteresses do!=! ngl'Ícultores de Chapecõ.
,

Ãpl'{)veitando sua yzresença na, tribuna, o de-putado O �eputado Estivalet Pires explica que é preciso de-
.:siqueira BeUo que não

..descura dos interesses da Cúui- fender a economia do Estado, pois sem a pl'oib�ção os

:h.!, apresentou � .iu��ificou amplameute .....
um projeto 'de �ri�ol'�,ficos c8tarh1eJlses. se sentiriam em sitlfaçáo d: {n

,�,�] qu� Ç:orlcede auxlho· à Associacão At1ét-fca BarrÍl'a fellOl'ldade bastante:'no.l.llva,porquanto não podédàm ad-
,Verde, p_ara construção da sua. pr'aça esp.ortiva.

'" quirü"iÍmatéria prima nos Estados,do Rio Grande do Sul 2
AectBua o orador, ser aquela entidade, uma das e do Paraná, enquanto os estabelecimentos congeneres

:.'ffiítis bem organizadas em nosso meio, e, pel:o muito .que desse� Estados tedam toda a liberdade d� ad,quirir sui- o dienID que de'S8iar 'Comprar' ca;a, te:r:reno. sitio, chaeus,.,1;e-
ji fez; em prol dos esportes, mereceu o amparo material nos VIVOS em Santa Gatarina. d-erá vir a s�de dê'ste Escrit61'Í<1 e preen-che7, uma ficha: ,dizel!id';a ti
��S poderes públicos.. 1 "

;.
O 4ep,utado Fernando Oliveira, entretanto, aJel-ta 'lue deseja adquirir e aS2Ím conSt';'!nno& nnzaremoa 'ao 'ln(e�u,..

Concluindo, o deputado Siqueira Bello pede o apoio seus l�o�res �ítres q'lla.ntp ao seu pronunciamento, sobre 3iJ, sem desp-esas para õ cHent'.j).

,'{J63 uQbres pares para, al'l'ovaçã6 do projeto ora submeti- a matena, aflm de eVIt.ar que a defeza de interesses de
..do aQ exame da Ca.�;a., . ,_. _

_ . _
um!_i i'e�ião 1.1ão venha sacrificar os interesses de outra.

.

. mro��AçOES.
., � __

.'

'

,

.. -

Retificação ' MUlto 110S apraz l'gistarar a ampla liberdáde de opi� d
,Sem, �om�ro�:'SI��' .l)U1'3

o chen:e, ,d.amo� qualquer 1lI!01'm8lk.!l.:0

N '., t' f' '. . . !lião que prevaleceu d"'n'tI' d b' d d I:> 'd S·
as nego.cws l!Jl-vv. lanQ1l. '

,

a nossa C,l":Olllca ue erça- eIra, notH:lando honroso' ,

'

.'

- o a an.ca a o artI o, OC181 '. '". ." , _

"{}iido l'ecebidó pelo_deputado Siqueira BeDo, dissemos Dernocrático,_onde�todos se colocaram ao lado do bem A�. �au''r�mos -:-.'J quartos, cosmha, sal� janóu....
ter. fi mesmo, vindo a Câmara �1unicipal de Caçador, estar ,da povo sem q!talquel' entrave partidário. �ala, v.l'S1t� etc. '.'. ':',' 18(\6Qf1i��
,�l)[tn.dn, na verdade, o documento veiu da Câmara Muni- . 1.aI�é_m ce�vem frizar que o deputado F-ernando ne . Estl'�t� � �ua J?s-e G, SlJ:v� <: o q·uartos,.oaaIa. .u
,c�"f,l de Vi<leira ·e foi motivado pelo constante interesse ; Oh.vel�"a .11M se .colocou contra o requ.erimento do depu_'lslta,. �al�,. }all)ial., cosm�a ,ba:,n:hmro /etv 1OO-:�

, ·iía"1I.wle nobre parlamentar nela obJ'etivacão da" a'''I)l'l'a-
ta.do EstIvalet PITes mas apenas sugei'iu esttldo mais ftlll-" . E8tlrf>'1�O Rua Jos-e C. SWd - 3 qU,aftQ$� '8'.,,,�:...

_"

, >' o ,� < �

1 f' ;' 'lta eu a J.antar c-oslnh b he"" t �n.ot__

·çfres �o pl'ogl�esista ?�vo,daquela comuna. co, a/n de ser tom�da re�,olução prudente e equitativa.ls '.
< '

, �,an 110·e c. ,ov••l'\.m';,��"�'A'
F W3, aSSIm, r�hfJ.Cado. o nosso equivoco. .

f",s o teor do Reql1el:Jmento do deputado Estivalet, '"

O deputado Nelson Brasil tratou dat-;, cÚn1tll1icacões Pu·es:.. I PAPEL p.&: 'REDE-teh�fúnicas entre' huporanga e o Vale elo Ita.iai, laI;en�
,

EXD}o. Senhor Presidente. ',' "e, , " '
...�
,"

'

,

'í",n<1ô que a liga�ão_ pleiteada há 15 anos hão tenha 10- Req,neremos q,ue, ouvido o Plenário, se deS€ja a As� I '

"...
'

: ',"
:' ',', .\:. "

.

