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No interêsse da coletividade, num regime democráti- .._,

COi as relações de harmonia entre os Poderes Legislativo ,.
. 11 r.�ito, pretende excutar, mas somente quando da
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e' """xec ItI' devem ser culti d
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. .
peza pública, ;)opa e tardamento escolar, Conselho ue xirnacão de eleicão. Qllest·<�·o de pol it icagern

�. ,1 vo, ovem ser C"U tíva ... s com o maximo carínho l ,':
.
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peIu. Guy:êrno, pua' que a Administraç-ão Pública seja "-
'

I opu ares, O funcionamento do Conselho de Contríbuintes não

efeciente. 'd CBa:j�ftln"f�: para que a administração do Governador I convem á S. Excía.
'

' '-

No Município da Capital, o Poder Legislativo, .ou .,a, ap�:a. ,�cas�e gravada .llO coração dos flot-ianopoli- f ,.A _jutitiça fiscal é um trambolho á autocracia do Go.

seja a Câmara Municipal, compõe-se de legisladores eleí-
"os, 10�8� deAe��ltado ta� Iegislação. vernador da Cidade. A graduação dos tr-ibutes será deter-

1,'08 pelo Povo, O Poder Executivo é representado pelo . ," el. e F: breugraf'ia manda-que todos os servidores minada pelas nuances de serviços prestados, simpatias

Prefeito, outorgado ao Município pelo Governador do Es- ,nU,l1lCl�alS, BemestraI:net;te, sejam- examinados pelos ou acomodações á Nova Onlem.- -

iadó. R�10S X; Qn:nto f�m(:lOnàr.io, o,u operário, Ú fa�ta de cum- A construção de Casas Populares é aro ...di,.;positiv()

A C
'

primento dessa lei humanítáría e social, caminha a lar- constitucional mas como � Ex" 'a - p .. P. 't '

âmara l-egisla, por sua iniciativa ou do Prefei-, . f 1 1
.' . \.. ,o. lJ., ",1 • o rerei o que CIOS nn-

lo. O Executivo, com" o nome está a indicar, da' cumpri-
gos passos par� � ata tu oerculose ? Como médico, J'e8- bres apenas deseja arrancar-lhes' os tributos

.

a C� :,

'{ � pomla o sr, Prefeito, . , ,," ',< amarê),

:mento ás leis.
-

; ',,, " '", ,
.' _ -, _

houve por bem congelar a verba para tal f'im destina-

O R ient t dPC'
As Fel.3;_s-LI\lCS, quando da discussão pela Câmara flua afim de que S EXCI'" não a- d

.
.

-

s eprese.n an es o ov,o,' pa lâmara 'Municipal, teci
. '"

. , , < , . , • <o,, <c. eSVlasse vara outros

1 d
,m ecipou-se o sr, Prefeito �1 criâ-las, por decreto, des� fins",

.

-as u tan o os interesses da Coletividade, têm aprovado '1 d
..'

-

"" did 1 t d tI' tâncí
consic eranc o � Legislativo. Proposição que em' muito vi- Para a execução de tais leis, existem verb:..as conaiz-

ale 1 as ue. ransce an a Impor ancla, coadunadas á
.
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,G"'úca ln ls nrimordi I
na ene iciar a situação financeira das classes pobre :.,adas no orçamento municipal, porém "las se acham 'e9s_.·

.....
' € _que as mais prImor IalS (as necessidades husna- 'd'

-

. " -

.

!iaS, _ pao _ roupa _ této _ agitam as massas menos

e me la, nao mais mereceu ã atenção do R1', Prefeito e ti.gma�iza.da;'l pelo fáto de serem oriundas do Poder Le-

tez id I
r para marcar época, S. Excía, aumentou o preço da carne g islatívo.

'

protegr aa peta sort_e. ,

.

/' ve.l'de.· ,-,,, E
'

, ? Executivo, �or mais paradoxal que pareça, até ho� r"

�. xcia. não admite intromissão no seu programa

.:;e, nao deu cumprímento á essa legislação de alta h d' _' �olP;nte porque foi de iniciativa da Câmara, até ho- g'oV61'namental. Acha S. Excia, que os srs, vereadores são

-gação social. . ',"
] a ;e o sr, refeito não se dignou em forn-ecer o fardamento bem pagos e que com isSO devem fiçar inativos como a-

D t
.

1
adeqnado aos. pobres trabalhadores da limpeza pública e t b d

en re a� �Ultas eis não executadas, destacam-se 'd
eon ece� com a �ua anca a no Legislativo Municipal".

lJel.a Slla, pro]eçao humanitária, as leis da Abreugrafia'. Cj:?l�a tOS delfiOs quando adoecem. Existe para tal, verba su- Cr� S. EXCIa�, que verdadeiras leis são somente as

F L F 1
:.ICJen e, "otada pela Câmara. ,:oncebl.'las pelo Execlltl'vO,

en'as- lvres; .'an amento para os tráb'llhMlores I l'
.

" ,

,
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_ _. <. <, (a ltn, A Eôpa e o fardam�l1to ei'colar, S Excia o sr Pl'e- (C
.
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" •• '. • outmÍta na 3<1. pág.)

$

I
I
�

--

OIRETOR

I'Rubens de,
Arruda Ramo!

G�RENTf ,�Domingos' F.. �
de Aquin� �

� -

_._ �..�.

....�- .".. w -.-.,.v...""'J
Omais anfsnDiá .. �
f.O de- $. (ahuina �

"""> XXXIX ltJ. 11.444. .,,

!i

-��E�d�iç�A�o�de�·�h�o7je�.��----�----'�----------+-----------
_________-:-_----8-P-R-;.il'!-._.:.__:.__ _: ..:.I:"';":..:'o:.:r..:.i(=aJ:.:.t'=o:.po:I::i:8,:__:1�'e:r2<;.:a�-f::ci�e Julho d(� 19;};�---·_·'--- �Ã. CE�l'A\'08

PreVIsão do temp'O até às
14 horas do dia 8.
Tempo - Bom, com ne

bulOsidade, Nevoeiro.
Temperatul'a -_ EstáveL
Ventos - De nordeste

frescos.
Temperaturas '- Extre�

mas de.,ontem: Máxima 20,8.
Mínima 13,8. .

ISolidariedade Judiciária no

, ,
. I forum de' Lajes

CHOQUE DA BR tGADA 1\111L ITAR I
,c; ,R€<:lizou-se. co:u bril���-I e?�1 a imagem de ,Jesus-cru-

EM TODOS
'

.

"'Cim? :r.�, Somarca �e LaJe:, I
'3lfleado na sala do Juri:

,

" DI5TR ITO5.· po.r lDlCHidva (�O J�l� de D1- - Acabamos de trazê-lo sô-

SANTA ROSA ,Rio Gran- que substituirá ° de t. • .
. ;

,relta da la, Vara, J)l', Ivo I bl'e os n03305 hombro;:;. da

d.e do Sul' 7 ev. 'A.:' _ Che- mento 'm" d' d 11s <lca-l
da pa.tnc!os nOSS08. nas

I
no�os p�tl'icio",. Ovidio l'OJ1,- Guilhon Per.eira de Mello, a Cas,a de- Deus ()ude "I<'e .

, . J '",n a o reco ler a fro"Í!w'''s do li �n,1� I
•

f ,I
.., • a

�'<ll1 a esta cidaile, por via Sauta R� ;i;
• , � ;: '':;:;.' '. _ 1)8S9:' ":l!'":,�r,,:'}e$Ultl ugn;, �. nado Q�:ca- I �oI�;1Í.daa� da e?-tronii:a<;ào sua vida de venel<nção e re$·

f�rrea" p,rocedente. dé ...
�

t 1),.. "�}�)� ,

bro Silva .J �d", aO;i .(f;;"ilar\)�l, IDa .. I !Ül.lUlug-em de Cnsto nl\ sala peitfl. '.
'

,'Mal.ia, um contingente da BlJENQS AIR:E;S, 7 (INS) e Ovidio 'Péles navegavam rido. Foi recolhido pelos tl'a�!15n1issão do cargo ae) upre.mo· UIZ, a Image

'Brigada Mi}itar sob o co- _ :'0 Corpo Nacional d€ pncificame11te num caíque! gendarmes argentinos, qu JJuiz da 2a. Val'a, Dr, Beli· mãis gloriosa da ,Justiça.
-

mando ,do tenente Plínio Gendarmes requisitou .

con- pelo rio Uwgaui, na locali- ac.abaram d'ê--mata-lo, sepul- sário Ramos da Gosta, Colocá-lo aqui nesse re

Pinto Figueil'edo, composto sideráveis qualltidades de dade qe Santo Izidio, muni- tando s€u cadaver no ,lado' A benção do crucifixo foi cinto, onde já devia estaI',

.de 65 homens s,elecioriados e mercadorias de contrabando eipio de São Luiz das Mis- argentino, com o objetivo feita na Catedral, pelo f{e- náo é um pl'ivi1égio que a

be� ?quipado�, destina�o ao na front.eira argentina-bra- súes. No momento avistaram I de el1cob'ri�' o monstruoso e v�rendissi:n0 Bispo D" D�- tente contra li liherdade d�

.1)o.llclamento da nossa fl'on- sUeira,:.... gendarmes na margem a1'-! çovarde cnme. I11e1 Hostm, que pl'Ofel'lll consciencia.

1;eira. Num dos casos, os contra.- gentiná fazendo gestos pará O sub-prefeito de Santo belissima oração alusiva ao Ele
-

vive, àtrl1vés da sua

possivelmente. hoje à tar- ban_distàs abandonaram seus irem ao outto lado. Teodoro liÍdl:-O, 11a ausência do dele- 8tO, Logo -em seguida, foi a, ÍJllagem de dôl' e sacriflcio,

de o contingente seguirá pa- carregamentos e fugiram e Ovidio supondo tratar-se gado de policia, está dirigin- imagem h'azida em procis- nas es�olas, nos Parlameu

r-i\ a. costa do Rio Drugatd., depois de um nutrido th'o- de um convite amistoso, di- . dó as investigações.
' são ao Forum local e entl'O- tos, ',nos edificiós públicos,

EXODO RURAL
teia com a policia, !'igiram-se paTa a mal'gem 1 Em Santa Rosa aeaba de nizada 110 salão do .Tur!. nos n0.8S08 lares, evocando a

,

í\'7,
NOVO ATENTADO argentina, prestar depoimento lIa Polí- sua'doutrina do perdão ,e da.

PORTO ALEGRE, 7 , PORTO ALEGRE V
.

- A sessão solene ,foi aber- J t'

A.} _ Despachos de São
� , 7 (, Quando estavam cêrca de i ela Olívio Nunes,· testenm- ta pelo Dr..Juiz de Direito"'

Ui'; Iça,

,�.) _ Continua a trágica 50 metrQs
-

dos gendarmes I nha oeulal' C_lO assassinato 1 1 "{T.', f' 1 a- d· � Nesta; sala, Ele éncontra
-

Luiz ,Gonzaga informam que �'d
-

t b
.

f d
1 d F'd l' B:> lI.T

{a a,,, ala, a an o lveI- ,

sequenCIa e atentados de es eS.a nram ogo e me-, e he IS atIsta nunes. '

d '

'

d'
o seu lugar, para falar, co-

:foi remetido ontem o desta- d
-

t' t Ih d d
-

-

t
t... O d' f

. sos ora 01 es. encerran O-el, l'
, gan armes argen mos con- 1'a a ora ,e mao con ora os' epOlmento ' 01 secreto,' '. d'

mo no lHO de Plinio Salga·

eamento "da Brigada Mlli- _

em p"Imo,roso lscurso o
'

..........-_••" I , R t
_
_ I. _1'I5lIIiM,.,., ". ..o;"iIo. w�.,.-- _- J'".�] D' 't d 2 V'

do -,.. Vida (le Jer.tus' "A"qu·e

tal' sediado ,em Pôrto Xavi-
" mz {,e uel o· a a, ara., .

,':-

el', 4° distrito daquele !t\.uni:'

(-I'
·

-

G
- ·

H·" M
·

-

Dr. Belisário Ramos da
leS que chor�rani . pu,?-lica,

i:� �:�:;:,�:�:·aE�· eleões' er·IIS'018 no
':

·s'X'ICO,I::f;:mm::�é"li��a::u;::l·]E?i�:�;,�g��:�:�,:qumze, leguas de 'frorrt1lu'a,
'

., - - ' ,- , .
" - rlWJ., os retratos de advoga- '

'

no referido muniCípio, sem
-. 'dos falecidos - Otacilio E, quando, a08 desampa-

,

guamição policial: e, o 'qn� T
:.... dado -d·· "jcosta,

Tiago de Castro, Cor-
rados e aos de:'3iludidos, na·

-é pior causando profundo a- res CaD I atos à pres. enCl8. Nobi· dl>va Passos, José Rath e
da f�l'. posf!lvel alcançaI',-

balo
"

,populaçâo
. lhi.deira; I_ ã'

.'
, 'Bibiano Lima, velhos bata- l'�s!ara mvocar o'seu,poder

motivando Íl}dnsive, o êxo- Izaç O para assegurer'a ordem lhadore� do direito, como
dlV1l10, como fez Maria, em

do da população, rural dos CIDA-DE DO fV1EXICO" 7 ,ter muitas probabilidades dil micios populares, 1 justa
homenagem, tendo fa-I ra:t�s, dao saber da ,�,on;,

distritos de Pôrto Xavíel' e (D.P,) _ Como "precaução I conseguir inai-oria no COl}- Alem disso, ordenou-se laJo o Bacharel Al'geu Ful'-' ((maça(oC o ?e:l amado ü�hQ,
.

1
F.' 1" t 1 t 'd 1"-

.

d
olltmua na 3a paO')

S-ão NICO ano ,ma con ra a saoo agem e

I
gl'esso, Esse par.h o se ac �a que aVIOeg de C�Lça e de ta (}. '

"".

A propósito, a reportagem a violencia col'etiva nas elei�' no poder há 26 anos.
" bombardeio patrulham o es- Na sala do escrivão de ...,. o? _ �...",

ou'\' in o coronel V_enancio ç&es presidenciais e Parla'- Os demais candidatos são:
I

paço sobl'e esta capital.
'

Orfãos Darci 'Ribeiro, reali-

'Batista, que escclareceu que mentares de ontem, o

gO-1
gell.el'li101 Miguez Enriq�ez . Ao mesmo tempo ficaram Z6U-S.e, Jambém, a inaugura- )0 riSo dá cidade•..

-os (:ez soldados e o saJ.'lW�� Vê::lO me?,�cano mobilizo�l Guzt�an, da Fedel'açã� dos d.e pro.ntidão unida<jles de a1'- ção do retrato, d.o antig? !i
to, foram degtac�dos 1)1'017!- ,-avlOes mIlItal'es e. 60 mÜ Partidos do Povo lvIexlca;no, tllharIa_ e dt: tanks, tular do Cartono, eSCl'lvao

''s:,l'iamente para p.õrto �a-. soldados com ca,pacetes de

t' Viv�nte L.ombatdo T?ledano A policia e os agentes se- Ernesto Nev:s, h01_l1em_ d.e
xwr � que agora, com a lda ! aço. , '.

apolado pe-los com}l11lstas.; e eretos tambem foram mobi- grande eor�o, CUJOS merl-

ilo 10 Batalhão de Sânta Ma-I
O caudidato ofic:ialista, I Efrain GÕl!Z{lles Lllna, aJ:te- lizados. tos foram eXaltados pelo

ria; p'ara a zona, da fl'ontei-
.