'

:gr:úlo objetivaçãiJ. 'Para sanar a lacuna e proJ;H;l'cional' �e}n_bléia I,çgislati,'a do Estado de Santa Gatal�ina, ao 'ULTIMA MODA EM: NE'W YO:RK, BUE�OS "��
;;)iI) município de ltuporunga, ,melhol'q_mento tão justo e f)l'gao competente da COFAP, neste Estado, afim de que PARIS, RIO E SÃO PAULO
:necesll'ário, o oradOl' �Ipl"e�nta uma indicaeão no sentido determÍl1e a pl:.?ibJção da exportação de suinos vivos' para -- ,r' i •.

·de éonseguil" {ia Direção Geral dos COl;reio� e Telég:l'aft;s fora deste Esta,do. 'MODERNIZR,.SllA UESIDENCi'A;"FORRANDO-:.&
Eed.ídul! capazes de satisfazer às aspiráções daquela Co- 'O apêlo, ora ?bjeto deste requerimeltto,. pedimos-seja 1)ln:8o sala I:l,�: jant�l'; quarto, cÓpa, etc. !
'il!!H,Il!:t. endereçado t:ambem ao ExUlO. Sr. Governador do Estado,

I
- . .

Ded.a:r3ndo de utiHd.ade púhHe.a pata que S. Excia. coopere na efetivação destá medida, J)jgtribnid'Ox e Rel»resentanl7e neste Estado-
O &putado Gomes de Almeida encaminhou ao exame q�le é de alto interesse para economia catarinellse.

I
JV.<\NDEL GoDiNHO"

, ria Mesa, um projet.o de lei que considel'a de utilidade pú-' Sala das Sessões, 3 d� Julho de 1952.
'»J�a (} "Instituto da EcluCíi"i'W Santa Catarl'na, 'de' C.<"p;-n-

-- Estiv-aJet Pirt.'S � Lider do PSD.' .

De h' FLn:R"' ....... � « � Rua P'edro Ivo - anexo llJj.s�to � U,f�

;,�.at Antônio -Gomes ..1_ Almeida. A t' -l, � c'......<to:;

" ;:_ l:g:<l ue pron�a .LHr-ega.
O orn<!or justificou a pl'ovidel1da, a qual, por cedo, Siqu�ira Reno.

'il':.'if?�"e<;'t'1·k.o J)J-eno.,�iX)úl da easa; Elpidio Bal'àosa. _------......--...------------------••"

A sessão de ante-ontem, da Assembléia Legislativa,
,j"tdeiuJlvu ',,"ob a presidencia do deputado Protógenes Vi

,'-eilra,. ser'lind() corno secretários os deputados Elpidio Bar

,'lt}oia fê CloJorico Moreira. '

Exportação de suínos
O deputado Estivalet Pires, com apoio .çle outros

H:kpuí..:Hlos {lo .Oeste Catarinense, requereu se' dirigisse a

. Casa ao H', Covernador do Estado, no sentido d€ interfe
,_itil[ juntei ao representante aqui, da COF/l.P para que seja
: lproihi<li�l a exportação de suínos vivos, a exemplo de pro-

'dd"!13ei;i ídentica adotado pelo referido orgão, no Rio

I COMP�A,,,
. ,

VE'NO/\ "t'
CASA�TUIllllO!>

IllPolÉo.SPrOló_,a debates o case
eXD8rt_�aO oe suioos

,

"I, I
da II Vi.agem .cem �egúrdQça.'

c' 'rapidezI·�o NOS CONFúRTAVEIS l\1ICRO�ONIBUS'DO

! RI?IBO <<SI1L-BBASILBIBO»
I Fl!)rianóp.olis - ltaj.ttt - Joínvilãe ,- Curitiffil

1- Ag'eJ!'ncía •

'

i�:D�,..o. �u.i.na da
.

• Rua' Ten.ente Silveira
I

'

"cu ItrODOIlU ·1'3.

n_trOPoI.IS • "_TA CATAllllfA

CASAS Ã VENDA

••••••••••••••••••••••• 0'0 ••••••••••• ;.

"

25t1.1}&l',4,'J'

f

CASAS E FAZENDAS Á VENDA
CAPOElRAS - (no -principio) _: com 98 x25tl mt.'i!;'

casa com 4 quartos, 3 salas, casinha. banheiro, vara;nd,ã(f'
ect.
'"

" 25f.U1OO;,.�
GANAS" VIEIRAS - com' 4.344,728ni2 e uma eaaa d'1,ll;

pavimentos 500.Q€if1,€;1WJ.,
FICRAIUO

"

\
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iIa Póneia IleUlslu lo Prlf. Pieruqle
( . ; AOS LEITORES DO ES- porta feliz, em seu caminho.
i Desordeiros doe marca TADO.! Cuide-se bastante. Não a-

consritucional, especial, representando um mei;- têrmo I I .. Há 'certa c!asse de ind�- '.

Sonha�or :9�N24 I b�lse 'de 1'eméd�os, .

·NItre as Impósiçêes ou exigêricias do ambiente social e a viduos que nao merecem vi- Escolheu pseudommo per- ,
.' Duvldeso

longa tradição brasileira do judiciarismo em matéria COIl,- ver em _socie�a�e. Entre es- , feito, p�is o signo de CAN-I ,As indicações d€ seu nas-
íenciosa. O Cadastro Imobiliário, por sua vez, uma ne-

r.: r
.

�
� ses estão ,Etilo de Souza, ! CER, da tendencias sonha-

I CImento, sao altamente fu-
cessidade vital para a administração pública e para o .) D.E. JULHO . [Pedro Candido Machado . e doras. Seu passado, tem si-

.

turosas. E si a. hora dada
pr:õpÍ"io contríbuinte, já que, sem êle, os lançamentos A data de nOJ€ recorda-nos I Osvaldo Miller, os quais não do muito complesco. Falta de no CUPOM, é exata, então
H'lQ efetuados sem qualquer base específica, por livre que.:.

ISÓ
espancaram a Paulo Mar- estabilidade, e amores com- fique certo de que terá um

arbítrto, ocaslonando, mesmo sem o querer, graves injus- - e:n 1.8�1, foi !H:oc,la�a: tin� mas ainda - e ai é que plicados. 1951 foi mau. destine muito afortunado.
t iças. A publicação dos lançamentos feitos, individuali- da a independencía da "\ e esta o mal - faltaram com E 1952�está sendo desa- Porém, procure desenvol-
zitndo·os, é também uma necesaidade imperiosa, possibt- nezuela;,

. I () respeito á namorada des- gradâvel tanta para sua vi-I ver seus estudos e melhorar
lftando a veríffcaeão de êrros e outros descuidos por par-

. .

- em 182�� partiram .,�� I se.. da pat-ticular, como
'\
para sua caligrafia. Uma surpre

{<, dos (:ollt.ribuint�es, eliminando, ao mesm« . .tempe, certos RIO de' Janeiro, com. de:;v'- I Se tivessem queixa contra seus negociõs digo vida ma- sa bem feliz, para 1953. Ele-
.

d ri f' I
� d

..

a Europa a Fraaata
I

.'

1 id dã
..

I
. .' , ,

-eomentárlos quanto a equanimi II e .isca e 3· açao e no �' '" �.v

aque e. Cl a. ao que. pI'OCU- terial..Para 1953: Outras vação certa!
-rlois peso", e duas medidas. . .

.,. "Imp�l'atrl�" e � �orveta rassem as-autoJ:idades: E se inimizades e confusões por Roseana
É claro que essas negações se sucedem pelo aimples "D. Francisca", vla.�1wdo a isto não quisessem fazer, I excesso de confiança, e nos Tenha prudência em Sl1�,

.

fato de que o Executivo procura neútralizar a ação do bordo daquela li, Rainha de soubessem, ao menos, ser I outros. Você necessita de vida sentimental, pois esta
.Legíslat ivo, a par de confundir o povo com enganosos Portugal D. Man� II;

p..
homens dignos e respeitar orientações amplas, pois rá sujeita a propostas indíg

i-aliatívos e vistosos programas, aproveitando-se de todos :-� em 1831, f(�l num_'<1..�o UR).C1, moça, Devemos acabar 1953' será um ano muito agi .. nas, e feitas por homens ou,�)" artff'Iclos a seu alcance. E. mais. Com a própria cospe- Ministro da J.ustIça o el1t.�o de vez com esse vezo de não tado em seu destino, rapazes de moral inferior.
ração do prejudicado, que é o primeiro' a abandonar o deputado Diogo A.ntOl:1O respeitar uma mulher, se- s.í 1904 .Intrígas em seu ambiente,
seu direito, a não fazer chegar o seu nrejuízo ao conheci- Feijó. Após ter assumido

I ja ela quem for. Tem sofrido muito. Não e rivalidades de colegas .:
mento dos órgãos legislatlvos ou [udiciários, impossihi- seu novo posto t.e:_e de �t:- Os agressores estão pre-l sente gosto em viver. Mas, Sendo pm;siveJ.· procurel itando, por descuido ou por receio às iras políticas, poso frontal' uma sedição milí-

sos.
. 1 há meios de ·transformar es- consu ltar-rne pessoalmente.

sarn ser dadas, pelos mesmos órgãos, as providências c�- tal', --

.' .' Quem tem razão . te estado sombrio do sua Curioso
pazes de amparar os coletados; porventura vítimas dr

.

._-- em 184�: 10l assma�a '

Orlando Kàevist, residen- . mente;' -ii (atê" abril' algt'Í'ir-ta Você é" inteligente, mas,
qualquer abuso. Daí, a necessidade imper'íosa da melhor um� .convençao

_ sec�'eta ue

I
te na Colonia Santana, este- i tem tido muitos revezes, Ju-

e maior atenção e fiscalização dos atos do governo. por auxilio mUTt�os e�tle Ben-
ve na Polícia .que!x�n.clo�se/ .

• .... ..
tas e complicacões. .And�ou-parte dos órgãos deliberativos .. ,

.

to �onçah �s_ então C�efe I
de que seu pai fOl mjurra-r lClo'e Olarl'O I gostando de meninas jovens

Concluindo, como bem falou Rui Barbosa, diremos da ll:surrel(�ao separatdsta do com palavras d€ baixo .., !.e de garotas de posição in-
.(Iue os direitos' de erário :;;ão Ião invioláveis como qual- !lO RIO Grande do Sul. e o calão e ainda ameaç;ado de I ' I ferioJ'.(iue� Qulro, incl�,si�e os dos contribuintes, que fo,_·tale- Gen_eral F'l:lltuoso Rlver�, arma em punho, por dois '. RITZ

.