Adolfo Rl1�z Cortines. oe-I fe 'do Partido Católico, �. ,[nstalaram-se barreiras orador Dr. Gualberto Netto,

.ra o des,taca:mel1to,�que P:l'- ;�lal'ou- que confia o�ter os, ,!,� .gralúles preocu?ações n�s estradas, e l'ua�para l:e- !endo ,agl'adeddu o ;filho .�o
t.ellce ao 30 Batalha0, .sedw- J 'Votos d,e 7�% do ?l:-ltorado. ',.ollcIaIs foram motIvadas vlstar os, velculos e confI�-1 n�omenageado Dt, Sebastlp:o
--rlo em Santa Rosa, fOI l't'co-I Os Cll'ClHOS polltlcos bem pelQ fato. de que a campanha cal' as- armas de fogo, cUJa Neves, em presença de va

lp.ido à sua unidade, Ac€n-I
informados concordam,. em i-eleit.oral custou a vida :;t-22 posse por ,particular e ile- rios membros.da família,

tuon que d.uzentQs homêns g,ül'al, que o 81'. COl'tl11es tem pessoas. Por isso, ,60 mH ,ga,1. Dttmos, em seguida o dis-

-da milicia e8taduHl guarne- grnudes lW:>sibilidades de sol(lad08 úma,rlos com fL1Zis,
-

VITORIOSO ' .3urso proferido pelo Jlliz de

eerão todos os distritof1 q!1B ;triunfar. granadas de gases. lacrimo-' CIDADE DO MEXICO, 71 Direito da 13. Vara, 'Dr, Ivo

faze�1 u. fronteil'?'l, i()� a J� !'_
I

, A��.e���h, o �art�d-o Rev.o- g'en-€�f1 e fuzis��etralÍlado- (D. p,� - N?s pl'imej�'as I �QíIh�n Pereira �.e Me_Ifo: .

gentma'A dev€'l1d� hOJe e�e� 1�(,I�I1RrjO InBt.H�cwnal, que :as, f_�ram mo}nhzados para ('peraçoes .esta. send� :nto-l· A Casa da. JustIça vlve o

gal' n Pono XaXlf'l' o grupo 1lj}Oll1 o sr. Cortmes, parece ImpeÓlr a saootagem e co- naBO candIdato _do govenp:;. I �11 grande dIa de esplendor,

A Sit açãõ na 'Fronteira

_, E' aqui que ,,-ão falf,er
o-aeôrdo?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DIl,. ANTÔNIO ora l\IUSSI
lIédico&

Cirurg1a.Clínica GeTa�·Parto&

Servu;o, completo " e�llcclatizadci das DOENÇAS D'E' SENHD

� ,�$. ,,,'U. modernos ,néto<!o;; de diagnostieos e tnitamellto.

�LJ'(.::;.cO,I'tA _. IÚSTEIW -_ SAJ.,Í'INGOGHAFIA - METABO

LISMO BASAL

�!ld\oterapia pOI' ondas cortas-EJetrocoagulaqão Raios Ultra
.' •

__ ;I

>;>.. ,!>t.�" � 'fnf'ra Vermelho.

I',m!!<!lltótiô: Rua Trajano, n, 1, l° andar - Ediflcio do Mon-

.(1· ... '0-

nuráriQ: Das 9 às 12 horas - _Dr. MUilsi.

Das 16 às l-S·borss' - Dra. MussL

Reeidência Ávenida Trompowski, 84

,-�_._----_;._-----.--------

DR. A. SANTAELA
lIIedicina da .Unlverai- I

-

!
(Fotmado pela- Faculdad� .Nacional '�.

.... do Brasil).
Médico pnr concurso da, Aseistência a Psicopatas do Distrito

rederaL
Ex.inteJ.'rio do H!lspital Psiquiát:;:ico e 'ManIcômio Judiciári" da

Clqlitlll' Federal.
Ex-interno da Santa Casa de Misericórdia do

Cliniea Médj�a - Doenças Nervosaa.

ConilU!iõrio:\ Edifício Amélia Neto _. Sala 9.

RuWência: Rua Boeaiuva, 134.

DR.. I., LOBATO F1LHO
l)oençae do' al'uelho Nspiratório
TUBE:RCULOSE

RAlJI09:R.AF'JA E RADIOSCOPIA DOS PUbMOES
.

Cirurgia do Torax

Formado pela Faeuldade Nacional dI!,Medicina, 'risíologis�a e

'I'i s iociru rg iâo do Hospital Nerên Rlj.m6lt
Curso de,especialização pela S N. T. Ex-interno e E:r-assistente de

Ci ru rg ia d0 Prof. Ugo. Pinheiro Guimarães (Rio).
Ccnsultõr!o : Rua Felipe Schmídt n. 38.

Diàriamente, das 15 às 18 horas.
'

Residência: Rua Felipe Schmidt, n. 10&.

Florianópolis, Terça-feira, 8 de Julho de 1952
�----------�--------�------------�

,I

•• 3)I'OO'S
� ...,......._......",...,..,.••

_

•._�....,...•.•-_•••_-.-J".�",!-'-_"••'_'''''�''-.''•••f �� ��_..,.......
DR. TOLENTINO DE CAR�ALHO

Aperfeiçoamento em Pôrto Alegre e Buenos Ayre.

OUVIDOS - NARiZ -- GARGANTA

Consultório - João Pinto, 18 - 1° a�dar
Díàriamente das 1& às 18 bo ras

·DR. ALVARO DE CARVALHO
Dcenças de Crianças

CO:oJ,SlIltório:' Rua TraJanQ a/n. Edif. SãO) Jorge _; 1" andar.

Salas 14 e 15.

Restdêncta : Rua- Br-igadeir-o Silva Paes, el»: - 31> andar. (chá
Rio de Janeiro.

cara do Êspanha).

a.VISO
O Dr. Qia1ma 'Moelimllnll avisa à sua dí8tinta

cstará ausente até o mês de setembro em viagem
América, dó*Norte.

'

COn8I1:itótlo:. Rua Nunes Machado, 7 - Consultas das 10 b 12

8 das H. às 17 horaa. ,"

Residência: Rua Marechal Guilherme, (> - Fone: 781 .

J ÇOJl8ultas: Das 15 às 18 horas.

'.!'elefolle:

{'..onsuttório: 1.268.

ri.eaidi;!lcia: 1.3Sb.

/

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

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
,

-

ll,tDICO
Clínica Geral -' PEDU,T.RIA

Rua U de Maio, 16 - Ita}si

l'UERICULTtrRA - PEDIATRIA - CLINICA GERAL

C�l,laqltório e Residência - Rua Buleão Viana n. 7 (Largo la

ti. Maio) - P'lorian-Ópolis.
Horário: 8 às 12 .l;.ora5''''- Diàr iamante.

i

l--
DR. GUERREIRO DA FONSECA I

Especialista do Hospltlil I
•oderna Aparelhag1lm. ILâmpada de Fenda - Ref�ator _ Vertometro etc. Raio X. (ra- !

•

ito&,rafisll da Cabeça) - Retirada de Corpo� Extranhos do Pulmão
• Jl.of�go. '

IReceita PU.8_ uso de Oculcs,

.

Con.ult6rio - Visconde 'de Ouro Preto a. 2 _ (Alto& da Calta
..10 Horizonte).

Rélfidincia .-

OLHOS - OUVIDOS....; NARIZ E GARGANTA

Felipe Schmidt. :U11. - Tel. 1560.
\
:\ .\

!, DR., ANTÔNIO MONIZ DE ARA:GAO
CIRURGI", TREtrMATOLOOlA

Ortopedia
Consultório; João Pinto, 18.

b.,1'11i ÀII i7 diàrja�ente.
Menos aos Sábado•.

Reli.: Boc&iuva 136.
Fene M. 714.

. DR. ROLDÃO ,CONSONI'
Ciraritia Geral - Alta Cirnrria·.:.... MoléStiA!! de Senhor...

- Cirllrgia dOIi TUlllorei -

Oll Faculdade de Medli:ina aa Universidade de' São Paulo.
I:x-Assistente de Gil'urgia dos Professores Alípio Correia _

Neto e Sylla Matos. "

Cirurgia do elltomago, -gesicula e vias biliares, intestinol "deI
,:ado e grosso. tiroi·de', rins, próstata. bexiga, útero. ovários e trom.
'paI. Yaricocele, hidrocele, varizes e hérnia.

'

C":;onSI11tal: Das 2 àll ó,·hor.Q,�, rUll F.·elipe Schmidt,' 21 (sobrado).
Telefone: 1.598.

,f("sidêllt!ia: Avenida Trompow&ky; 7 - Telefone'Vi64.

Aten.de diar-iamente das 14 hs. em diante.

-

E S T A D O'

DR. M. S. CAVALCANTI
CI,íni-Ca exclu8fvamcI'lte de crianças

Rua Saldanha Marinl:to, 19-. -" Te'lefone (M.'I 1313,-

o
ADMINISTRAÇA.O

.Redação e Oficinall. à 'rua Conselheiro &lafra, la. lP

TIlI. 1022 - ex. Postal, 139.', • '

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. ,DE AQUINO.
Representantes:

Representações A. S. Lara, Ltda.

Rua Senador Dantas, 40 -;- 5° andar.

Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
,

Reprejo r Ltda. '\

Rua Felipe de OHveira, n, 21 - 1)0 andu_

1'el.: 32-9878 -- São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Cr$ "uo,eoAno ••••.••• J.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CI(niez Í\�ca � Doen(Rs de crianças ,

(Tratamento \:le Bronquites em arlu ltos e cr ianças).

Con8ultiiri-o: Vítor Meireles, 18 _". l° andar.

H'lT"lírio: Das 10,3-0 às 1l,3{j e das :�,30 às 3,30 hora"�

Residênciíl: Avenida Rio Branco, 152 - Fone 1.6�O.

Semestre c-s 90.00

r

nu :..N��.,...--n.�4.'\llf .'&"":
,

(,:uu-r-f(tà"'fH'.tr- -f!Oençae de 'Senhoras ::::-prôctolõlJia
Eletricidade lIolédica

Coasultérte: R\la Vitor Meireles n. 18 - TeleIone 1.507.

Consultas:' As 11,30 horas e � tar-de das 1� horas em diante .

Realdêncta: Rua Vidal Ramos,'- 'l'elefoii.e 1.422.

DR. MARIO,WENDHAUSEN
-Clínica médica de aduttos e cri8llçall

, Con8ultório - Rua J?ão Pinto, 10 - Tel. M. 769.

Consultas: Das 4 às 6' horas.
Resi:dêul"Ía: Rua Esteves JiínioT, 45. Tel. 812..

No Interio!'

Ano .,........ Cr$ 200.1)!)

8emütre Cr$
-

110,00

Anúncios mediantes contrito,

Os originais, mesmo não l'uhlica4os, níio ••Tim..

devolvidos.

_.'\ di reçãe não se responsabilizá pelos eOll�iI'ite,......

emitidos nos artigos asaínados.

DR. ARl\cl1\NDO VALERIO DE ASSIS
MÉDICO

{loa Serviç_os de Clínka Jnfantil da Assistência Moni.ciPlIl e Ho.·

pital de CarWade"
.

CLUUCA MÉDICADE CRIANÇAS E ADULTOS
- Aler,ia -

DR. ALFREDO - CHE�EM
Curso Nacional de doenças mentaia

Ex-diretor do Hospita'l Colônia Sallt'Ana.

Doen�ft8 nervosas e mentaill.
Impotência Sexuaí:
Rua Tira'dentes n. 9.

Consultas das 15-às 19 horas.

FONE: M. 798.
Res,: Rua Santos SaraivlI, 64 - El!treito.

ADVOGA,DOS
D-R� CLARNO G. GALLETTI

_ ADVOGADO- � r

Vitfn' Meirt'lIe8. �o. ;.... Fone f.46S. ,...��nójJoti•.

DR. RENATO RAMOS DA SILVA
- ADVOGAOO

Rua S'antos Dumont, 12. -' "pt. 4.

DR. JOs.É MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-

Caixa Postal 150 - Itajaí - Santlí Catarina

DR. THEODOCIO MIGUEL �-\THERIN{)
- ADVOGADO-

ltull Trajano n. 12. í" andar. sala n, I - Edifício São Jl)rp�

(EscT. Dr. 'Valdir Bus<'hl. .J....

Telef()ne - 1.;�40.

,DENTISTA
DR. OCTACILIO DE ARAÚJO

CIRURGIÃO DENTIS'l'A
Rua Felipe Sehmidt - Edit. Amélia Neto - Sala t

Tratamento cirúrgico e cura da Píorrêa AlvetlillJ.

Tratamento l'irúrlrico e cura de Abcessos, Gra-nu!rnaa, Q8.Í&.lU1l!>.'
l'adicuhúes, etc.

ATEN"Ç!O:
�

-_ Grande redução de preços nas l)ENTAPUR."!,&:,.:

pára as peasôas que vivem de ordenao ... "

Laboratõrio Protético sob a direção de Tã"nico contratado _

pecialmente no. Uruguai. !OJrmado sob a O)rie!'�8.;ão de um doa ml!li'il....

éredenciados, espeCialistas da América,

Dentadura!! 8(>1U o Céo da Boca (Ab�ba(Ía PlatirJa>

Pontes Moveis e l<'iXf1,8
Todos os demai. Trabalhos :Protétiéol> peI.. técnica ,mala, r...

eente.

-------------��.-------�-----"

I

clien��}lI
.

q_M

de e�tud(u1 .,_�

Cornun.ic� ainda que ,0 .eu Instituto de diagnóstico �Unie& e"'l!>-

.' tinúa :funcionando de Íil.áneira regular, ficando como 8&t! substrtut..."
o competente clínico Dr. Orlando S'chro'eder qUI! há mais' d. """"

,

ano, .
vem IH!Olnpanhando,' passo a passo, os ';erviços clS.niéo. 6,JL,

Cass' àe (3aúde São Sebastião, e de !leu consu"rtório.
Os serviço,s. de rádio diagnóstico, radiot�rapia e O� da labor•.

tório clínico, ficarão a eargo do ITr. Paulo Tavares, nom••Ob8;'-'..
mente conhecido em nosso, meio, pela sua proficiência e àedi��... ,

nas ditas especialidades.
' .•

,
"

•... M.f«h.1�.......�a.· 00.0••"'" FQ�"eau� ......2'__� 4 -

CVRITI.... .W .......""PR05ItlilltAll ..�,_"

. Sabão )

'7irgerri E:�pec�alidade
da Cia. \ iITZ!L \ INDUSTRIAL-JoiovUlo. (marca registrad.a)

- T()rna a roupa branquissima
i

,1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:Solidar�edade Judic!ária. [Vida SocialiCine-Diario Cavalo de Tróia
.

no forum de IaJes· I ��i���!�����{o��, , .1 RITZ .

, i
A J,ei, �::�i!J<� {10� �lhOi�, (�(: �l': ,Prefej�ü, � � .Plano Ur-

<,,<me ela amamentara e em- mo a '3:; a ign if'icação S<•• gento Romeu Fel As 5 - 7,4511s ban ist ico, Jêá;m"lm e,a prrotecmca de S, F:.Xd3.
.... Q .. H.f. g 01 ç.c.o, S 0 ... .1. • ... � -, .;., •

'�}.a-!a ra cantando - "Deus há- de t h ma azem:

-

reira Souza, da Marmha de' O Plano urban istico.té «everas, uma necessidade pa-
::':ie ouvit'.,;e! (h;aud; é im-. e�;ão :n;�l';�:i� no Crís- Guerra,

.,

ROXY ra a Capital, tanto. que a Câmara o aprovou por unaní-

·.!fl'os�ivel falar a()� homens," to Crucificado .au,,_enas t.l� r;.:-; Srta. Muna Aparecida Às 8hs. midade.

r:n'!sUl fl recurso oe falar fi ,símbolo da religião católí-
,

.. , ...m,l�ha.. _

Sessões das Moças A sua confecção, porém, prognostica maus augures.
"Umt:s!" ! ca : el� representa aqui nes-

- Sr, Jair Pontão. Shirley TEl\1PLE Da- A cidade lJê1rOU por causa do Plano Urbanístico. As
Np St'agi}, 110YO de tradi-" te recinto, alguma coisa

- Srta. Antonieta Ma- víd NIVEN
-

construções e loteamentos estagnaram. Nada se f'áz por

",�ão catól.ica, a Suprema Lei mais. A figura. serena de ria dos Passos, comerciária em: culpa do Plano. E' a montanha gemendo para paa-ír um

• __ 1l. Constituição, foi feita; Jesus não será apenas a in-
- Sr, Procopio Ouriques, O ÉCO DE UM BEIJO rato .. ,

l..' � > (D ' -

d
.

d d
.

.

1 contador No programa: Cine JOl'- Os ma is leigos, sabem que Florianópolis não dispõe�'�'fi_a H�V(}(�-aç.ao,üe. -eu.s. I v,ocaçao . e P,lt:.- a e. no JU -

..,- .

M ( d
- Srta. Elza Nunes nal, Nac, de úrn sisterna cadastral perfeito. Até hoje não vimos��ao·e p0,,;SlVeJ, disse J. al'-, gamerito dos 'lnfelizea, a

-condes F'ilho, então Minis-] necessidade de nunca apar-
-- Sr, Edmundo Silveira' Preços: 1,50 - 2,00 - 3,20 qualquer equipe de engenheiros fazendo o levantamento

, de Souza Junior Censura Livre. da cidade. O escr itói-io do Plano enviou para cá uma se��ro. do Güverno Provisório, t' tar a bondade da justiça,
_ Srta. Consuelo Capela, R.ITZ ODEON nhora .. en!!.enheira. substttuida por um engenheiro, ho-__jn:stificando::t conservacão '

antes conciliá-las num mes- - "

FALECIMENTO rnem, a pedido do sr, Prefeito. E 'neste vai e vem o pra-"de s imbclos preciosos da! mo desejo de soerguer os
..

DOMINGO
��W;-;,,�t tl"<1.l1ição religiosa, :t- que tombaram, tal .corno eli Em sua residência, em S..