Houve fortes ahorreci-
('cm a Fazenda, ajudam (, Govêrno e enriquecem a Na- entao PreSIdente th.l ReI?u- comerciantes ali residentes. A 430 _ 7 _ 84i':h I mentos com seus parentes_bl' O' t 1 d U . . s . , ;) s-ção. pelo que não devem, por isso mesmo, estarem a mer- Ica nel1 a o :UgURI, Este", entr�tanto de nome

'

IMPERIAL O sr. tem uma cicatriz.-cê da impiedade fiscal. . .

.

-

en� 1_914, o celeb�r.e a- Antônio Augusto Martins e Às 745hs I na perna, e houve mesmo.,
.

I v:_ador Edu Cha:es voou d.e José Henrique, estiveram 11a Charles CHAPLIN (CAR-, padecimentos naR nerna.s..
""'_ ....,_ •• .....,._........ ,..J"-"'.......".,....w�".-,._..

�...w�.• �"__,..--""w ..."
Sao �aulo ao RIO de :�n�I- �elega.cia Region�l desmen- LITOS) � Paulet.te GAD-l Há meios de equilibrar sua

O O N V I T E ��� ga�tando. neste pe.cUI,O tmdo aqll�la q.l�elxa. . 'DARD
.

I vida, e precipitar uma opor-'.

. d9 mInutos,
. _

A pollclu vaI agora aven-
em'..

.

huiidade ;feliz para breve.J... -
-

�l11 ),922, : .gLla1"nlç�O �ua_r qU� deles que tem I em; , Mas;- sem. -eons'tzltar-m_e
.. A Comis�fLO promo"tora da vinda a -eiita Capital <10 d� Forte de .C,opac�baua, 1.0 l'uzao.

I LUZES DA CIDADE pessoalmente, n2.da aprovel-.' RJO de Janeuo, fOI subleva-
T .: <'. ". t'"I'a'gvande pen�ndor, escritor, Huberto Rohdem, tem O'

da nelo então Capitão Eu- No plograma. O Esporte
I

a •

•}Ji"azél' de cO!lviuar o povo de Florianópolis, para assistir .' na Tela Nae

I
Sofndo.

2S conferenéias que . este-.emil1en�e conferencista, reu- ����:n�er�es ���'0���S;::� HIJ·e no L-Ira I
�l'eço�:· 6L'�� - 3,20

t
Você não te.m :motiv�� !tl�.liwl"á em Florianópolis, nos dias 7 e 8 do co_ue..'1te a�) 20 Mnria Xávier de Brito Jú-

. Censura Iv1'e. lOs, para queIxar-se (. O. -

/
) '1, t AI d C [' lho ,ROXv ! te, Você nunca estudou :x.nras no ea .1'0 ."1. varo e a 'va . fl.ior com os alnno8 da Esco-

.

�..
Pela comissão: Terá, hoje, no Lira Tenis Às 4 - 7,45hs i sério, TI unea lutou para a-

�lemo'llt" Brl·.',·lll·ng la Milital' marchava pa-raía Cl b d' ODEON I, perfeií'oar Rua inteligência.\. . �. "

Vila Militar afim de con- u e, a prova e esgrima -

1"Altino de OUve:ixa
R 1

- em espada, tl'anferida -da Às 7,45hs
.

Tem p,erdid,o. Reu tempo.quista-la para a·' ·evo uç:,w
M 1Doralédo Soares ' 1 f· semana passada. Ao ,que se .Roy ROGERS ' 1 as, alUda e Jovem. e em-

Afonso Delambert �u��:�:���� ��'r�:'3 �:;��� sabe a mesma .será l'ealiza- em; bre-se d·e que a mocidade i
Jobel Cardoso. -

da a -tarde q'uando também: MEDICO DE ROÇA . cheia de reeui'sos marttvi-;:,eca. Sufocada foi o chefe·
terá lugar nos salões daque. Leo CORCEY 1hosos. E"tud€ nos momen-

preso em um navio da es-
le Clube o torneio de extre- em: . tos de folga e vencerá dequ:\dra pennanendo a.�ila

OS DO BECO qualquer g·eito.M.ilitar fiél ao Govêrno. Des- antes do qual participarão ANJOS

te movimento' ficou a lem.,__ esgrimist'<ls do Barriga Ver-
.

O REI DOS ESPIõES i..J d 1" 1 A t N O E t' Catarinensebrança inesquecivel, ele he- 'Je e o :::; (e gos o'. o programa: ,8por e l'N d t T I N Sua Rituacão atual nii'o érOlsmo e abneo-acão dos Ja prova de eSJm a pai' 1- na e a. ac... '..

vinte"e quatro"(24) bravos ::iparão Decio Lago, Ledeny Preços: 5,00 - ��,20 boa. 'N1as, sé] futuro vai me-,
,

M d Ed d I, t I t' 10 n 'horal- bastante. Estude esoldados que escreveram a • en onça, nUlIl' o �as os, m!). ··a e a OS,." .

-

i
.