J h WAINE P
.. %0 de entrega do. Plano que é em Setembro, está a apro-

, . -Iosé, faleceu o sr.. Oabriel ] O,!l' ; - atrrcía ximar-se.c-}lHtgá-Iü do IlOS,30 amb+ente
10 fez, nessa hora extrema, NEAL ....-

"fü,ico, nem ela nossa pa isa- ao bom ladrão. Essa imagem José da Silveira.' E', não resta dúvida, um Plano Por Correspônden-
. Por vontade da família, o

em:
cia, sem conhecimento dos usos, consturnes ·e alma do<gem espiritual. ASS1Q1 como é, mais -00 que iS80, o sím-, AGUAS TRAiçOEIRASenterro se efetuou no Cerni- -

nosso nobre Povo .

. ;1.1 Capital do Brasil se ufana bolo eterno do maior dos ODEON Nã haverá
�"'_ f:m1üMl imagem do Criato erros judícíártos, da maior térío de Coqueiros, na ma-

sessão 2inema�0��afica. Oxalá, para o bem de nossa terra, que estejamos er-

:aÍt.;",da mima das eminenc ias ( é da mais memorável injus- nhá de ontem.
IMPERIAL Irados .

• 'da suaP
..
a isagem, . mil.hares

-

tiça, filha do falao 'teste-
,.------

.

74'-h I Mas, já começamos a crer que o Plano Urban istico
- As D S. I lezarâ P f'eit P 1 F t

'

.;àe Iecalídades se habitua- munho, da má fé dos juizes, Um forte drama impres- i que �os .egara o sr. re erro . UU {1 .1011 es, sera-arm ver-

'nun a ter, corno parte inte- da perversidade dos acusa- .. c· t
" .

I cladeiro presente de grego. com todos os percalços que se-
sionan e.. .

I rão encerrados no bojo de um verdadeiro CAVALO DE'::,gli'�lflte <lo "eu panorama, os. dores, da ausencía de defe- Rossaline RUSSELL '

'I'ROIA ..'�F'ucifíX(l�, 08 cruzeiros e I' sa". em : ,

.,m.tn�,i s ina is externos da Vivemos, as�üm, um dia A DAMA SEM CORAÇÃO I--..:r-em;;!., (jue lhes foi legada.! extraoJ'dil1ário, com a en· No programa: O Esporte 1, .>-elos úmdadores .desta Na- tronização de. Cristo neste na 'rela. Nac.
-<;àú. El:ltes sinais, que Nó- recinto, Cessam as paixões, Preços: 6,20 -:- 3,20 \�br.ega e Ane;!üeta e os seus 0S mal entepdidos -os l'es I t' 14. '., ,

-

mp. a e anos.
,/.'�lumeJ:OR(}S seguidores plan-' gentimentos, abrandam as .

. IMPERIO J I
:ta�mn no I'eces�o· das flol'cs- lutas judiciárias, que o pIe-

_ I. ÀS, '1,l15h!'.
"ta.!" e junt0 do berço das ci- nário desperta, para encon-

-

14 k
Sessão dás MôçaR

.ita,des; estes sinais, teste- h'armos um poder superior, ESCÔVA.·'& I 'Doris DAY - Gordon
';."l1unhas veneráveis dia histó- que tem a força divina de)} ,. . Mac RAE ..

·-tia 4'êste pai::; e- deste povo, tl'ansfol'mar todas as dores, 9<$$

I' em:

.

.Y.:eham-,,·� tão associados ao em alegriaR e esperanças, I NO, NO, NANE'I'E.
,�Ú',,:)o tipo de vida e ao sub- 'obrigando-no:'1 à meditação ;j�A JllSClIl.tAJIIlA .liim:! No programa: Noticias
,,;:·(-.nsciente nadonal, como e ao silencio, que ouve a voz

bufdora .01 &iMo. LO..... ! da Semana. Nac.
.�mIelevelmente está inscri- da consciencia a. dizer que Vi.r.Vilnl Dl....,_

I Pre)ps: 1',00 - 2,00 - 3,20
-<to) 1"lOS céu:" do Brasil, _o Cru- todas as nossas atitudes de a•• Co JIma, Imp. at� 14 anos .

. :;Gé'iro -<1:1 Sul". crentes, repousam na Fé.
A l�é, dom pl'ecios.o de �••""."'Jk'"".........-.,.........w."''''I.FII>'''��'''••�'''''''''''''''''_'''''''••''''''''''_'';.·''''''.·''''''''''''_·.w.'_·...''_'.·.·...·.,..-...........:......_.....,._-.;ra�.......·.-.w_._,..·...•.......

Deus, na 'palavra de cTnstino �es �el'viço", judiciários, em- "S.-Q é certo que iJuasi que
:Mendes: "que é a nossa gló- - -bora sobrecarreg-ado com os conquIsta do dÜ'eito, ilumi- Lajes estava anciosa pela I divina é a miRsáo de julgar,
['b, a nossa bandeira, a. nos� feitos civis, justiça do tra- naram o meu caminho, para sua vinda e aqui o tem, para

lê
porque ao faze-lo muito se

su 'ufania, a nossa, consola- balho e justiça eleitoral, que eu o percorresse abra·· continuar a honrar as suas �visinha o juiz do Autor de

�-ã(C," ". que, 11Oje, são aqueles que çado ii Áu�do seu saber é ex- tradições de COl'agem e leal- :odas flS coisa::; e. voltado pa-
Que esie momento, senho.- me estão afétos� ,perie11cia: � dade, inteligencia e .iustiçn. ra o alto e para Deus, deve

1'e;;, como disse Pedro Ver- Peias últimas estatísticas Desejo, finalmente, felici, Bem valem n-este,.momen- ter, ,Iie�se momento, a pró··
gat'3, na Câmara dos Depu- � que s·e pode verificar _o tal' a Comarca ce Lajes, pc- to, as palavras de um gral1- pria cOl1$eiencia. Daí· o ser

taclos: "se repita ou -se pro- número cada vez mais_cres- 1.:1 aquisição da novo lJe a.dvogado paulista A. A.
_
a justica o mais belo refIe-

1011gue, fl que JeSllS ali en- �ente dos processos julga- Filho da terra o:lde yem ser-! de Covelo, exaltando os pri- IxO da 'inteligencia, o mais
tl'onizado, na sua aparencia dos, daí a necessidade da vir, encontra, n� :tividade Il?-Ol'e�'1 com que se rev�í!te a i 1i_�pid(J impulso dn cora-

COl'porea e perecível, na suu.- cri-açà() das duas Varas, pa� da sua :udua m;�sao, o ca- funçao augusta do .JUlZ: ! çao".
materialidade terrena, se ra a melhor distribuição da l�r rla, ,terra nata}/ ond�, 1�0 i "�magistrado sir�1bo�isa I' Nesta hora, Senhor J�i�,
transLmda e Re grave, t;lm- justiça, assegi.lrando deci- dIzer ao poeta" a propl'la a leI, representa a JustIça, quando nos separamos, dlVl
bém, no" espíritos, e se a- sões mai::; (;ompletas nos ca- dôr doe menos". Sua individualidade é sa-! dem-se as nossas atividades.
profunde nas consciências, e SOi! complexos, que deman- Rebento de uma arvore, -grada depositaria dessa for� I V. Exa., para os julgamen-
�e entronize nas almas, com dam estudo apurado. que tem dado e�celentes fru- ça divinn, que del'ime o cou-I tos criminais, eu, para as

�t majestade -do seu poder Com trabalho superiOl; às- tos, cujo cerne resiste im- fEto dos interesses e regol- cu'tfsas CIVIS. Ambas �spe-
divino", minhas forças; fazendo dois pavidamente aoe. temporaü; I ve o c.h.oque das paixões hu- lhando a tragédia da exis-
Ao ensejo desta oportuni� expedientes, procurei equili� da vida, tem V. Exa. ri. hon- manas em luta para a �011- tenda no vasto campo judi�

dade, em data préviamente brar os serviços, sem pl'eju� ral'-lhe a merI!ória o passa- tluista dos bens terrenos; é clarlO, como diria Otávio
escolhida; tão sujestiva dicar o seu andamento, a� do do seu velho pai Otacilio sob a tutela do magistrado K�, na "Estétiea do·· Di

quanto impressionante aos tendendo com solicitude aos Costa, cuja auseilcia Lajes que repousam seguras, a li- reito '. Um simples reposi
nossos sentimentos cristãos, que me procuravam, dentro· ainda não ponde se confor- berdade, a hom;a e o patl'i- tório de sentenças criminais
.§ eom satisfaç}�o que trans- do mais tlgoroso ,espírito d.{l n,ar' e, sobre quem, nesta ho- monio. Sua a·utoridade, feita €l1cerra maior dor e mais
mito a V: Exa. Dr. Belisário lustiça, �em distinção de ra oe evoca,ção, pelo muito da;! virtudes austel'as do seu

j pungente
miséria que a "Co

Ramos da Costa o cal�go -&e' classes, partidos ou cores. qu� o admirava, derramo as caráter e fortificadas pelo "media Humal1a", de Balzac.
Juiz de Direito da. segunda

I
Na luta de todos os dias, bençãos da minha saudade. saber da inteligencia escla-I Nas eausas civis, estão duas

Vara, que abrange 08 pro� em que l_!lais me imI?ressio- ·Vlndo da Laguna, ond€ V, recida., infunde respeito e almas sofregas e inconten

..:es�os crimes, o qu� .se l'e- o.avan: os d�'amas �e farol: Exa. exerceu o cargo de ma- temor aos poderosos, confi- tada.s, absorvendo-se. na re

l.aclOna com o Cartono de lta. -rOl doloroso aphcar a leI neira discreta, hOllntda e 'I ança aos humildes tranqui- grega e fazendo do pleito,
Orfãos e os feitos das Fa� inflexível, embora batendo nobre, à exemplo do impolu- lidad� aos bons e hOllestos. muita vez, a única l'azão da
7.endaH Est�dual. e. Muniei� mais alto o cOl'ação. to Desembal'gador Toledo! A toga em que se �nvolve sua existencia.
paI, além das atividades re- Valeram-me, rem dúvida, Piza, como' já foi dito,'�,I sa�tifica-l.he as deci�ões,

. .

facionadas com os menores, 'lesse trabalho incessante, a �a.., ao par·do se!1

mereCl-,CUJas
Ol'lgells se apl'oful1�

I
-A V.·Exa. pOIS, S\·. Dr, Re

grave problema a ,enl1entar, lnteligel1cia e boa vontade mento, tantas vezes reco- dam na cOBsciencia sô�b..::.e a
- lisál'io Ramos da Costa, 3-

que desafia o interesse e o dos escrivães e auxili.al'es da nhecido pelo E. Tribunal de qual desce uma centelha do presento ·os meus.mais sin
desvelo das mais altas auto- "egunda vara, de qllem me lustiça do Estado,

SegUirá'1
pensamento divino",

'

I ceros yotos de felicidades
ridades do país. 1 despeço

e agradeço a cofa- por certo, o mesmo caminho Outro não foi o sentü' elo I na espilrhosa missão em bem
Durante um periodo de bOl'ação, sem falar nos ad-· honrado e digno do qual já-' ilustre Des. Saboia l,ima, l dos interesses da magistr�

,eis anos, .estive :à-testa-des- vog-ados que, htando pela mais se afastou. quando proclamou: I tu!':! catarÍ11ense,

Viagem com segurança
e rapidez'

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RA?IDO «S'UL-BRASILEIRO»
Fbrianópolis - ltajai - JoínviUe - Curitiba

Age'"nCl·a· �u; D�OJ'o esqui:na da I• Rua Tenente SilveIra

A inwgem de Cristo no

J __Jüri -é uma hadieão religio�
'�a, r:eguidu em t�das as éo
-�arC-li;,J do in terior do TIra
:�it, {ll.le admirtml (no Naza�'

. .�
:"i'e1h,} li maís alta expressão
'�e piedade e de compaixão.

Levi Carneiro, , advogado
·'·.;E;:;tin€llte xeferiu que: "Ho
'm��ns s�m religião, nem fé,
�€meraxn na imagem expos
<t•• não um símbolo de �f)ita,
3J1)!ll,S a mais elevada invoca
,ção da ju�tiça e da- bon�!a
�U!;_ Cada homem do Conse-

.

Th;1} d� Sentença, sentiria l1e

�h um apelo -_ menos à Fé,
,lle nã<J teria que decidir -

'Cotjn.e ii. compaixão, à serclli
",t1ad� à retidão, nos julga�
"omenios uoa réus su15fuetidos
- -a seu veridictum. Os creu-

·�oo sentiriam wais que isso.
:J'knhum outro símbolo seria
,

1iúj compreensivel .por todos
"os homens; nenhum reve.ste
;l'J& de maior dignidade o re

'>emto do Juri, inundando-o
<<t\e uma luz puris.siina,' Dé"
-tudo. nenhum constrangi
.mento resulta, nem resultou,

_ �Jt'.,JI'a os que não tenham re

liftíão, Os direitos de cada
um fieaxiam sempl'e respei
·-iados".

Em n�nhum outro 'lugar
'«t'Jstaria melhor compreelldi
-cla. a imagem_ de Cristo, do
ç-a.e nesta sala, apontando
::'''ws julgadores lúcio o euida�
-de nas suas decisões, para
.�� a v�1Ídade humana, não
juigu-e en-adamente, como

>en-".ldamente foi crucifieado
.:; mais jl,sto dos homens.

N€f;te Tribunal, aos olhos
f�lJS que acusam, defendem.
·mx <los que decidem, 'está
Beml,re serena e impertul'
bável,· a sacrosanta imagem,
�v()catíva de lições as mais
'l.-ellls, q.ue aprendêmos, pa-
ra aplicá-las em todos o;,

�t()S da nossa vida.
O Ministro Edgard Costa,

- �atã.o Presidente do Tribu
ilal do .Jur1, d�-t Capital Fe
'�,k>l:-:ü. iH··cntuou �a �u.a for-

ZE-MUTRETADO
\ .

• • •
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Na' ·Revanc�e" �e Anfe-Ontem a 8esult8�o foi um (mpate

•

Teve o público esportivo,
na tarde de ante-ontem, oca
-sião de . presenciar, a revan

ehe Avai x Paula Ramos,
concedida pelo primeiro,
vencedor que ü>i do "Clas
sieo da Amizade" efetuado
no domingo anterior, pelo
escore de dois tentos a um.

O prélio da última dornin
gueira, pelo crescente, volu
me de jogo na face comple
lrlent'al', conseguiu agradar
á regular assistência, embo
ra o h:aill apresentado pelas
dua� �quipes liligantes não � ��

;;�:�:'�f�}:����;::nt�: roado d mais complete êxitOi:ali::�!;:::f.:;:;PIP!:Escolheu os .elementos

J .1 I b V hld' k lO;

mais em evidência é.Tácil i-

O Campeonato Estadual uvenl -, Ili�i�uG:;:Pl�bS,�� �:3�.E�mo.
.

mílío R. Sada 7 p. - RemoPorém dai:' ao time um sis- Irref'utavelmente o �am- os contra ataques, tendo o I Ralf Marx, 2 p.tema de jogo, seja pela "dia-
neonato de juvenil, realiza- dos no Hotel Hõletz, diSCi-1 <? CONGR�SSO � I ;ontendo:. �.e aprovei�ado da, VOLEIBOL,gonal", "'N. TvI.", etc. ê ou- do em Blumenau, reunindo plinados e alardeando" edu- Precisamente, as 17,10 ho-.i Doa pontarra, a cesta para A segunda 'partIda du-

trH coisa.
a. mO,cid�de de Joinvile, Flo- ,cação espo:'tiva da� mais r�s o Cap. Pilulo l\1endol1ç�, I atirar. de .f�r�. �o. garraf�,�" cariipeonato, a mais espera-Que, temos assistido n� rianópolis e Blumenau, con s elevadas, nao tendo sido re:... vice-presidente da FAC e, e ameaçar a \ltona. dos re I da, reun ia os sextetos do-

tes últimos anos"? titui-se num espetáculo sem
1

gistrado um fato siquer que delegado da entidade máxi- presen�,antes da capital. i Cruzeiro do Sul e a do Ubi-
-;:» A resposta póde ser un â- precedentes, não só organi-I destoasse do cornportamen- ma ao=certame, abria o con-

' No final raagrram os ra- 'ratan.
n íme : pelejas pobres muitos zação dada ao certame pela I to k exmeplar de tod1qs os 'g'1'8SS0, no qual os, assuntos pa�es d� metrópole "conse- Enorme a espectativa pa{(OS quais inferiores as que Liga Atlética Blumenauen- jogadores disputantes; de maior 'relevanclu t�'ata- ,gumdo Impor-s: por. ur.n_a ra esta peleja, pois o vence
VB:ql_OS �'os campos varzea-

se, presidida pelo senhor As partidas foram dispu- dos foram, incluir nos carn- contagem que naQ deiva da- dor poderia considerar-se o
TWIl. Werner Eberhardt, como tadas com entusiasmo e os peouatos estaduais o volei vida, de 44 li 32 pontos. campeão do 'certame,Os' pla"yers, ao invez de também pela conduta dos resultados acentos pelos li-I feminino juvenil, o basket Transcrevemos abaixo os Com a dupla de Len aide er.rogredir, .aperf'eiçoando-se visitantes, todos concentra- -tigantes. '

.