L C t' RITZ ODEON trabalhe!8nopéia conhecida como "18 Zizimo l\' orena, co oQU 1-

FOl:te de Copacabana" e ho- nhoJ Milton, Melo, Edgard DDMINGO Tane

je reverenciamos. a memó- Pel'eira, Alinos Ruthe� e A zrande obra de Walt ,Queira fazer indicações
ria de Siqueira Campo;" I Milton Arantes Ramos. DISNEY claras. Há uma confusãor
Newton Prado, Carlos CU1'- Na prova de florete, de A ILHA 'DO TESOURO pois numa linha você el'cre-'

...... _

IMPERlO
�

veu a palavra "casado", epen t.eJ·, Oetavio Correa e extrean tes , paI '.lCIparao:
O S·l R dOI' À 74l'::h em baixo declarou "fundo-ta,ltos outros heróis eU.l·os :::car 1 va, oque' e J- S ,,, 8"

DOIt S I P I tt GADDARD nária púbHca".
'-

llomes ficaram ülscritos rom veira Mendes, 1 on a 9- . au e e .'
.

letras de-sangue no pedes- moni, Marcos S. Moennieh e Brogerick GRAWFORD

tal sublime da ImOl"talida-1 João J.uho d,€ SOllza. elYl,_:
de' I. As provas acima serão ANNA LUCASTA

':___ em 1942, foi inaugura-- realizakias' n,o
_ decorr�r , �a. No 'pro'grama: Cinelandia

:10 Goian ia, nova Capital do tarde e devemo ter InICIO:.JornaI. �ac. ')Estado dr. Goiás; ás 14 horas.
. I Preços., 5,00 � 3,�o

André Nilo Tadasco FaIxa Branca Imp. ate 14 anos,

IMPIEDADE FISCAl!.

.' I

J

RECO;LHIMENTO
de p,f�drão «mil-réis)

EDITAI. N, 2, DE 20 DE MAIO DE ] 952

Recolhimento de n9bis do extinto padrão "m,il-réis"
De ordem do Diretor interiilo da Caixa de Amortiza

ç.ão, faço público que a junta Administrativa, em sessão
de 12 de maio conente, e nos têrmos do artigo 1° do De
creto n. 13,059, de 30 de junho de 1943, resolveu prorro
gar, por seis (6) mes,es, o prazo para recolhimento, sem

deseonto, das notas do extinto padrão "mil.-réis", emis
fão do Tesouro Nacional, chamadas a recolhimento pelo
E-dital n. 7, de 11-10-1951, publicado no Diário 0ficial de
HJ-ll-1!)51.

As nota�l a 'que se refere o Edital n. 7, citado, s.ão
dos 8€gÜiltOOS valOl'es e estampas:

..

Cr$ :5,00
-

estampa 19a.
Cl'� 10,00 estampa 17a,
Cr$ 20,00 estampai 16a.
Cr�' 200,00 estampa' 16a.
Cr$ 500,00 estampa 15a.

A partir de 10 de janeiro de 1953, serão aplicadds
os descontos previstos no artigo 2° do decI�eto-lei n.
13.059, de 30 de julhO de 1943, a saber:
De janeiro de 1953 a março

d� 1953 .....-, ......
De abril de 1953 a maio de

1953 , � 10%
De junho (k) 1953 a julho

de 1953 15%
De agõsto de 1953 a setem-

bro de 1953 .

De outubro de 195� .,., ..

De novembro de 1953 .

Pe dezembro de 1953 .

Em janeiro de 1954 ,

Em fevereiro de 1954 ., ..

Em março de 1954 ,.

Em abril de 1954 .

Em maio �de 1964. " .

f:m junho de 1954,.,., ..
Em junho de 1954 .

em l'ecolhimel1to.
Secretaria da Caixa de

_.de 1952.

5%

•

20%
25%
30%
35%
40%
-!!O%
60%
70%
80%
90%
100% perda total das notas

Amortizaçã.o, em 20 de maio

(ass.) Illá Ribeiro Dantas
-Secretária Interina.

.João Filho
Poi:leremQs fazer seu es-

,tudo "de nativida(l:e�, Ma!", ê
necessário enviar outras a-.
notações bem claras. Temo!J
grandes orientações para
seu êxito na vidll

\

prática.

EDITAL
:3IN:DICATO DOS EMPRE
GADOS NA INDúSTRIA
DA CONSTRUÇÃ9 CIVIL
DE FLORIANÓPOI..IS, SÃO
JOSÉ;. PALHOÇA E BI

GUAÇU

• III•.-e nf�•••
Mexicano

A d· t
Sua' d�ta de l1RRcimento.

.

gra eC',men O no ano indieádo<t nos 'apre-
. _. . - .. . . . -

'. >.
--

'..
. 'senta' um"conjull-to

.

de con-

RACHEL LIBERATO MEYER, FILJIOS, NORAS, GEN- figurações muito belas, Vo-

E
- ;:'f\ possup qua 1id�r.-lef-l not.�-RO,. NETOS, IRM.A .

Ainda sob a impressão dolorosa que lhes caus�u o veis, e ;..yiva apreciação das"

trespasse de seu sempre querido e inésquecível espôso, artes._ Inteligencia (f.<>!'+.ac�-

l'l'nla-o .da. E' intuitivo, mediúnico epá'i, BogTO, avô e

. ERNESTO MEYER. . ��spirado. 'Houv� complica-
Faço saber aos que o pre- falecido a 26 de jqnho p. p., vem por êste meio agI;u- çoes fort�s, por C�U;1� e

.sente virem ou dêle ti,'erem decer a todos os bons parentes, amigos ,e vizinhos qué os' amores, cw,,?e e l'1val!d ... de.
conhecimento que' nos dias confortaram por ocas,iã� do doloroso ti'au!le e qüe o a-I . �ou.ve socJeda�: e�.,.,�ego-i) e 7 de julho de 1952, serão. h< , m' a sua ultIma mOI'a-la CIOS, com ab<n·lec". ,ntoscompan ala < u�. I' _ A ,realizadas neste SINDICA- A todas seu profundo l'econhecimeri.to-, _ ,varlOS. Pe:'lgO de eSUlnrra-
1'0 as eleições para a sua J los. Atraçoes secretas. llifu-
.Diretoria e membros do'

,. f danças de residencia, por

:e��S:l�:rt�:'S��� 9\��:�e��. (urso dt�xp'ansão Cultural �;��:�a:.e ����:ç�:s 19;�:
18 horas,. 'fllUcionanrlo '

a
.