-

feminino --.e influir junto a quadros de valei e" basque- Wilson não acompanhandono futebol' prático, metódi-
"

ÇB:B para que os jogadores te da noitada: lo ritimo de jogo dos cónm-
,co, produtivo e inteligente, .....,.......,..._..·-"_..-__..·-·............� ....'l

....-.._...._..·
..n....__........,._ que tenham éompletado 17

,
UBIRATAN - Lenai�e·'l panheil'os, acontecenào Q"desses que delíci,am os olhos

ano.,; em 1951 p(Jssam�COlr;- E.arreto, D!:s?;l Al�T�s, ,ma-I, com a du��a d'e �rasmo �oa-(te qua}que"J,,'" expeciuador, .tV Cê,mpeonato Br�sileiro prhr'no GampeonatôBrasI- dlO Abel YleHa, ,L:llnJ.,1ton
res. PereIra e Nelson tirw.-

levam um te'ínpo para apre-, - � - -[-eira, .. '5 •.
''-{ SilYl1:' J aei Silv.eira e Wilson machel:, a pugna teve um

s-entar um P{WcO de técnica, i: de' Ba 51 ,,;__.... t'-Ba',1 fernl·ntrlno· 'P0r proposta das dele-ga- P. Ferreira.
. desenrolar dos mais arduos,a' qual fica i:'eduzidá a ná- t\"'e I ,.

ctíes de Florianópolis foi a"
"

IPIRANPA Emílio havendo necessidade da de-
da" haja visto os des.contro- "

;rovada a realização do �ar�Q.s Sada, �lin,i,o G!om,es, I cisão numa terc�i.ra pa�tida.le dos CQmlJ,anheiros, "

nada Saudação do Prefeito da Cidad'e '�ampeonato dé 1953 na ca- Eva,do Rodngues, ,3emo f No 10 set, o UOlratan v.en-familiarizados com as mo- de Ss'ntos pital do Estqdo. Ralf l\Iarx, WüsDn RIghetto I ceu' bem, pelo escore ae 15demas táticas de ataqué e RE:SUI,TADOS DA la. RO- e EdsOl1 Righetto, h;nd.o I a 12.defesa.
�

Aos _jovens esportistas < espirita de competição e de DADA Luiz Gert Pl'obst subshtUl- No 20 set, explOraIlàQ a.Ante-ontem 'vimos ardor, brasHeÍl'os: 'rel'dádeira espol'tivade.
./

Pr0Cisamente ás 20,15 de , do a Plínio. .' > fragueza acentuada da du-muita earrei'ia pelo grama- O bom esportista di.3ti;1- sábado, dia 5 iniciava-se o I LIRA - Ronaldo Olivei- pIa Lenaide - Dilson, pon- I

do, a multidão que não che- A ejda�d(> ,Santos aea- gue perfeitamente o advel'- encontro de volei -entre as ra (7), Luiz Alves (�),' Ed- de o sexteto.de Joínvile, ga-gõÚ a ser multidão gl'itan- ba de--seí�. honrada com a siirio, do inimigo; ama a3 equipes do Ubiratan e do, san Hoog (20), Lemo Ma- nhar peJa .contagem de 15 a-(o ante alguns lances sen-, sua escolha para séde do V lOuas côres, respeitando as Ipiranga.
, I chado· (5) é Ot'I�a:l Th:>b�üd 10.

i r,;Hcionaif:\. Campeonato Brasileiro Ju, côres dos seus éompetido- O jogo que entusiasmou a i (1), Edson Paladull (6). Na partida derradei:w.Onde a técnica aprimor�- veníl de Basketball (Bolac res; defende a sua bande,- grande assistêpcia "presente, 1 CRUZEIRO � Ernesto jogada -com 'decisã9, tendú '

<rla; P9sta em ação pOl' tantos ao-cesto); o certame reali .. (ra, saudando os simbolos-do mostrou-nos ú Ubiratan I Mendel (2), Joao Rother, '-Wilson a tarefa da atacarelube:s de expressão nacio- zar-se-á no período de 18 a

I
antagonista; não s,obrestina

I
mais ofensivo, dando de- Luiz Alvaro Rib€iro (5),. no lugar de Dilson, poude {fnal e'continental que tive- 27 de Julho do corrente am)"", áS suas forças, nem subeBti- monstrações de possuir de=- Ademar Garcia Filho (7), no lugar" de Dilsol1, p<;iude (}

mOB a ventura e, .honra de c�tando c?m o ,patrocínio úa ll�a �:s �o ad�ersário; ,é 0bo; 'fes.a supe�iol' ao adversário, Tieho Brahe Fel'l1a��es' Ubiratan vencer pela conta-hospedar? Liga SantIsta de Basket bHl1 dlen ...e as nOlmaS do Jogo. e ell,llJanto ei"te apesar de, pos- (17), Dalmo ]\fachado SChJ;1-j g'em de 15 a 11.Parece que náo há l'eme- (;ue o organiz�rá e das &ll-I solidá:'io com os
..

seus COIl1- suir �ortadores dt :alor, n:,aCher (1) e Rodrigo Ota- Quadros:dio m-csmo. !ol'idaôes lOCaIS qüe o ipre�-I panheIros de eqUIpe e ge�Hj- não t,nha defes� xfpenente, Vlp "Lob�. •
Ubiratan:' L. Ban:'etri,11astas vezes alertamos tigi'al'ão a bem da causa (lO, roso pa�a com os da eqUIpe resultado do trel.Ifamento 1'6-1' RE:-;UL'lADO ,DA ta no- Dilson Alves,. O .. Vieira, H.'o'lclubes sôbre a necessida- Esporte. contrárIa" cente dos seus Jogadores. DADA Silva, J. Silveira, "\V. Ferrei-de....de contratai' 08 servjços Muitos serãü os benefí- ,Enviando a.os" jovens es ..

l Venceu quem tinha mais t As 9 horas do dia 6, l"ea� ra� tendo a�--duas duplas Ja-ri etécnico:; experimentad.os, dos que a jüventude brasÍ ..... portistas dü Brasil a afetÍlo- i cancha, apesar da pouca !lizou-se o Camneonato de ci _ WiISO�l s€ equilibradoz,ipda que se preciso seja leil'u colherá da prática ;,;:t-, sa saudação dos seus irmão,; produção da dupla Lenaide

I Lance Livre. na eficiencia.dispendar alguns niilhares día e desinteressada do es- "de Santos, rêunin.do "11.0 .m(�s� -e Dilson, podendó-se apOlh, o. s.orleio feitü na vespera "-Cruzeiro '--':Ademar GaY� .

de él'uzeiros,
, port.e, não há atividade mais I mo abraço de estimulo ,e tal' cümo a dupla de "arrom- apontava comó lançadores cia Filho" Dalmo Machadú�

.

Aaté ag;ti"ra, r:ada! O :n:al
'

benefíca do qu: � �ult�ra f�-I,de aeolhi�ento tOdo"s aqu0-, ba:' a formada por .Jaci e de p�nta ,08 cinco jO�Hdores Erasmo Soares Pereira, NeIamda p{j.'durara por mUlto sica, quando dIrIgIda mteh- les q:ue vem 110 Esporte tlm Wl1son. do Cruzelro, do centro (IS Son Schumaeher, Alvaro Ri-,tempo, continui;lndo como gel1temente no sentido de movimento sauidavel e eleva- ; Por 2 a 0, com padais de do Ipiranpa e os do final, beiro, Ticho Brahe ;F'ernan--tpldam as coisàs. - completar a educação;: esti- do de aproximação dos bra- 15 a 11 e 15 a 9, foi decIa: 08 jogadores do Lira.
_ des, tendo João Rother en-

'

mular o civismo, aprimorar siIeiros, e um instl'ume'nto rado vencedor ° sexteto éa-, Joinvile e como Qitmpeao trado no lugar ae Erasmo�Melhores ,os pRulaíno8 n'o lo' os sentimentos e fortalecer.' dt real valorização das vi- pítaneado por Wilson F,el"-' individual .o extrao1"�Enário dando maio..r potencia
-

aotempo a mentalidade der1Íma gel";'i- ! tórias pessoais e coletiva� 1'eira. arremessador, Alvaro Luiz dro.-Eram precisamente 15;45 ção de jovens. com esplêndi- ,0..9 nossa gente,�nvidamos I O encontro de basquete Ribeiró também do Cru�ei� A duplá Alvaro e Tiehl)quando o juiz Newton 1\1011- do proveito para a Pátria. I cordialmente e' juvent�l(lt I da 11oite, reuriia os· :qu�nte- rQ) q,u� fez 10 pontus em 10
a melhor do quadro do Cra-

.

guilhot trilou o apito, orde- A lealdade no eampo ,de: esportiva, de todos os Esta- í tos do' Lira li) dô CruzeIro lances. ztiiro.nando (J início do "Clássico luta esportiva é a melhor es-l dos e ,!�rritórios da Nação; do Sul.de ;JoinN.i.le, ,; Campeão - S .. �. Cruzeiro "BASQ�JETEBOLda ,Amiz�de:'. "
" c?lha de comportamento so- ,a partlelp�r, do V Ca:npp.o� I Parb.da. mOVlmentadlssl- " do Sul -- 32 pon}os O .encontro' de _bi1squeteOs pr,mplros mll1lltos fo- elal elevado e·,nobre, na !l!-lnato BraSIleIro J1.1venil dli): ma, pnnclpalmente nü 20 Ernesto Hendel - ,.2 pün- com com�ço ás II horas e 9.

!'a� desprovi?os de nenh�m ta pela vida; a coragem" se l,Basketball.
"' ,I tempo' quandQ reagiu o Cru- tos, Alv:áro Luiz R_ibeil'o, 10" minuto's, reuniu a equipe daDnlho, com .logadas",lmedlO- desenvolve, sem 'os. defeitos 1 Santos f>s l"ece,bel'á- des- I zeiro fazendo 21 contra

181 p. - TICho B,rahe Fernan- Ipiranga contra,a equipe do,eres J: sem obietivic!ade,. j da t,eu;eridade; a ID,odestia I v,'anecida, eou; P carinho ql,l€ I t>on�os 'do Líra,' Na 1 a fase des, 5 p.

-, N€lS�,n, ShU,m��- Cruzeiro.Aos poucos a eqUIpe trlco- se cultiva, sem as :desvanta- merecem os que lutam

de-lo'
LlrH fez emprego 'do seu cher; 8 p. Ademar GarcI<t Partida müvimentada a-, 101' Io! g:'U1?an,do terreno .1)a- gens da timidez, a a1tive nft{) ,sinteressadamente �las �{)- sisü$ma d,e_ :iogo, tendo Ed-! �'ilho, '! p" te,ndó� eonq�lÍsta" présetando o qu.i.·nteto" do:ra ate o fma! do half-tIme 8.e apresenta com os v1c10« as causas, sem outro obje- 'son Hopg SIdo o homem da (lO aSSim OS 1.0, 20 e <10 lu- Cruzeiro abalada pela der-.'�i>sentar sua sup�rioridade do ürgulho; ,e a vitória "Li ativo sináo o de lut�r com le- canchlf',. . � I gares, .

rota frente ao .ubiratan noll::t liça, dando- ao placarde derrota' não represel1taâío t;!ldade � desprendImento, Na 2a fase o Lua parou I 20 lugar - LlTa T C. voleibol, tendo os locais' cnn11m reflexo fiél do andamen- inuti1 vaidade, ou falso C{m- 1 Frandscc Luiz Ribeiro, inexperavelmente, dada a 2'1 ponto.s Luiz Alves Fer- seguido graIJ,de vantagemto da luta: 1 x O ,tendo o formismo" sinã,o apenag doi;> '. Pref.eito Municipal de I pOl�ca movimentação de l'eira, 5 p, - Edson. Pala�i-tent.p surgido ao 12 minutos RRpetos dIversos do meSVlO Santos • LUlz Alves, que retardava nio, 5 p. - Osman Boaba!d, G(lnti�\úa na quinta página

Brognoli, com o esforço
que fez para, em vão agar
rar a pelota, teve um dos
:ledos ligeiramente contun

dido, sendo forçado a dei
xar o gxamado por seis mi
nutos, tempo em que a par
tida ficou paralizada.

Q "team" paulaíno ernpre-

por intermédio do .estrema gava tudo para <\_umentar a i Iitou, conseguindo destarte Valério, Moacir e Wilson. son, Teimo (Itamar), Anas-
Osmar que, livre da marca- diferença enquanto o bando I evitar a derrota. No alvi-azul destacamos tácío, ·Moacir' e Ormar.
ção de Minela, atirou sem avaiano parec�a exgotado, I 2 x 2' acusou

�

o placard, Brognolli, Beneval, Danaa,; AVAl - Brognolli, Bene-
hesitar, gahando a "esféra", Incapaz da. mais leve reaçao. I sendo, que os· três tentos da Lisboa e Minela. val. e Danda; Minela, Nílsori.
,) reduto final avaíano. Assim, o primeiro período i fase final foram obtidos por I (Adão) e. Nenem; Bolão.

pertenceu ao Paula Ramos. I Lisbôa, de cabeça, aos 16, O ..Juiz, '

'

(Nilson e depois Bitinho) ,
Resultado final: 2 x 2 ms.: Moacir aos 22 e nova- � Newton Monguilhot refe- Nízeta, Lisbôa (Américo, A-
o segundo peuiodo foi bem I mente Lisboa; aos 2� minu-j riu (J. embate, com atuação mor im e Paulinho (Balão, €O.

diverso do prime iro, tos. regular. depois" Lísbôa),
O equilibrio de forças fi-

'

cou patente. Não que a equi- Osmelhores Os quadros
,

pe pau laína tivesse decaído, No quadro tricolor

gosta-,
PAULA RAMOS :--. Jai�e

de produção. 1 mos ele quasi todos, especí- I, Dinarte e Jaime H; Astro-
O Avai" foi que se rehabi- .almente de Jaime I, Dinarte, gildo, Valérío e Danda; Wíl-

Preliminar: 5 xl) \

Na preliminar entre 'os
. t

quadros suplentesr venceu o'

Avaí pelo escore de 5 x O.

•
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Florianópolis, Terça-feirar 8 de Julho de 1�52 5

'Coroado �.ma.is comple-j
.

.

. to exlto ... .' "!

Alvarus de Oliveira) f'etado muito mais os peque-
Os presidentes das A"Ho- nos negociantes, os que não

,éiac5e!-l comérciais procura- it 1
'

,n.-,
_ ,possuem capl a. para .""

ram o sr. Presidente da Re- movimentar!
pública para conversarem Que se vá ao interior.
sôbl'e a situação alarmante

l'
Que se veja mesmo pelos

por 5lue passa o comél'cio. subúrbios do Rio, a situação
(Continúa na 3it .pá!!,) H' t-= _3 \lma 1'e raçao grande, de penúria em que se acha

de negócios devido a l'etra- o comércio.
ção do- crédito. A Cart(�iI'a de Redesconto
,

O presidenh� ouviu, con· (Banco do Brasil) está se·
versou e prometeu providên gurando os crédiios. Leva

se l_)repKI"a cias, embora declarasse no f-empo !)ara descontar e 0u-
.

UDI "-tutu"·1 ,I',eu sorriso, peculiar, que o ti'o tanto para movimentar
'. 1 problema não era tão grave 08 títulos. Ou-pela bUl'ocra-

O ''tu,tú'' é uma fgil,aria de fei- assim. " . da ou por ordens superio-
jão preto eO.zi(to, misturado PaI'" oe-ltl" J d

• • '. <. "I I o que rea - res, ou por estar ocupa o
'�om farmha ue mandIOca ou mente Sb pa

" 1 -

'1
_.---�-------

, .' .. ;
.

'
.

. . ssa e preCISO agora com {a agncu tura, o tenção. O cam.po drecisa de
-d,e Mllho, serndo, as vezes, que se saia d . j. '. •

1 d d
-

a secle.ana, que se adia'ntar e que a 1'e- proteção.
a.co�pan la () c, carne seca

que se abandone o confôrto tracão de crédito está ['eten- d
-

l)}-ecisa ser
'tlesfl3.da, couve pIcada e u� dos escl'itório�

'. A pro uçao
_

_

d' t-
.' os, e' que se ell- do o desenvolvimento das def.endida pelo Govêrno.

bo-m molho. A 1ges ao dos frente a SI'tu - .

f
.