. 1941, e 1944 foram bem de-
Mesa Receptora na Séde So- CHURRASCO AO EXMO, SR. EMBAIXADOR cisivos. O 1952 está sendo
cial, à rua Pedro Soares n. OSVALDO ARANHA agitado e ainda vai ter vâ-
15, na :forma das instruções Em virtude do Embaixador Osvaldo Aranha, rios aborreciment.os antes
�prOVad3.3 na Portaria lVIi- ter trans:!ierido sua visita à Florianópolis, para do -fim dele. Os fatos de
nigteríal.ll, 48, de 8-4-1952. o proxim() dia 12 do corrente, a Diretoria do 1953, exigem um estudo am-

Florianópolis, 3 de Júlho Curso avisa q1le continúa na LiVl'aria Xavier a pIo, e só poderá ser feiro
de 195,2. lista de a<ks_ões para 'O,churrasco que sel'á ofe- eom sua' autorização peSSQ;-

n'!cido a S. Exa. .

'. a!.Carlos Bicocclti

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OETAOO Florianópolis, Sábado, 5 de Julho de 1952
______"""' • .•. 1.. .._ •.. . _ .. __•• ...... �--__....._

7

Escapou da Morte o Govern�-'1 Rel'isja dos lAção eníre

<dor de Minas Gerais .'

; (!�n���!���a essa

I a�!!!!�to de Assis-
BELO HORIZONTE, 3

.

I
Perseguido pela "Rádio prestigiosa publicação cujo tência Social do (kêmiO Pe·

{V. A.) - O governador 'por �·�l')irOito Santo. O governa- Patl'ulha",lo motorista foi 'SUMARIO, neste número, edro JorgePrassati (G.P.F.)
.

um cen�imetro escapou de dor avançou o �jnal e o a,n· preso _mais adiante f\ decla- o seguinte: espera de você a sua cola-
ser atropelado por um auto- tornovel, que vinha em dis- l'OU nao saber nem de Ieve Libertação da torta e boração.
móvel particular dirigido parada, só teve tempo de

I
que ° trn>llseünte que avau- ! perspectivas para a pecua- Incentivar a JOC, em sua

:per Murilo Canabrava Di· dar um golpe de direção. li- cara o sinal e_guase por êle ria leiteira," Atinge a .",.. grande CAMPANUA é de-
niz, quando tentava atra- vrando o sr. Juscelino Ku- fora atropelado era ° pró-o: 6.000.000' de ovos � liOO.OO ver de toda a. classe traba-
vessar o cruzamento da rua bitschek de uma morte certa, prio ·governador,

.

I .. _ frangos a produção anual

I
lhadora. .

I

Q d?
da granja avicola da f'azen- CANDIDATE-SE � pos-

r.1E-IIa1#1111 ::::::D::�f� I iE�fl:���;,�I��:i- !�::;�i}�J;�:�����:\::;; �r{{��i��:�::���
-

- � .. �''''''''--''''''. . .........-_' Quatro pontos que devem O único no gênero,

MII o IR �!;R���::l�::'
I����!r��!�� '::�i�Jlf��I����:� ca�:;;�iiO� ::�:e4:en�:

de equilíbrio agropecuarie
- III Exposição Regional

d t·
de Animais dê BaÍJl'u":"" os.

E·_ . "-�/::".!,,,�, '� ,. � '. Remoção os restls lor IIS serva-se. grande difusão do��.-
..

-.''- �... sistema de s110s trfncheira I
CAIXA ECONÔMl�A, ';E. '11:�UÇÕES baixadas, para ·das viumas do a,.i�� «Pr8sl�8�t» �p�:toa�:of:��:C��:se P�'o�

I

JJERAL DE SANTA' GATA-' tal {im, pelo Conselho AA- RIO, J (V. A.) - Está mrciativa os. br.lgadeuos fissõ-es - O Adlay substt-
RINA

. ...., "

'lllliJiistratiVQ, em sessão. de sendo organizada a cãrava- Vasconcelos Sa,bola e B�r. tui o farelo de trigo -- Con- �

De inscrição pará laqu� 5 de fevereiro d€ 1.951" A na do Min istério- da Aero- ros Tostes. Sera, tan:bem sidera-se inconveniente a

sicão da "casa própria" relação nominal da classif í- náutica para transportar 08 transportado para o .R:o. o importação de reprodutores
em grupo residencial a ca�ã-o. dos inscritos , será restos mortais das vitimas motor do aVIa0, que, 1111cwl· zebú da India - Instanta
ser construído p e I a publicada no Diário Oficiar do' avião "President". �ente, desprendeu-se oca- neos I urais - Pecuária do
CEF, do Estado, para fls devidos Encontram-se á frente da clonando o desastre. mene1;sl\'ifaMJ'Oe,l'CadO de laticinios

I V- '.
".

d'e'
-.

se-De ordem superior, esta fins, até o dia 1° de agõsto '1.

en.Secretária Geral torna pú- do .corrente ano. D� .acõrdo
". . PDIDA�..••UlIA'rlfl.:;.t". .

�
111ico, para conhecimento com a ordem da classifica-

Quer COO'heclr o seu passada" .p'., •."u...cd
...

N81rlLm..o.
� c.·aÀsa l'dUea M2.4atedl,eJ'aIM;'acloOm, 8t2eI7.�dos depositantes da Caixa ção' obtida, os insí!rito� se- , .

i-

'Econômica Federal de San- l'ão convidados a escolhe- '. . '. .• IXlr . p.. OOUfur8 rena de lOx56. Estrada ge-
ta Catarina, que, até o dia rem o tipo (entreseis) da .

..41••". .-.stJ.ai' ••'.. ! ral. Tratar na mesma.
-vinte e nove (29) d-e julho casa e o lote dérterreno que O Professor Runens Peiruque que se encontra hos- '���l"!IC �� "11";' Ide 1.952, terça-feira, às de- maia lhes convier, na con- pedado 110 LUX HOTEL, apresentará gratuitamente, a· -- iV d'zessete horas (5 horas da forrnidade das plantas e es· través das- colunas deste jornal, um estqdo sôbre o pas- AI

.

.

I 8n e-setaroê), receberá requeri I pecificações que lhes �e]'ão sado, presente e-futuro de cada l-eitor. O CUPOM abai- uga-se I
.

mento de inscrição �os in-, apt_:sentadas. �recedlda � xo, deverá' ser; devidamente preenchido com o PSEUDó.
.

i negocio seco e �ol?a-
i€ressados na aquisrçao, pe-I escôlha, o caI�dato . aSSJ· �MO do leitor, e as indicações necessárias, que silo: da- Uma casa sita á Rua Almí- [ do á Rua Tereza Oristína
10 "plâno com promess'a de

I
narú "dedaraçao - de com· ta, mês e ano do nascimento. Assim como: lugar da na. rante Lamego 11_ 218. Tratar j nó Estreito,

compra e vencla", de uma í pl'omi�so" própria. Os can- tividade, estado civil e profissão. Sendo passiveI, indicar General Bitencoul't n, 138. I lnionnação neste Jornal.
(1) da.s vinte e· uma (21) I didatos não contemplados também a h01'a-"(1'o nascimento. Cada pessôa interessada ..",.:'
casas que serão constl'uí- Inuma classifisação, goza, em Gonhecer seu futuro, deverá RECORTAR o CPPOM
-das em vinte e um (21) 10-; Tão de prioi'idade nu seguin� abaixo, e indicar com 'sua p):ópl'ia I.e�ra, os dados neces.
teS do terre.no de pl'opried.a-: te. ._... . a.árioiuÚl estudo. Isto feito, encl,ereçal' à'redação de nosso
.de desta CEF, constituindo

I
4. COJ1si�eru.se parte in· jornaL

". .
-

, -

a Quadra E, no loteamento tegrante EdItal o documen·
do "Bairro Am-éric-a" da tário abaixo relacionado, '. C tI P O l\f
Ponta do Leal, no 20

'

sub·. que poderá ser "isto ·ou ob· Sr. Pr0fesso'r Rubens Peiruque
distrito do Estreito, nesta tido nesta Secretaria Geral: Redaç.ão do "O Estadó". Nesta Capital.
Caipital, del"imitada

.

'P'Ülas ai as INSTRUÇõES bai- Envi.o os dados abaixo, para rece-
ruas Santo Amaro, Garcia xadas' pe�o C. A., em sessão bel' anotllçúes sôbl'e meu passa·do, pre-
� Santa Luzia, .de 5-9·\)'51; sént.e (> fu.turo, livre de despêsas:

.

São
.

condições à inílci'i-
.

b) as plantas e especifi-
.ção: ;

" ' cações dos seis (6) tipos de
la _- .ser d.epositante da. cai;,a bem como a planta do

Caixa Econômica F-edel'�.l terreno;'. .

ue Santa Catadm�;
.

<;) ° r.equel'imento de Íns-
2a - não pO'ssuir outro criçã-o e a' "declaração de

jmóvel residencial nesta Ca· cOrn:Pl'omissú e escôlha",
_pih:tJ; formulados pelos interessa:

,3a - .ser }:e�i(lente nesta do�. ,

Capital ou' nela ·exercer a 5 Na Secretaria Geral da
sua -profissão; ,

.'

"
CEF de' San ta Catarina, ii

4a � não ter idade s)p,e- i'u.a Conselll(�il'o -,--,l\lIáfl'a.
riol'a cinquneta e cinco (55') &0-62, nesta c·idade. de<-PIo·
anos; , rianóp�lis; s'e1':1o atendidos

'

..,";!l. _ dispor de c.êl'ca de 03 qlie J7sejar�1l1 ctmtiq�!ei'
Ct'$ 8,00:0,00 .(oito mil . er'u� esclarecimentos ou ih forma
:zeil'os (em-dinheiro_ ções. todos os dias útéi\Õ, no

3 Obtida a inscrição. horário das 15 às.16 hora>!
J)or despacho do senhor di· (aos sábados,_das 10 às 11
.retOl; da Carteira de Hipo- ,hOl:as). .

/'

técas desta CEF em l'eque-
.