.

'

. . açao ca ora. operações e por ISSO os 11e- Mas não se pode aba-ndo-
:;a 1 i m e n tos pTeparados com

S P 'd t
-

d
' d" .

•
• € o reSl en e nao po e gÓC10S an am nuns e l\ quel nar um setor por outro, �malta gordura e tempero so-

f
• 1 'f Y.a e' g�·'allde.

'

. .

"
. aze- 0, pOIS se oram os j\ máquina preelsa se

'�re um pr�.esso maIS demora-
"

' /
.

_

b
.
.. • t' � a tempos em <lu,e os reaIS se Há outro fator, () peqneno cuidada no too,

'46 que o nga. o es om.•go "f' d
.

d,

b
.

f
"

.

t' 01S arcavam para an ar erJ- comerciante ou 111 nstria! Ne,nhnma peça podera seF
redo rar de es ore.os para a1-' - , '. - , ,

_ _1' lA d tI'e o .-pOYO c �'entIr-ll1e a6 I ",-,m caplw1. nao 1'0<.18 eSDe- aÜUnçlonadn, deverá deixar
ovar a seerecao ue suas g.an u- . ,

.'
, - ','

.

,

,

;'
-

b
necesslCtlldes e ouvu'-lhes as \'ln' pelo YCl1CllIlento dOd ti- de ser azentada,

las. Neste caso, e sempl'e om, d
-.' b -

.; O' d quelxas, que estall.ue ge11- tuJos e como os an{;os uno Do contrário 1150 fundona
-

temar "Carlwlelw·. uso e. '

'

. "

,

d' t'
te sua, de eonfwl1ca,

.

mas descontam porque a Cal"tel- rá direito" '

:'um anti-acido e Iges lVO co· .

' .

.. que procure senta o proble- ra de Redesconto demora e Não, sr, Presidente, a si-
'nlO "Carbo1eno" apos as re- .

..

' _ : ': '1"7' 7
ma. devolve grande parte, acu- tuação é séria, A situação

feleoes, faci!Jta a w",estao dos
T b' d'

,

b 'd
-

d
' -

S, am em os 51'S, U'lgen- a cam o 1111 mao e aglO- 'não esté boa nuo,., em

,alimentos gordurosos e prot�- t·
'

t'.

."

. tes das aRsociacões comer- a,' com Juros eX.Ol'SIVOS, crédito o comércio não po-
'··...e a tnIlCOSa. do eSlomagu có-n -

1" I t I' d
'

.....
,.. _ ,eiais ta vez não sintam tan- s o a em o malS, encare- de andaI", E sem comércio

·;,tra lJOSSl'VelS lrritacoes e In-
bl 'd "t- ! '

'
-

fI
-' to � pro ema a corroer·lhe c-e a VI, a.la ao cara. prospero nao pode haver

a.macoes ,.

t A A
'

l' . ,

.

.

as carnes, p01S ISSO em a-
..
gncu tnra merece a-. paIS prospero."

'I' "
SOU' O: éraque .

Jo méu time !

.:.;'.'

J
.'}

',).- E não ero, nôo senhor I
1 Tr, tovam-me até de

;.':�: {'molengo" e diriam que
eu (.Oi;O'lO da "molero".
Um -di:J cconse horom mi

':1 nha màe o que me desse

il !:::iu�l��� od �a;_Cu��t C��,�
:{. b c+en do o cnemi,r e o de

-._! bilijad9, E hoíe 9!tou co'

:t rede, forte f,I robusto, E o

"io'J
medo co fraque a deso pc

",:.,'
recau. E cgora sou o pri ..

mairo a ser convidado pa
ro todos os esportes, O

j apelido ficou p'Jro tráz e

q
õ

s refeiçõos nunca ma Foi.

.� ta o coiharinhc de

<i '

Emulsão de Sc�tt I

l�·
��:' �

""���� t,���'"1
,

. i I �
�

Acão entre
..

amigos
o departamento de Assis

t0.(H;;j,a Social, do Grêmio Pe

'rln; Jorge Frassatí (G.P,F,)
8�pera de você a sua cola

ooraeão.
Incentivar a JOC, e111 sua

-i!;mnde CAl\1PANHA é de-
-

ver de toda a classe traba-
Jhador'a,
CANDIDATE-SE a pos

suir em seu lar o mais belo

'-tuadro de São Judas Tadeu
ffundo "bordeau" em alto

·:tele,'o em �êf\so) escolhendo
{) seu número.
o único no gên-ero.
E..xP.osição e bilhetes na

Gasa NAIR - Rua Tenente

�omo

D
------------------�----------- .__ .... _--, ...-------

I' iario.
da Mefropole.. i------:_-- S' I

·

I
·

IVende-se
S d· t

'
..

I
' I I.J S I À rua 24 de Maio, 827,

em cre I. 0, nãO 'e possivel . J Ataca todo o org�jsmo ;::� � �����i��t:�at;�=
EM 'SIFILIS OU RElíMA- ral. Tratar' na mesma.

TISMO DA MESMA o la-
GEM?

USE O PUPULAR PREPA- .

'·i4l!fJl:me
I - Apr{)vado pelo D N. S. P., como amoltar no
! tratamento du Sifilis e ReuIfiatismo. {}.a mesma

,}tl marcador, 'estaiido no lo zetrístas pura não perder a

qU:1rto vencendo por 5 a 4. contenda.

Reagiram no 20. quarto os Com parciais de 15 a 6, 15

-comandados de Garcia, e a 11 e 15 a -13, os rapazes

conseguiram terminar a: de Blumenau .consegUÍ;ram a

primeira fase, com a van= ] melhor sôbre os de Joinvi

tagem de 1 ponto, com
.

a !te.
contagem de 16 a 15.

.

Os quadros tiveram a sua

A 2a fase, jogando melhor constituição normal do cam

ponde o Cruzeiro sem mui- peonato, sobresalndo-se no

to esforço vencer 11m adver- Ipiranga,' as duplas Righet
"ária que denotou possuir to e Evaldo - Reino e no

I bons. elementos, porém, ne- 'I.cruzeiro Ademar.'
- Ticho

l'cesHlt::mdo de maior treina- Brahe,
mente, para adquirirem um RASQUEi'EBOL
bom contrõle da pelota. Praticamente campeões,
Ouadros e Cestinhas os jogadores do Lira' de-

Cruzeiro - Ticho Fernan monstrando segurança nas

! des (2), J, Rother (1). A L. jogadas e com .um Edinho

Ribein� (22), E. M��ld�l (4), com uma fome espetacular
A, Garcia (10) N. Schuma- de cestas, pouderam os ago

cher (2), Rodrigo Otavio:' 1'3 bi-campeões estaduais,
Ipirauga - Carol Kuhn, confirmar a esplendída for-

L. G. Probst (7;, E, C, -Sa- ma em que diante de um

da (2), Heino Marx (14), J, contendor mais experimenta
Silva, R. Vahlce W, Ol ivei- do" lutar com denodo e em

ra, E, Rodrigues, H. Fei, R. pregar C0111 inteligencia as

Pereira. recomendações do técnico.
Já na la fase venceram os

A·'MteI�.
.

AlEIS· DE PISTIO]
-

_"'is 93% abertos .. , Aviation
,/

Os anéis dos pistões devem estar

Uvres de depósitos e ledimentos pre
Judlclail'l, a fim de que o .élee possa
elrcular e proteger do desgaste a.s

peças vita.is do motor. Aqui está uma

prova de que o Atlantic Aviation
Motor Oi! realiza melhor esta tare
la", Vários carros 1'oram postos à

prova num teste de 30.000 quílôme-

tros: os anéis dos carros que empre
gavam 6 Aviatton Motor OH man

tinham-se 93% abertosv.. enquante
que os dos demais carrosa Icançavam
apenas 31%. Não resta dúvida de que

r o Atlantíc.Avíatton Motor OH reduz
o desgaste II, o

.

consumo de óleo.
aumentando a duração tio motor de
seu carro!

RESULTADOS DA 3a RO·
•

DADA
jogadores metropolitanos
pela contagem de 20 a 8, ter
minando a ptrida pelo es�

core de 49,a 16.

Quadros e Cestinhas
-Líra - Luiz' Alves (6), E.
Hoog (25), L. Machado (2),
R. Oliveira (2), O. Boabaid
(4); L. Gouveia (2), e E.
Paladin i (8),
Ipiranga - C, Kuhn, L.

Probst (6), E, Sada (4), H.
Marx (4) e J, Silva (2) H,
Fei, E. Rodrigues, W. ou.
veira;

•••Troque pelo' novo.Atlantic

111 :I10N. motor oil
Os últimos jogos do certa

me tiveram OE; seguintes re

sultados:

Voleibol
Partida arduamente dis

putada com um Cruzeiro
disciplicente e um Ipiranga
uuimado pela sua torcida,
teve um desenrolar dos mais
vibrantes, quando no sete
final tudo fizeram os cru-

I I

pela
. J I

I·

para

- .. PROVOU SER O MELHOR

ENTRE 16 MOTOR OILS SUB.

METIDOS A ME.SMA PROVA I

�.
.. O MOTOR OIL OUE OFE-

RECE TODAS AS QUALIDADES

EXIGIDAS PELO SEU MOTOR t
I

alo '-T-RIPLlCA A VIDA

DO MOTOR DE SEU CARRO!

t
.

',,'
. � .

. HllflelAs fSPORTlYAS lOuça as

últimas através de Rádio Espor.
'11O

-

tes Atíanttc, diàriamente I con

� sulte o seu jornal sõbre emís-

.

SOf.l\S -e horários I
..

ATLANTIC REFINING COMPANY :Of BRAZIL
GASOLIHA • MOTO. 01f. - I.UIRIFICAÇÃO - I'MIUlUI.I.Y • lATIRIAS ATLAN11C

---_ ....._-�------

origem.,.' .

lrwfeusivo ao organismo, agradável como U,

NAS COHVAlESCENClScor,

CASA. M18CJIL.AJiIU .......
b\1:1tor." &UI.. LeoA.
Vimr, v,,�.... Dt....
.... Vd"'�.1H .afN.

Afuga-se _.__
Uma casa sita á Rua Almi- Teap'O'''''grafo'rante Lamego n. 218."Tratar, .

General Bitencourt n. 1.38.
.

Precisa-s-e de um bom Ti
,

.

d'
.

pógl"afo. Trat.ar a rua Feli-

Van ...... l)e Schmidt, 27. Livraria
... .,... Progresso. ..:--;

1 negpcio seco e molha
do á Rua Tereza Cristina

Ino Estreito.

I;-;formaçi'i-o neste .TornaI..
Fr.qu,zl' em 9�,1 I

Vinho CrelHolado
.

(Silveira)

Q-ueoljirdeu 1
Uma pulseira de ouro.

Procurar à l'ua Haroldo Cal.
lado, 14.

-

.. ..:•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O orador: informa que não conhece qualquer caso :A refenda atrrmaeao mereceu 'ímediato e comp.leto d J.' '1' R Ietivo .rnas ;qJi� o fim .do' seu discurso era 'possibilitar repudio por . parte dos deputados Estívalet' Pires e Antô- l;e��l��, 1301;-V�ÚIJagem;
au-

,

f'
,..,

Ih ..
G 1'1 Ii

"

t ,.� . p ,,� 111..) .Iu<!-noo. ce esus, e as,

i1U1Z[l.S, ,e, dei_;ta, erma proveniu c perrgo, a seme an- ruo sornes de A.T!lClC a, dignos represen anvt.s ao aruco
'h'

'

",T,,', Conceiçã e
8 DE J,m:"H'- �

, Ii l' t id d d F I
_ '.. ',.. 1" mui eles .l...aria vv o ,,'

uo rea izauo em ou .ras um a es a ·tJ( eraçao. SOCIal Democrático pe o oeste catarmense, que provaram II 1 t À tI' A data de hoje recordn-nos
\' d

.

t t it
.

I ,.

d' d ,__� 6
_ .

t' t 1 "-- t"
. eiena ce a .

.f In a o nnpos o errr Orla s:

� aaC,i€-' a e, fi. : que �1�0 e�!,s .ta o. àL, ":US corno
ENCONTROU'A MULHER que:

.O deputado Vicente Sehneíder deu conhecimento ii .;�u:nbem �ue ,S é.l�ados fngünfleos constituíam verda- CONVERSANDO CO}I UM
- em l.691, ?,epOIS de ha.,-

a de um telegrama vindo de Chapecó, onde ião feitas deiras �e::zas dos iateresscs dos colonos pelo am?aro �:' .'

SOLDADO ver :sta�o detido dura�te.llamações contra a maneira como está sendo cobrado suas attvidadea e pela certeza de que a produção sela
Al' d 'c.>

.'

Pe quasi dOIS anos em Bel.em,

t t
..

'1
.

i ' ' 1 ••

d ti Pt'
. - .exan t'e r l'unctseo

00-1' "", ..

O impos O €l'Y'ltona. rogo '8.iJ.,tUn·lr.H v, preços 8& ,1Sr& ,01'1OS.
• '.. 'd taí 'a do -Pará regresso.u a sua

,

l �

d
• .

, . L' rena e os aIS que manü '

. .De novo a exportação e sumos O representante pessepista c()loca�do-se' contra _QS· ; .. ';:" í
. missão em uma 'pl'OVlllCla

C t· 1 t '1 1 t' À V' t ,... l "

-f' I
;

t ,;. t
"

ícult
.

- .. recaoos. .

d S �00:1 muanuo na ruiuna, 'o uepuraco ' ieen e. ;jC,l� fng-or! !(:08, CLl ceou-se amuem contra os agrrcur eres, 'Q" d tem '. castelhana o.pa re amuer
, '. " -.

. nan o em que agu, a�. , ,idér ocupa-se do caso' da exportação de sumos VIVOS, quer dizer, contra o povo,., , (J' mesm �ss'm f
.

que eu-
'I'ritz : chegara em Belém <!;.

d· '1
. �

,

'I
.. .

di ,'" J
.

t'f' I tit t' J' .. d oe �" o, .'),.1 01 �.
-

9,r'a ruzer que a pro! orçao pura e snnp es VIrIa pr�l- Aíím 'c e JUS 1 rcar Q seu gUDS 1 U IVO, o (Iepu. ,8, o

I"
.... ' d '11"" " 11 de Setembro de 1.6.8 ;

...
' .

\' Y"" "') t tunoa
c·Ollü8.n o a .mu let en. cou- .'

r a econorma catarínense. 'a'r.iSAS ,l'el'rmra fOl a tr íbuna e eceu opor 'unos cornen- . •. I
- em 1.706, uma ordem

J �
,

, • • . versa amlSlosa com um so -

-, .A certa altura, o orador afirma que os nosso�' fri- tarws enl torno da matena, .

dad Ale�"nd.re ;;" per"- regla determmou o feeha-
'f' t

-

'1 ,.. d
-

r'
,

t'L t' f' .". d o, ,A... nau .
•

,:11'1 !eO:;; es .ao pé\g-U!l( O m,enos peto· SU!nO VIVO c O que os )0 aeol''CIO com 'e3se SUfjS lLU lVO, ,lcaID a Ci'I1;€1'1O O, t '. J
. ,mento de uma pequena tIpo-

"

'l.�' ., .-l ., '" 1 "A t- t' E t'
.

l' , • " "fl d
ueu empo, e maU{IOU umai' -flllgenereél do ",,10 LTrallue {lO oU , sen"o, en ao, apar eit- xecu l-\70 as pHJVIüenCj8.'J ne;::,essana.", para uelen er, (W
b' b<' ,1" t: "1 t .. b . grafia instalada em ReeI e.

1 1 .J J" J 1:)'
-

' '

.

l' d"
'_

d ,omauvl),Clce.an'l.c.ae-j!b pe o (epu.taúo <..st1Va et· lres,,_ que acentua estar o mesmo tempo; os su!no-cu.tores as úlVersas reglOes o
d . t d" I sendo os impressos seques-

b 1 t" , .

d'<1 h' E"
. L d f' 'f' "d d

.

t' l' ça a cara. me a e. I '.
'

() ·re par,amen ar CllscorrenclO sem o eVI o con eCl- ",stuuo, e os ml,eresses, .(JS ngon !C�S, a a amIma J.
N.t. 1 ta h'''''''. ,h'ados e os tlpogr.afos 1'e-

.

t 1 t'
.

t d f"
• �. -'

1
•

d CI C t
. a UI a meu 'tl ou-ve a; •

�en () c a ma, ena; pOl'quan o o preço os 'l'tgornlcos cl1� gaçao (1€ tocos com fi economIa e 0'anta' ,a arma.
. I 1 t', t" .,', A'".. _: preendidos;

. ,

lh 1 ,1 t 'b I
.'

t ,f"

I
"\,..., " . com·L)e,e.l t, qUclX<l e .lt;xan .

. .

!Ft,rmenses
e me__ 01' «(I ql1� 0.,OS es'a €:eClmel1'Os gr'lil-' 13 O\l!IJ"tltutrvo e aprovaao. '.'

'

, t: o "';d •

i

.-' em 1.785, no RIO de Ja-
- 'ORDE' J){ DI'"

(Ire es a umal g,u, o no xa-1. ' •

tIOS. .:, ·.M ) ./'),
d .:;� 1 1 ..' .

_ ! neIro, nasceu FrancIsco de
Aqui a discussão tOlHa vulto, e o deputado vi.celltel la.,:i:ne,cussão do Projeto de LeLn. MI-52 - Autoriza' 1"''';tO p.ecuco ce.ser Clu

;1'Lima"e Si1và, General da
"'h'd f' 't d

.

t t
' . . . � -

d
•

d' '1
- men o. '.

'c neJ 01' rea 'U'l1W seu pon o ,e' yIS,a con rano aos In- a aqUlslçao e uma al'ea c ·.�erràS, por (loaçao, parn cúns- , ..�.............,..,..,__............,. 1 ExércIto e Comanoante das

er�ss:.p, dOR industl'Ü:.i.s! por ,achar que os mesmos estã() -t;ruç�o, �e l:ma es\:ola .rural, .no. di�trito de Paulo Lopes, CnmUIII"Caca-'o i tl:?pas imperiais na campa-
breJuCtlc:mdo os pequenos CrIadores. .. mumClplO (te Palhoça ,-- Aprovadp. U Inna de Pernambuco em 1824-
f ConeJui pedindo (lUe :seja rej�itado o requerimento Discussáo e votaç,ào dó Proje;to de Lei n. 68-52 -

.

- , ! membro da Regência de 7 de
p,�la proibição da export:.1ção. i\.ut.m:iz-a n aquifdção de uma áÍ'ea:'dc tenas, por doação. Recebemós da lrrrwndade Abril de 1831 a 12 de Outu-

� Parece-Tlos que o deputado Schneider, com Stlli tc;;J'), oara construção éle uma escola rund, 110 mqnicÍpio 'de do Senhor .Tesús..dos�assos bl'o-de1835, falecido 'a 2 d",
ru:lvog:t a alü'l do preço e, por isto, m'aiores dificuldades [tuporanga -- Aprovado. e Hospital de Caridade, a Dezembro de 1853. Cenitor
I"ll'a os cOllSU1nidorefl. Disenssão e votação dó Projeto de Lei ni 81-52 - seguinte comunicação, que de Luiz Alves de Lima e

Isto acolltecet'á fatalmente porque não podendo os Autoriza a aquisição de uma área de terras, por doação, agradecem.os: ..
Silva, Marecha1 e Dúque de

l' 'ssos frigorificos adql'iril' suinos vivos em úutl:os Esta,
. destinada a construeão de um Grupo Escolar no municí, "Comulllco a V. Excla que Caxias;

(hs, terão. q,uc enfrentar forte .cl::)l1correncia para fic�1l' loio de Ch::,pecó_- Aprov.ado,. . I
a Mes� Adn�i�i�trativa :ld- -. em 1.827, um destaca-

,

com os Cl'lUGOS em Santa Catal'lua. 13. DIsc'Jssao--do PrOJcl o de LeI '1. 226-51 - Ey.bnJ"ue ta pal a. o blenlO de 1902 a mento argentino_foi derrota':
De acordo com a lei da oferta, pro-cura, escasseando as dívidas fiscais, 11ão excedentes ;1, duzentos eruzeiro« 1195,1 e empossada no dia do junto a Ilha de São Se-

fi matéria prima, subirá o pl'eço. .-:- Aprovado.
.

primeiro do corrente, ficou bastião por uma pequena
E o povo Que pagne .. , o aumento. . .

, Dif\e�S350 e votaçi1o do Projeto de Lei n. 1t17-50 _. assiin ctHrstituida:
; forca de artilharia 'brasi-

O deplltad� Estivalet Pires defende a proibição Oispíje�qôhre a regência de anJas extraordin árias ll.3 ti Es- Provedo}' - peR. João da lleir;comandado pelo 1° Te-
Quando em discussão o requerimento, o deputado E;,;- colas Norm,>.is c IURt!tuto3 de. Eduea';üo do E:óiado Silva Medeiros Filho;

-.

i nente Antonio de Almeida.
tjvalet Pires defende a médida pleiteada, argumentando Voltou às Comissões, _ V_Ice-provedoJ' - Des. J'o- o' inimigo deixou em cam-

que é favorecendo ás indústrias é que se favorece ã'Jll'o- Votacão do reqllel'il1H��lto do 81', depGtado 'Es�jvalei sé Rocha Ferreira Bastos; po 10 mortos, quasi todos
- -

P' pJ't 1
' •• -

a .J. _ - ' S,·.e('I·"tf>l·i�o· - ,IJlliz San- :.ng,l,.:-.se'" ou nOI·,te-a.mel·l'ca.-c!Jçao. - -! t'er. -.-- tel ,eanao a prOll:Hçao a eXpOft,ai;ao ao f?Ulll0. - - - .... 1'.'.
"-

- .:. '= _oJ
-

_

Em aparte o deputado El10ri Teixeira Pinto aleg'a vivo para TonI do E9tl:tdo. Aprovado o 3u,b�títuti;:'o do 1:he8 Bezerra da Trindade; nos;

que a proibição de eXIlortação .de suinos só favorece os de:;}utado Vargas Fel'reira.
.

I
Adjunto de Segretário -:-1. - 1.875, no Rio Q1'ande

"trust" contra os interessei! dos suinocultores, pois essa A ('uvarde �gl'e$ão de 11m 'l"ClCa�Or, .e� Haja! Jo�é.T?l>��:ino �e ,Souza:, .

do Sul, f�lec,eu o. Dr, �Ia-p;':Jibição viria contra H lei da of�rta e, procura, I Ocupou li tnbul1a o' d(;;ptltado BahIa BJttenCOUl'l que i T�cO!,ICU� - Nfanoel F1e- ,;.IIneI .Pel'elra da Sllv[\ Uba-
Essa lei foi huI l-!lVocada pelo -d€putado Enori 'fel- rtQ'.l;�e de lhj<t1 c!3d0S umc'n�tos �()hre :\ c:,ontr{!e agres- denco �a .silva; i tu_ba. a quem ,muito' \leve o

)feira Pinto, POiR se o Rio (';mnde e o Paraná proibiram -siio de que foi vitima X1ulluela cid:lde,' o ve,reridor 'l'hiagu.. �roc�l'a(�ür Geral - Ce�. ; Rio G'rande quanto à sua ex-

� exportação pm:a o 110SS� Estado, c,omo-<j,á disSemo�, o ,Tosé da Silva. representante do Partido Sociál 'Democl'á- 'Joao Canchdo Alves Man-l porü�ção de extrato :ele car-
'

voduto aqui escasseia e o preço aumenta, e não dimi- tico e lideI' classi.sta, 'pois é presidente do S�dicato da 11110;
,

. ! ne..
Ilne, como parece acreditar o nobre represelltnate de Tan- Estiva Terrestre.

-

. Mordo.m� d? .Culto - Jú:( André Nilo 'l'adasce
gélra. O orador trouxe ao conheeimellto da Casa, a integra 110 Permra VIena; ,

- O-deputado Gomes de Almeida contesta a afirmação da queixa apres'entada,aQ Juiz da Comarca.. ! Mordomo dos Ó11ãos -

_..,.............._...._w....._..,·�_.-'#

do deputado Enori Teixeira Pinto, que considera "trust" O deputado Bahia Hittencourt tornou a, condenar i .Alvaro Soure;; de 'Oliveira;
a cadeia de frigori:J;icos .do oeste. Acresce.nta que' ,e'sses com veemencia 'aêÍuela agressão, ;;;a1ientando a absoluta Mordomo dos-Expostos -

estabelecimentos prestaram e estão prestando enorme necessidade de serem tomadas .providencias capazes d;) Al'i Nícomedes Lentz.
,

contribuição à nossa economia, impedir continue a policia a cometer t.'l.is indjgnidades Apresento a V. Exeeia. os

Esse aparte é apoiaqo pelo deputado Coelho de Sou- que tanto depõem contl'a o bom nome de Santa Catarina. ! l)�ot.estos de �lta . :stima e
Rela ão dos tele ramas

ji':a. •
' (hstmta c,onsHleraçao, 'I t'd

ç
d

.

g

Prosseguindo, o deputado Estivalet Pires�: discorre E-.O I T'A·1.. I,uiz Sanches Bezer,l'a da f
re lOS, urante o petíodu

-

........l.ndade. de. 30 de junho a 7 do cor=-

com, grande cou,!lecimento da matéria, galietart·do que 'a J.f
rente;

criação de suinos no, oeste, está devidamente racionaliza� MINISTÉ!JIO DA MARINHA Secretário
Pedro

da e istó unic�l.1nente devido ao amparo e estimulo que, CAPITANIA DOS PORTOS· DO ESTADO DE SANTA
direta ou indiretamente lhe tem pl'oporcioliado os' frigo": CATARINA
:rificos.

. . .

INSCRIÇãO PARA :EXAMES DO PESSOAL DA �IARI-
'Di� maiil ,qüe ° preço do suino vivo e'm nosso EstaQ,!'; NHA MERCANTE

sempre �steve entre 7 a 9 'cruzeiro,;, préço jámais verifi-- De ordem cio .Sr. Capitão de Mar e Guerra, Alvaro
cado no Rio Grande do Sul, com os reqanhos ali cdados. Pereira do Cabo, Capitão dos PÔl'tos do Estados de 8a11-

, " p�ssoas a�igf\s� o nascimen..
Ê' que a cl'íação raciónaliza-cia dá maio'r l'end:imento-e PC)!' ta Catarina, le�o ,a'o cónheCi}11ento de, q�leni possa jnte- to,de seu filho IRAN, ocor-
Isto, os industriais' de outroS' Estados vem à Santa Cata- resgas, que $e achr�m abertas a$ lnscnçoes para �x�ames rido dia 6 de .fttlho, na Ma
l'inu ,e oferecem preç_o maiÔl' do qu'e 'p.agariam no Estado de do pessoal 'da Mannha MUl:cante( 2a. época - mes de_ tCl'nidadil "01". Carlos Cor
origem, em prejuízo das atividades das nossas indústrias. 'Sêtembrü), para as categorias seguintes:

Mais àdiante, esclarece o orador que os frigorificos a) lo e 20 Condutor Motorista e Maquinista;
do, oeste,-numa patriótica conjugação de esforços, incen- b) Mestr-e de Pequena cabotagem; Mestre Amador; 'QI>�er'"""'C,

....

·'
...

"""u·'h·a;;;. I�S�e'I','p�as
..

..;,.s-··a>--',d·8·'·· ..,

•.

�
tivaram e' ampsl:aram por todas as formas, a criação de c) Contra-Mestre; ti"",.

"

suinos, garantindo, a ,todà, a produção, escoamento ime- d) l'ab'ão de Pesca;
d'

.

t d 'd d d' ) P t' A']' d P t' P t' t d" O Pmfes.SDr ,Ruhens PeÍl'lv'ue qu.e"
.

.se encoRtra 'hos-la o e comp.;nsa ar, sem lle,ceSSI a e e serem OB nos"- e. nt lCOS,. mo .lares e, ,ra'lCOS e .rtl.. lcan es··'&-· "',

sós 'suinos eXí)ortados viyos'para os Estados vizinhós, Oll- PratiCos. Atalaiador; pedad-o rio LUX HO,TEL, apl"es�:mtaI"'J; gratuitamente, 2�
de não alcançam preço melhor., '�;'� f) Arrais; través d.[,s co-luna:s d{�ste j-ornal, tlm estudo s(lb:te' ô :pa$--

O deputado Coelho.,de Souza, sec,undando os argu- gl Carpinteiro N::;.v,al; saoo, presente e futu.ro de cada l.eitM. O CUPOM abai-
mentos do orador, saliellta que, se a.Cofap pmibiu a ex- h) Condutor Motorista-Amador.

\.- xo., deverâ ,SelO devidamente pr'EJeneh1do COll\ o ,PSEUDô':'
po-rt.ação é porque o volume dessa exportação era expres-

-

As referidas inscrições serão encerradas' no dia 31 Nll\10 do leitolt, e_as indic:a.ç.ões necessAdaa, qu.e sã.o: da-

sivo. Além disso, a Cofap justifica a proibição corria meio de Agôsto do corrente ano. Os candidatos aos exames, de- ta, mês e ano do "nascimento. As,sirn c()nlOh,lugal' da na

de evitar L� espetaculaçãt\ portando a favor do barâteá:. \'erão comparecer a esta Capitania dos Pôrtos, para fins tividad.e, e'stad-o dvil .e p-rofis-são. Sendo pQ:ssh--el. 'indicar
:m-ento do custo da.�ida., ...

.
.

I de �eren: �nstruidos sobre 0S documentos necessál'ios 1'a-
também a hora do nasdmento. Cada pesooa interessada

0, deputado. Estlvalet Pll"eS conclui suas considera- t l'a mscrlçao. "em conhecer' se,,-, futuro, de'V'erá REOORTAR o CUPOM

ções demonstrando claramente que a proibição dil'expor- i Capita;uia dos Põrtos, ç,o Est�do de Santa: Catarina; ,abaí�o, e indk;:al' com sua i?·r.6prí�,letl:'-a, os,d:a.d<ls necê�-

taçã� de suinos só· vira beneficiar a economia dos suini-I em Florianópolis, �m'3 de -.:rü1ho de 1,952. sáriós ao estudo, 1st" f-etto, end-ereça'r à l'edà�..ão de nOSSG·

:::,��::�!r�i��1!.�;:E��rf°;.:�::�O:.�� "pe-ll-Tar;t.t��l;�C���l;!:pa+:Z;.!�Q:.���a�:o1.�.���:-""
jorna.L � U 1>·0 \t

.

O b' P 'd S
. ., '. ·s.r. Pl'vTeSE{)t· Rub.ens Pe·ir�q\Í'e

, � • ,11.0J�e rep]'eSeJ,l.,ta,.. llt.e,,{�o artlo ocial.Pro.gre.ssis-. ."". .'
'.'

r:
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.. . ."
�, Redaçã() cIo "O Estado". Ne'b-ta C�p�tG,l.t". C?1Hndel?t� como tr u�t ,os modelares -estabeleclmen- ( VIUva Alcma SIIv.a, participa aos parentes e pessoas Envi{) os' dados ahaixo,' pura re€-e-tos mdustrI�lS do oeste, mtegrauos, em �rande pa-l'te, de flmigas o 'contrato de casmuellto de 'seu filho Ari, com'

,:modestos sUlllocultorcs e pequenos agrIcultores. a senhorita Rita 'Silva.
heI' anotações sôbre meu passado, pre-

N sente e faturo, livre de de,13pêsas.
.

ão se c.ompr�epd€ como.o r-epresent.ante �o sr. Ade- José Sebastião dá' Silva e D. Maria Martins da Sil- I .
. ,

:!;ar d: B,a'l'r�� �aJ� ous�do fazer t,':'1 afll'maçaO c�mple- • va, participam aos p;'-u��ntes e pessoas amigas o contrato
",unen"e contIalla a. reahdade ,<:ata,nuense, e ofenslva ao

I.de casamento de f!Ua nlha Rj_ta com o sr. Ad Silva. '

e�forço. dos reilp€ctIvos orgamzadores, que, de maneira. FVOEs, 3D/6/52, '. .'
ta;o sahente t.rabalhatam e trabalham pelo ,engranded- : '

'

RITA e AR!
'

luento do nosso Estado.
� I Noivos

TELEGRAMAS RETI*,
DOS

Part:icipam aos parentes e

Ernel\ Bramatar,
Mário Brusa, Branca Medei..,
1.'Og, ,Nelson Amal"-al, Joãa

Ba!jsta Pinheil'o, Ciro Se�-:"
towick, Ramão Pereira dos
Santos. Corina' Silva, El1e:!
Gal�rã�, H€l1riQu-e 'Rina; 'Ir
mãos Hubsch. Alfredo Bar
bosa. Osní de Almeida, Per
cio Silva, Antônio :Úemétri�
Pereira e Cid Pereíra.

..Par1icipaçio
ZEFER_!NO PIAZZA E

SENHORA

,
,

"

(

PSEUDóNIl\iO , .. , , . , .

� N1,JUAGS�IRMDENOTNO'\SC'I'M':.;N·:T·O·······, , .. ,.