SecretaiÍ'ia Gerá"t. dá. CEF
?imento própriO: conforme dé Sl)n t�l Catarina,' em Fl�o
modêlo fornecido aos inte· rianópolis, 28 de. jtmho de

. .

. -:ressad-os, todos os candida'l Ü)52.. 1;()s serão classificados pel{i Ad Mafra, ,Secretário Ge·
:forma indicaQ_a nas INS-, I raI.

'

JOQuei' . Clubé Santa Cataríta
1)e �1\dem do Sr. Presidente, em Exercíeio, Hçam

convidados os .senhores a.cÍonistas do Joqu�i Chtbe San�a
Catarina, para a Assembléia Geral a reahzal'-se no dla

31 de Jülho do cOl'rente ano, às 20,00 horas, em sua sed.e
jJl'üvisória à rua Felipe Schmidt 21, sobrauo, nesta Capl-

.' .

ta1.· Dara trat�l' do seguinte:
Nova Tabela' de. Salários .,�) eleição da nova dir�toria,. conselho deliberativo

e fiscal, de acô�·d.o com os c.ap-ítuloB 5° e GO dos estatutos

Para os Bancários sociais publicados no Diário Oficial do Estado sob' J1,
. 4.667, de 30 de lVIaio .de 1952.RIO,'3 (V, A,) -:-: O pre; d? de, C�$ GOO,oo. � :naJ�J'�- h') diversos ag�llnt(1g d.e interês,se s�cjaJ, inclusivesidente do Sindicaio dqs ',;ao lnIl11ma ...0 sala1'1O muu-I . <'. d' ·CO'llS·t·l'Úç'o. do hipódl'omó.Bal1eádos '.enü;egou ao Sin-' , ..

d C' Q!> o 1I1,ClO a. ,a
.

m�. seJ�, PÇly'�:, '�'. r'l!' ... ',": NOTA: Somente os candidatos l'eg-isirados na secre·
'dicatp da� Casas Bancárias ,�,l>OO,OO, �<\le�. dlSS,O, pleItel- taría da socieQ_âde: poderão concorreI' às eleições, poden
uma, novà tãbela dos' salã- a�. os. !:>a?�an()� que', o au-

do o registro ser feito até ],0 �(dez) dias antes da data

XÜ�O fa.IJ:nha seJa majorado mal-cada 'pará a eleiçfto.pala C�$ 1QO,oo,.,e 0 :aumen-. Florianópolis., 10 de Julho de 1952.
to d� Cr$ '50\00 POl: ano de Claret Olimpio Beduschi '_ 10 Se('J'eb'il'io
serVIço.

J

PSEUDÓNIM-O , , , , , , .. , .. ,

NASCIMENTO . , , , ,\ , , .

LUGAR DO NASC{MENTO , .

EST.t\DO'CIVIL " ,.�.,.,.,

PROFISSÃO , .. , _ _' , ... , ,.

rios reivindicados pélos seus

fu:ri�io·úá.yi�s.." O a.umento pe"
dido é d4 50 por' cento, seno

...

:::>alMisS8,,\de .1:. Dia
.

EtISA DE lVfARlNIS. ORILIA
CARLO·S·ORILIÀ e "FamÚiR:, coínti';l:i�am o faleci

mento de sua ostl'emosa e inesql,lecível Mãi, Don1l. ELt-,
SA DE MAR1NIS ORILIA, -ocorrido na cidade de Sa
lerno, Itália, no dia 2 do corrente e c()l1vidam aos seus

amigos e \1al'entes para' assisU-rem a lVli�sa que por in
tensão de \,ua <11l11:1 mandam rezar na Cated1'al l\'letro

politana, altar do ,S. Coração de Je�l:s, no dia: 9 do cor

-rente a.s 7 horas, agradecendo 13ntec:''l_padamel}t� a todos
QlIü comp<1,:;;céj:em" a egte ato de fé ctMitã.,

I

1jI;;,;. -

Ataca todo 9 organismo
E.:\1 STFlLIS OU RE{iMA�
TISMO DA 1\:1ESMA OH.I

GEM?
USE O PUPULAR PfU':;PA

RADO

I·'."
'

..

Ap'rovado pel(} Ú. N. S. P ...corrio auxiliar no

tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesms

orií!em.
fnofensh'o ao organismo, ag,adável corro ll

.

cor.

-18Af1CO
deC�fI)ITO POPULAR

II .

� AGRICOlA I I

,.. "'" 16 � ... ,

, I :
.

•
. I=?.M.O; tJrtaiOJYl,d, . .

.

f"LORlANOPOLIS - 5ró., enró.rtn<\

-----""._------_._--
._ .... ...:...._-<--.,.---.

�

Joquei Clube ..Santa . Catarina
, De ordem do 81', Presid·ente em Exercício, ficam

2onvidados os SeÚ,ho1'8$ acionbtas do Joqllei Clube San-ta
Catarina, para uma l'eunião às 20,00 horas do dia 10 do
corrente mês, à rup. l"elipe S.C'hmWt 21, sobrúlo: nesta
Capital, afim ele. tnltar de assi.mtof> ligados à eleição da
nova diretoria a: re.alizal'·�e 'no di.a· 31 do corrente.

Florianópolis, 1° de .Julhel de �51-52,
Clal'ct Oiímpio Beduschi -':-10 Secretário

;

Curse
-

de Corte e Costura
. " -

" ME'l'ODO "VOGUE
'nua Felipe Schmidt, n. 181.

�---------�------------

/

r
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