" '""" • r' r,_
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�Missa de 7- Dia
EUSA DE MARINiS ORILIA

I,-

CARLOS C)R'ILIA e Família,lcomunicaIp. o faleâ�'
'

mento de sua, estt'emosa e inesqueçível Mãi, Dona ELI
SA DE MAR1NIS ORILIA, ocoáido na cidade de Sa:; -�---..--------:------�-----
lemo, IÚUia, li,O dia '2 do corrente e convidam aos seus
amigos e paí;entes para assistirªm a Mis.sa que por in
tensão de sUa: alma rnandâin rezaI' na Càtedr:d Metl'o
politána, altar do S. Coração de Jesus, no dia -9 do coi
rente as.... 7 h()ras, agradecendo �tedpadamente a, todos
.que; comp�;'ece.rem a �ste, ato, d� fé cri&tã,..

-ÓO'N:VI TEJ'

A Sociedade Catal'Íriense de Aviculturá tem o .prazer
de convida;r as Exmas. Autorida�es, os associados 'e 'de
mais pessüas interessadas no desenvolvimento da" Avi

c�Itura "'Catarínense ,pm:a. as�is�!r ,à reU1�!ão que r�ali�al'a na "Casa de Sanb, Cal:uma . h I"ua '1enente Sllvelr"
n, '69, no dhi 9 d;� C01're:1te; às 20 horas"

'

..

".

,

JUIZO DE DIREJ'l'O DA 1a

I
confrcntantes, residentes

VARA DA COllARCA DE nas vizinhanças do imó�el:
FLORIANóPOLIS 'bem como o dr. PromoLo,I,

.

j
Público oldiretor do Patri-

Edital de �ita�ão co� o p�a- rnônio da União. e, por, edi-
7..6 de 30 (trinta) dias' tais de trinta dias, os inte-

EDITAL ressados incertos, para_ con-
O doutor Manoel Barbosa] test�Tem ft p\:esente açao de

de Lacerda, juiz de dire-ito .IlSÓ'l11pião, no pra:"o de ,�ez
da 4a Val'� da comarca de dias" que se seguir ao. t�r
Florianópolis, Estado de mino do prazo dos, editais,
'� ts C tarína na forma na qual se pede seja deela-;';an a �a ' ,

, "

d ti;, I
'

t . rado o domínio ro pe ICIO-oa ei e c.
,. �

1 di J tF. bel' aos que o pre- narlO, sôbre o a u l(tO· er-az sa
I ' ,�

,

"', t edital de citação com reno, prossegumoo-se, como

;e:r:zo de trinta (30) dias de dir-eito, até final,§:enten
/ virem ou dêle conheci��nto

!
ça, Protesta-se prov�r o

a-Itiverem que.: por parte de legado. com 08 .depOImentoR.

Anstclíno Bento Fernandes, pessoars dos l�ter�ssa-dp�,
na acão de usueapifLO CIO' testemunhas e vistor-ias. D�-
ue requereu perante êste se .à causa o valor de t:·c.f'5lJ.íZO, lhe foi .dirigida � pc- mil cru�:ir?s, para 0:0 c:e1 ..

tieão do -teor seguinte: tos de direito. R .. e A. esta"
"Êxmo, sr. Jdr. juiz de direi- com os documentos anexos,
to da la Vára da comarca P. deferimento. Florianó�{)
"da Capital. Austclino Bento Iís, 28 de janei:o de �?oO.
Fernandes, brasileiro, casa- (Assinado) Joao Ba�lst.a
do, lavrador, residente

n.o, �?�assjs, assist.ente J?�l
lugar denominado Ca,Doo�- ciario. E� a dita pet:çao
ras, nesta comarca da Cap�- foi pr,ofendo o., segull1�e
tal, por seu advogado datI- despacho: A. çl�Slgne ,JJ dIa
vo infra-assinado, vem, pe- 31 do corrente, as 14 hOnl.s,
:ra�te a ,elevada autoridade para ter lugar a justifica
de v, excia., promove!' .uma ção. Notifiquem-se o dr,

ação de usocapiãão, 'pel�s ProU}otor Púb�ic� e. o sr. di
motivos que passa a al'tl- reto!: do PatnmonlO da U
enTar: O suplicante, há mais nião, Fpolis" 28-1-9-52. (As-
'll� trinta naso, sem oposi- sinado) A, Hoeschl. Senten

ção, nem interrupção de r;a, Vistos, etc, .Julg�) �o.r
quem quer que seja, é pos- sentença a pres�n.te J.U�tIfI
sllidoI' de um terreno, de cação, em que e JustIfIcan
forma retangular, situado te AustclhlO Bento Fernan·
no lugar Capoein,s, 'nesta des, afim de que pl'oouza os

Capi,tal, com a área de , , .. seus devidos e l-egais efei
-36.,(}00' metros' quadrados, .tos. Expeça-se ll'landado de
medindo 45 metros de fren- citação aos confinantes do
'te, 'por 800 metros de fun· imóvel em questão, be;n co-

dos, confrontando-se ao sul" mo ao Diretor do ServIço do
-eom a Estrada Geral de FIo- Patrim{jnio da União, e do
rianópolis a São José, ao· 40 Promotor Público. na

:norte com terra[, de Eliseu qualidade de representante
Di Bernardi,' a oeste Ç9m da Fazenda: do Estado, para
.João Jesuino 1'eixeií�a e a contestarem, querendo, a' a

leste com terras de Man6el ção no pr-az.o de -10 dias, Ou
,Pedro Rosa. E como o sll- trússim, citem-se, por edi
J}Hcante ,ppssua é, alud�do, tal, com o prazo. de 30 dia�,
rerreno, tal como se' acha os intei'es,<mdo.s 111C'eí'tos, CI

ilescrito acima, há mais de taçao. essá que deverá ser

trinta anos, mansa e pací- feita de conformidade com

fieamente, sem oposição ou o. artigo. 455, parágrafo. 10
embargos de especie algli- do. Código de Processo Ci
ma, quer legitimar sua poso, vil. Sem custas, Flo.rianópo
.se UQS têrrílOs do artigo 550, Hs,�2-6 de junho de 1952,
do Código Civil. Nestas con- (AssÍl�ado) Manoel Barbosa
-dições, _ requer a v. exda., de Lacerda, juiz de direito
.que, na fo.rma do. art. 455 e da 4a'Vá.ra. E, para que che
.,seguintes do C. P. C. se pro- ,gue ao cbnhecimento de to.
ceda, em dia, hora e lugar' dos m'ando.u expedi!' o pre-

';designados, com ciência pré- sBnte edital que s�rá afixa
via do.s represerí'tantes do. no no '!ugàt de "'c'ostume e
Miuistério Público. e' do Pà;.- publícado na, fo'rmil da lei.
tiimônio da União, a lusti� Dado e passádo' nesta Cida
:fieação initio lUis, com o de de FloJ:ianóp:olis, aos vin
rlepoimento da:;. testemu� te é oito (28) dias do. mês
;nhas, José: Nicolau Ouri- dê junho do ano de mil no
,qnes e ,Manoel Pedro Rosa vecentos e cinquenta e dois;,
� João. O-ul'iques, todos bra- En; Vinicius Gonzaga, es.'

sileiros; casados e l'esiden� crivã� o subscrevi. (Assi�
tes em 'Capoeiras" após o nado) Manoel Barbosa 'de
.que, julglre v. "excia, a jus- Lac-e'rda, juiz �e, direito da
tificação,' m�Íldal1do çit?l', 4;a Vara. Está c9pfol'me. O
pessoalmenh; os 'citadO:3. eserivão: Vinjçius Gonzaga,r . ! -

.

_'r
"

Florianópolis, Terça-feira, 8 de Julho de 1952
--- ,------�------------------------------------ ._.

LIBERTE-SE O� P.RISAo DE VENTRE TOMANDO ·.O�·
.

, �
,

'

V, .

GRÃOS DE SAUDE DO DR. FRANK

•

Clube
PROGHAMA DO lU1!:S DE .JLTT..HO

,

Dia 5 - �áb rdo -- Soirée às 21 horas .- Dia 20 -

Domingo - Tarde dançante às 19 horas - Dia 26'
Sábado - Grarrtfiosa -Soirée - Boíte da Pelucia às
22 horas. Reserva de mesas na Joalheria Moritz,

CAIXA ECONÓMIC1\ FE-1 TRU9õES l;a�'mdas, para
DFffiAL PE SANTA CATA- tal fim, pelo Conselh� Ad-

"

RINA ministrativo, em sessao de

Daíaserição para aqui- f), de feverei,ro de 1.951.
, ��

sição,'dll' "c_as� prôpria" .r�l::ç.ã.o no-m,lUul}a elas�lfl:
em grupoj reaidencia l-a caça? das 111SC�,lt?S , �e,r3.
ser construído p e 1 a, publicada no Diário (}fJ-Clal
CEF.

'

do Estado, para os 'devidos
W////////////,(/////hw////0�;W/7///'//////////////h�;'W////#/////;::. De �rdem superior ,es�a fins, até o d�a lO de a���to/ ./ - �

AO SENTIR-SE � Secretária Geral torn,a pu- do corre��e ano, � ::O;H:O
.Ó>

, "

, �
•

blfco, para conhecimento c-o-m a �lQ�m da C:_la,sslflca-,�,' FATIGADA ... � t dos depositantes da Caixa ç�o obtld,a, os

lll,
scrítos .se�::; Econõmíea Federal de San- roo convidados a escolhe

•••d••o-uimada. $ 8inCJl;qu. � ta Catarina, que, até o dia :qem o tipo (entreseie) da.
O seu s"st�m,a intestinal ••- �. vinte e nove (2f»' de julho casa e o lote de terreno quetá preciacud� des�lrtbara� � de 1.952, terça-feira, às de- mais lhes convier" na con
eer S&. Elimin_ com :�o 08 � zessete horas (5 horas da formidade das plantas e es-tóxicos que se acum\Ucrm no �. ,

,

'

, ,,- Ih ._, • dicam a % tarder.. recebera requerr pecif icações que ,es seraooiqar,lsmo €_. pre,u ,
,z' ,

"

.,' . _ . ,.
d P "d'aaúde em geral. ENO ,é Ie-, � : .mento de mser.Hr�O. �s m-I apr:senta
as,

, .rejcem: a .a
,xante suave e seguro.

,

;:.: teressados na aquisiçao, pe- esc���; o
� can<!Jdaco assi-

"

.

" UCTA:'" � lo "pLâno. com promessa de

1
nara ,declal',a5a� de com�SAL, DE FR

, � compra e venda", de uma prom1Sso'1 proprla. Os can-

I JSI-��I 1 �'(1) das vinte e um�' (21) I did-atús não, , cOt:templados
, • � casas que s-el'ão

c,onsti'Uí-1 n,�ma c4�ss:fIcaçao, go�a-, � das em vinte e um. ('21) 10- l'ao de pnondade na segulll-
- z _

,

7
'

� tes do terreno de proprieda- j te.,
,A vida d. hoje precisa do mo' � de desta CEF, éonstituindo

I
4. Consi�era-se parte ln-

� Q d a E no loteamento tegl'ante Edltal ° documen-////////.'//////.'/////////////".///.(////h'l'////#'� a ,ua.: ,.' ,.,,' d t" ::-l� •

l"eJ'acion.adoI do "Balrro Amenca' . a ano aualXO ' ,', '

Ponta do Leal, n,o 2° , sub- ,que poderá ser visto ou ob-

dI,'strito do

E,,,strei,to, n,,esta,! tido nesta Secretar�a Gel',al.:Ca.pital, delimitada pelas a) as INS'TRUÇO_ES b,::l-
ruas Santo Amaro, Garcia xadus pelo C, A" em sesaaa

, e Santa Luzia.
(

de 5-9-9-51;

I' São condições à inscri� b) as plantas e especifi-
cão: cnções dos Heis (6) tipos de

i
'

la - ser depositante' da- casa ,bem como a p-lanta do

I,' Caixa Econômica F-ederal terreno;
,de SantacCatarina; ,e) o requerimento de ins

i 2a -' não-possuir outro crição e ,u' "dec1ªraçã? ��imóvel residencial nesta Ca- compromISSO e, escolha ,

pital; formulados 'pelos i,ntel'essa
ga - ser residente nesta dos,

Capital ou nela exercer a 5 Na Secretaria Gerar da
s'tla profissão; CEF de Santa Catarina; à
. 420 __; n.ã.o tet idade supe- ruá 'Col1seUleü'ó Ma{ra,
dor a cinquneta e cinco (55) 6ú-t>2, nesta cidade de FIo

anos;, ria�polis, serão a�endido8
I (ja - dispor de cêl'ca de os que desejarem quaiquer
\ Cr$ 8.000,00 (oito mil cru� esclaredmentos ou informa
Q::eü'os (em dinheiro.

\
côes, todos os dias úteis, no.

3 Obiid� a inscrição horário das 15 às 16 horas
pOl' despacho. do senhor di- (aos sábad'os, das 10 às 11
reto!' da Carteira de Hipo- horas).
técas desta CEF, em reque- Secretaria Ger!il da CEF'
rimento própl"io, conforme de Santa Catarina, em Flo
mo-dêlo fornecido aos' inte- rianópolis, 28 de junho de
ressados, todos os candida- 1952. •

, tos sel'ão classificados pela Ari Mafra. Secretário Ge-
�, fOl'ma indicada nas INS-I ra1.

'--�-------'----------'-�

l

linha Itajai
SANTOS & BATISTA

antiga "CEZARIO"
CAMINHONE'rE:

mA:
7,15 horas
9.45

Saída de Itajaí
Cheg-ada Fpolis .

YOLTA:
�aída Fpolis. 14,30 horas
Chegada Itajaí ,,17,00 " .

(Aos sábados e ferIados a salda oe

Fp,olis. é às 13,30 h. e a chegada à Ita

jaÍ,às 16h.).

IDA:
ÔNIBUS

..._

Saída de Itajaí.
Chegada FpoIls.
VOLTA:
Saída Fpolis. 15 horas
Chegada Itajaí 19"

(Aos sábados e feriados a saída de
Fpolis. é às 13 horas e li chegada à Ita.
jaí às 17h.): /1

7 hoyas
11 "

AG�NCIA /

/'
Provisõriamente à Rul). Felipe Schmidt,
n.. 38. I Curse dtS!rI!oo! elmo

I
Rua Foll.. S;1>..i�4 n.181.

I 'PAPEL P.i\REDE
ULTIMA MODA EM NEW YORK, 'BUENOS ,AIRES.

PARiS, RIO E SÃO P�ULO _

,
•

I .'
_

MODERNIZE SUA RESIDENCIA FORRANDO�A
Para sala de jantat, quart0. "copa, eté.'

.

Rainha do .Pelnleo

Estado

AJUDE A DEFENDER O
PEl'RúUtÓ BllASILJtjIRO
VOTANDO
ND-'CONCURSO

RAINHA no

e RepTesentante,,' neste
IVANDEL GODINHO

Distribuidor
1° PR�MIO: Viagem ao

Rio - PATRIóTICA
cOLlBORAÇÃOda�A.Q Rua Pedl'O Ivo - anexo Depósito FWRIDA

Artigo de pronta, entrega.t '

S. E. S. I.Agra�ecimento
RACHEL LIBERATO MEYER, FILHOS, NORAS. GEN

RO" NETOS E IRMA
CURsd DE CORTE E COS'l'URA

,

FUl1�ionará à Rua 24 de Maio, 890 (Estreito), um
'curso gratuito. de Corte e Costura, !pantido', pelo SESI

(SerzAço da Indústria). '".
'

CONDIÇÕES PARA MATRíCULA -- Trabalhar lt

carididata na indústria, ser filha ou eSP9sa de trahalha
dor na indústria. Serve de documento a respectiva Carw
têüa Profissional.

INFORMAÇÕES E i\ÍATIUCliLA - Na séde da'
SESI, à Rua 24 de 1\1a10 - 890, a partir do dia 5 de Ju
lho, das 16 às 18 horas, exceto aos "ilbadas e doming\)iI.

Ainda sob /:l impressão dolorosa qúe lhes causou o

trespasse de seu sempre querido e' inesquecível espôs9,
pai; sogro, avô e irmão

, ERNESTO lVIEYER;
" falecido a 26' de junho p. p., vem-por êste meió a�l'a
decer a todos os bons parentes, amigos e vizinhos que os

confortaram por ,ocasião do doloroso tl'an�e e que 0. a
companharam a sua. última.. morada,

1\. todos seu profundo reconhecimento.
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Como é do conhecimento público, o Governador do I seus 'vencimentos, de conformidade com os padroes �';<-,

Estado encaminhou ao estudo da Assembléia Legislativa, projeto ele aumento dos vencimentos da Magistratura tra- I' calonados pelo Projeto de Lei 11. 178-51;
"

projeto de lei que concedia aumento- aos Magistrados Ca- zido novamente ao exame da Casa: CONSIDERANDO, que o Orçamento do I�81ado. na
tarinenses. ' Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislatíva. ! qualidade de lei ânua, peuiôdica, em face do que dispõe"

Em virtude do substitutivo apresentado pelo dep. CONSIDERANDO, que o Projeto de Lei n, 178/51, '.0. ,§ 1°_" art. ;�5" da Constituição do. Estado, não pode <tl---

Ylmar Corrêa, posteriormente aprovado. e transformado. de origem governamental, que reestrutura QS vencimentos terar despesa de serviços já anteriormente er-iadv3 p9lt'"
na Lei n. 22, aquele projeto. foi mandado. arquivar. da Magistratura, encaminhado. pela mensagem n. 615, de Lei;

Tendo, entretanto, caído a Lei n, 22" por ter sido. 13 de setembro. de 1951, do. Exmo. Sr. Governador do. Es- CONSIDERANDO, finalmente, que o aumente . d&,,�,
considerada lnconstttucional pejo Supremo. Tribunal Fe- tado, foi considerado. prejudicado, à vista da rejeição do Magistratura, sôbre ser de Justiça a esta uobre classe, _,

deral, a Bancada do Partido. Social Democrático 'formu- veto. e promulgaçãoâ da Lei n. 22, de ri de outubro de urge seja .regufarlzado por lei competente,
Iou, ontem, {I se�llint� requer-imento, no sentido de s�ü 1951; ltEQVEREMOS:
111........................................... CONSIDERANDO, que 0\ Projeto de Lei n. 178/51 de conformidade, com o. art. 42 do Regimento ln�;er�-

foi arquivado em 19 de outubro de 1951, por despacho do no, o desarquivamento do Projeto de lei n, 178/5},. a fim<"

Senhor Presidente d ..sta Assembléia do teor seguinte: de ser apreciado pelo Plenário.

I veto e Pl,'OUll.:dgação da Lei 'n, 22, de 5 de outubró de Saia das Sessões, em ". de julho de 1952.
L9:.ít. Arquive-se". ., F1STIVALET PlRES

I
CONSIlJERANDO; que o l�gr,égio Supremo 'I'rlbu- FERNANDO OSW:t.\.LDO OLIVEIRA

nal Federal em data de 16 de junho p. passado, julgou a BAHIA Bl1'TENCOURT
Lei n. 22, M 5 de outubro de 1951, inconstitucional; LENOJR VAHGAS FERREJRA

" CONSIDEUANDO, que segundo é do nosso conheci- ELPIDIO, BARBOSA
Fiurtanopotís, Terça-feira, 8 de Julho de 1952 mente, (I "Ma?:istrl'!.tura eatarfnense vem percebendo o!' LECIAN SLOVINSKI

- _•••_ __._ ."._.'J' ._.,._.,.,..••• 'O ••� 'O •__,.,..� � - - •• -'O - - 1"•••.,.",.."..,_ RIBAS RAMOS

FIM,DE F-ESTA .��
.. n� __�n�. •

rÓ'·. 8�iiÃóí�ilbas ���;t6Eb�AALMEIDA
Desde ontem se encontra JOSÉ GALLOTTI PEIXOTO

nesta Capital, chegado de

Em Capoeiras, 'O pai foi acudir os filhos, ����t�b�� ��ú��j�x���a�i:: Ã;;;;·�;
..·L;i;�i-;;-WN._.���

vado cãrgo, o dr. Benoni

'ferindo, o agressor que' faleceu "ao d,ar e,D- Lauriudo Ribas, ex-d irejor
do D, S, r. neste Eatado, O dep. Teixeira·Pinto contra IS::

T,ágic. ,b!rd���gU?�Uid�!�P.!!�! à��i- ;�,��!�e�a��ãO' euquan- ,
:7,�o ��:i;:.f;��,:;� d::;� rrlgoríflcos� do oeste-catarillelSl!

registrou-se, s,abado" à ,110,i_lI cia. Após êle,s, veiu à .Del�- :'
to .fa�ia recolher ,I,lério D�as ,'reto!' dos Sel'viç�s de Saú_de I

•

"

te, em Capoeiras, 110 Suo- gacia também o sr, Luiz . Oliveira ao Hospital, devido em Santa Catarina, no GO-! ,A h?L1. regimental, realizou-se, ontem, a Assembléia

distrito do, Estr:i�o, ! Gonzaga da Silva, o qual co- i aos f�rin:entos, e J��o Dias I v�rno Adernai Ramos da I�?�',ts:at�.a: s:b a "Pl::�iden,ci,a /;,�, deputado Protúgenes;
Quando parbicipavam de murucou que Osvaldo Zo- I de Oliveira .e seu filho Ila- ; Silva, prestou ao Estado v ieira. mais uma :;e�sao 01 din arra.

um baile que se realizava me r, ao ser c,onduzido para I milton ao xadrez.Taf'im de' serviços que o credenciam à Invasão de Barcos de Pesca
-',T""_êd d Cl b H

' '1 Constou; do expediente, oficio do Comando ; do v ...
na se e

1

o ,ll e 12 de S,e- o ' ospital, fale,ceI.'a em con- IS.erem ,feitas as necessári,as estIm"a e ao respeito (,OS
1- b - b de Distrito Naval. comunicando providencias adotadas e acem 1'0, uesavieram-aa os )0- sequencra do ferimento re- mdagaçoes e competente ln-,' arr iga-ver s. '

-

c'

adotar e com as quais se porá termo definitivo: às Climi-vens Hamilton e Helio Oli. cebido. quéríto. j O :ESTADO cumprimenta-
veira com Osvaldo Zomer, A Polícia, tomando as de- O cadáver ue Osvaldo Zo- o, cordialmente. Dosas incursões de r;l'?o; de r:�s�a de outros Estados.

nquêles a.li residentes e o vidas providencias, fez re- mel' foi dado à espultura no '

.•
, ..__.••- .........---� ....� ..__..............- -

·"-'1
_

, 1'0- errov�arJos , " __

último morador no E tr '_ mover o cadáver ao necro- di: de ant _ t 1 ' Pel M nd
'I'arnbém constou do�pedlente, e,opla de lJJ'OpO:H!;ac:, " - s rei la e on en.,

O U O
'

'd 1 C' 11." I' 'BI -,

to, onde exerce a profissão ...,...,..,.,.,.",."..,.. ....,.,....�__ .".••__ _ __.".•••.-.........., 'apl'GCl� o pe:3' umal'a �v unlclpa (te nmenau e na qua;�
ue açougueiro. [

•
' �','

"

'. ,nosilS ll1CUr80es ;le barcos de �esca ,de outro,'! Estadas,
A briga pa'so d 1- �

�p S
,�

S
t ••

de Ferro Parana-Santa CatarIna,

-'l'as aos f'atosSll-u as P;L .,
, O Içoe ! ((u�tese d:. U.P.) Um vôo-médico do. de,putadü Enori Teixeira- Pinto\ ,,' ,ao 110 r,eCln-

'M TU E" , '" ,

to da Sociedade, mas à rua " ,ON M 'N�O A '? deputad? Enol'l 'leIxeIr�, Pmt.o, que on,tem retot"--

e como se' pr v' I '

EVA PERON nou a 'sua cadeIra, na Assemblela, ocupou a tl'llnma pa,l'at_,
f' h

e Isse um

(es-_I' Florianópolis está sendo 'l'ambem está em Floria- BUENOS· AIRES 7 (F falar sobre a doenca daR· cha<Tas,-ec o :�angl'ento, a�guem brindada por admiraveis nópolis, sr, Estanislau Tra- p,! '- O Senado qll; é illt�� Em �eio ao díscUl'�O o �ob"'e parlamen+'l1- foi di-.correu a casa dos paIS dost, 'd ", t ' ,
"

'

,
"'.,' " v<

•
•

01" -,� J
-

mos las e p1l1 mas, pie, que durante mUitoS' a- grado exclUSIvamente de pe- f'
versas vezes aparteado pejo, deputuclo Fel'nan1to d� 01J-··;Jovens lveUaS sr, .oao v' t", f' f d E' J

"

.,

'

-

Di dOI'" 'f . .

, .-:a pou:o ,n.emo� u _e�po- I nos 01 pro essol' a sco ,a l'olllstas, aprovou e en\'lOU vell'a, que procura saber do oxador se em. Santa Cata--
, as e nelra. unclOua- "1("'0 de '\'�al'n,-e' '''' 11 1I.T 1 d' t '1 t PI'" 'f' d d_' d B'hl' t 'p 'bJ' ",a < .1. J. 'Ull l' 1 10; .l,orma aqUI e que' ,en 1'e ao pl'eSl( eu e e1'on para nna, Ja se yen Icaram casos essa. oença,no a J 10 eca U Ica do ,t' t 1 l' "1' b -, "

,

,

E t. d _ f' ' "
ai IS a {e esco. e que malS nos l'ea lZOU uma oa dezena 1 promulga�rllo um proJeto pe-I ' ---.. (Contmua na sa pag.�s ,1 ,0, � 1m oe aVIsa-lo da

I uma vez mereceu a consa- de apresentacões oficiais de lo oua1 's,erão erigidos mO_I-·
·� • • _· ·_ .JfI.,..,.· .- • .t> .._."

ocorrenCIa, -, "

-

I'I d' t -,
. graçao da cl'lhca, pOIS suas sua palete, llumentos à sra, Eva Pel'on '

me la amen te Joao DJas' I '
- ., .

,
""

, , , .

" .

d OI'
"

.

,I
tf� as sao, mdlscutIvelmente, Traple maugural'a pOl' es- nesta capItal e nas capItaIS I -

e lVelra transportou-se b' d '. d' '.' -

t d'
. -

.' I1 'l .e·,'; o las ,e glan e mspIxaçao, es las, sua expoSlçao na de todas as prOVlnCIaS e ter-

�f oca

d c�m .� um: dlSS,e I' Agora acaba de _ser-aber- séde do Democrata Clube, ritórios argentinos,
�i� e;1 , �c I araçoes

a .Pol�- ta.� visitação publica, a ex- onde poderemos apreciar " FOI DEMITIDA

lc a, ed acahmar seus Íllhos. pOSIção de Matl'inho de Ra- nada menos de 74,magnífi- PARIS, 7 (U.P,) -- A a-JOgo e cegada.

entretall-I'"
f'lI d S- J' d' - 1

.' .

,t
,.

d �l
' 10, 1_10 e ao oaqUlm, cos qua 1'os, entre o eos, gencla AG,ER anunCIa que /?'

- e aI,n a ede quem escla-' talento dos mais acentua- pasteis e aquarela, a senhora Anna Pauke1�foi I
Jece - lOgO e chegada 1'e- do e a d E I O '

d d'
,

d'
,

fb
s que, qu n o na sco a que e' e a muar e que emitIda das unções de mi-ce eu uma paulada num Nac'o I d B I A t Fl' '1' -. .

•

'

,

1 I na e e as, l' es, Ol'lUnOpO IS que nao pos- l1lstl'O do Extel'lOl' da Ru-t)l'aeo, enquanto seu fIlho ',' d' 'h' �.', ,

H 1: , b'
consegmu plemlO e VIagem SUl nen um pmtor da eha- mama, sendo substltUlda pe-

,

e

tIO tI ece la uma. facada a Paris. mada "ade moderna", já lo sr. Buchici Simion, em-lIa es a. Qe I a-o
'

,

"M d"""_

>J ,1 nos enganamos, e possua um Hlseu e .-ute ,nl.lxador do mesmo país em 1,Com a confusao _9.ue s�

e�-j'esta
a

primeira,
.vez que lVIoq,el'l1u", e, tendo tantos M�seou. ,BuchiCi Simion dei- f

tabelece.u o sr. Joao O�lvel- Martinho de Raro expõe bons e c@nsagrados pinto- xou ontem à capital soviéti- I

i'a, serVIU-se "de um pequ�no nesta capital, e podemos an- res, não possua siqueI' co- ca com destino a B�tCarest,
,

punhal que levava no bols� �ecipal' m�gn!fico êxito, pois ri1eço de pinacoteca, , , FORAM PRESOS
,*l golpeou a Osvaldo Zomel, e um autentIco mestre do E' sempre o valor ceden- . HAVANA, 7 (D.P.)-
fta1z.ednddo-o com ta�t�nha 'f�- pincel, do lugal' á trivialidade ou, Dóis membros do Partido
a 1 a e e que a VI 'lma cam .,_, ......._•••_ _•••••_

para sennos ·mais positivos, '

t C b h

mjI::����!� �;'i��iveira e Ia Poll'c'I-a �u;:;d:ds��:da�:�: ,C,�delldO �:;:'�:����e1:;��i�et��!�seus
....�:."��.:....:::.:���'�::,�.. :.e- Trabalhadores Cubanos, �

AINDA O RUSSO �....--".---.,..........� José Morel'a, ex-secretário

'�ADlro VA"lal dos Vindo não se sabe donde

D H �b t encarregado de organizaI' a
tIO

,
OU,,' vive betado pelas ruas da rti U er o Confederação, fodm presos

IUse'O'ta'do'"s eidade, incomodando a toao � à noite ao ·chegarem de A-
pu �,' ,;' mundo e até ofendendo o RAhdeo !lle�terdan pOI' via.. aérea. A
O Centro Social de Apo- Brasil com endeusamento de V policia não revelou o mot.i-

sentados' e_ Reformados do· Stal.in, um tal Paulo, já' co- Programa das conferén- vo dessa dupla prisão.
Esta,do de Santa' Catarina, nhecido como "Coroa" ou das que este eminente Filó-

.....,..,...............
_.........._........... - ..�'

comemora, nesta' data, o seu, russo. "Já são sem, �umel'o s�fo realizará em nossa C- lafarmo osr Ir8119° aniversário de, .funda- as vez,es que a polICia o le-. pIta!. ,

" '. ," •

�ãô, 'vou ao Jf:adrez, mas mal se , Dias - 7 e 8 ás 20 horas '''bado da lo"". 1
CSS::J. associação. que vem vê solto, tambem ,não se ,sa- no Teatro Alvaro de Carva; " ,,"., Ipj'estando beneficio aos her- be' C'omo, 'consegue bebida e lho. RlO. 7 (V. A,) - Em con

deiros dos seus associados, volta a tO-1'l1ar-se' impossi.! Dia - D 88 20 ho'ras no sequêIlCia dê uma úlcera
m,erece por isso, l'egistl'? nes vel., , 1 Centro Humilde do, Apüsto- dt:odem{l, o' deputado " ;J�s�ta data, �orq�anto socl�d:- .J,a sena tempo de as au- i lo.

' DIOgo Bro?r:ado da ROt:h:�de de solIdarIedade crIsta, I tOl'ldades durem um melhor i Dia - 10 e 11 .às 20 bo" foi ontem VItimado por llll
�lual seja o objetivo- que a I destino 'a esse 'russo, inter- í l'as 110 Clube 12 de 'Agôsto. te hemorragia, que só foi

m(:vimenta, tem sabido cum- n�ndo-o em algum estabeie-I -

Dia - 12 �l9 14 horas na \'011 tida apóS ter sido ��qnele
prll' o seu programa de ação. CImento, como fi CoJonia i J?enitenciária, no Redil, .1<:, parl8Tnental' submetido a'

O ESTADO cumprimenta Santana, já que nã.o seria i Caminho da Luz, ! tl'ansfus[-..e". de l'la-Dgue, O
a sua dÍl:eto:i�. no tl'all��Ur- hum�no recambia .. lo para a I ,As 20 horas"encel'1'aJJ,leúto ,�etltado do 81', Bl'oehadO

,

da
EO da efemende flue 1:1e é Rusala,

, , ,

,
I' na Assembléia Legislativa. I Rocha ainda inspira cUlda-

grut.a. (Contmua na 63 png_)
.

' A Comissão � i dos,

Acontece no Brasil':
No Rio, um bamabé escreveu, à impyensa 3ug.e- ,.

rindo que não "haja aumento de vencimel1tQS panl. t'<:

sua classe, E' pTeferivel - diz' êle '_ que o dinheiro,
do aumento seja entregue à COFAP para compra d€-"
genêl'os e revenda por prêços menoI'e,s!

Esse ingênuo útil propõe-se 'a seI' fiscal gratui-
to da COFAP.

'

(
,

'Como s� vê, o homem ç todo d9:inétod<t iudiret&:' '

x x

x ,. o<

Na Bahia, um sr. Osvaldo Pinto de CaM'alhlfil é·
o delegado da Campanha de Alfabetização de- Adu�-"

'

tos, 03 s-eU3 vencimentos são pagos metáde pela l;lli
ãu e metade pelo Estado,

Na recente visita do sr, Getúlio Varga�, ã" bOa,
tena; o 3,1', Pinto de Carvalho deu um show, entran-,
do em luta corporal com o governador Eegis Pac1!e.:: •

co, que o demitiu da metade do emprego!
'
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