
o últímo dia de Acheson no Rio

Madei��iina.

pi -, r: ''''H !\ "" f)''''v'! !

11"O3,. um ,l'epre�entante d'()'r�ttl.i!o �i�_��:I�\I���:�f: .� �
.

3 - As vendas serão cen- Inatituto Nacional do PI ... f1'l'H�e--se e�"il�:fhlrt.}..lc.·-
tralizadas e orientadas por nho e outro da CEXI1VI.

.

I ças ou preterições. )
uma comissão, da qual de- 4 - Independente dessas 5 - A queatão do ag io
verão fazer parte. represen- medidas, dentro de dois dias foi superada, em virtude de
tantes dos sindicatos ma-I será procedido um levanta- se garantir o preço mínimo
deireiros elos Estados snU... mento pelo Instituto .Nacio- de 125 dólares }10l' mil pés

cúbicos de madeira exporta-
da. •

Acentuou ° sr, Paraíl io
Borba que, em virttide des
sas informações, não mais
será apresentado o projeto,
redigido e asainado, no seu

tido de ser concedida urna

razoaveI moratorla aos in
dustriais madeíreirós, e (li.l�
recebera a adesão dos l'e·�

presentantes do -Paraná,
Santa Catarina e Rio Cran
'de do Su1. Efetivamente, as

bancadas sulinas, .em vista
da decisão anunciada, l'e.

solveram não mais apresen
tar ,o projeto de moratoi-ia.

Solucionada
I

a Crise
RIO, 8 (V. A.) ..;_ O sr. crise da madeü'a dentro do

Parailio, Borba, deputado seguinte esquema:
pelo Paraná, que se vinha 1 -- Os industriais madei ...

empenhando pela solução do reiros sulinos serão autori

tJroblema da madeira, inf'or- zados a exportar na base

mou, hoje, à Meridional, desejada, ou seja, ao preço

que a CEXIM. resolveu a de 125 dólares os mil metros

cúbicos de madeira,
2 -- Os produtores ma

deireiros receberão um fi ...

nanciamen to
.

do Banco. do
Brasil em bases a serem as

sentadas,
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financeiro dos EE. UU� ao Brasil deverá atingir :�o��,�::I::· 20
a 500 milhões de dólares I B��!!t� �lRES, 8 (Un;.

. .

ti f· tori t entre os ted) Deverá. chegar
RIO, 8 (V. A_) - De tô ...

j'
do ministro da Fazenda com I da aos destinos da América �IS. a or;amen e_ '

,·amanhã. a esta capital um
-das as reuniões de que par- .

o sr. Getúlio V�rgas. do Norte, principalmente em Sobre se os Estados Uni- OOlS países amigos. ! '90 t
.

dI . , d'
-

f'
.

1 Acentuou que Q problema] gBruPo'I uFe _� esco edITOS o

tícípou no. Rio o sr. Dean A-! Comenta-se, l}OS círculos relação ao Brasil". os estão mancranc o o cu- c

eheson, a mais importante i autorizados, que pelo menos .Referindo-se. ao . discurso fé na Afrdca, respondeu no- estava em boas' mãos, entre-
rasu, 01., Plh'epara o um

b f"
, . programa «·e omenagens a

foi a que manteve com o sr. dois e1ementos da Comissão do senador Tafít, acentuou gativamente. g�� a0!k o-r_:s. o �I�S ao �l1l- esses escoteiros em colabo-
Get.úlio Vargas, Horácio La ... lV�ista �ever.ão integrar � que "os entendimentos dos A respeito da nova lei bra- tns r� or�:lOM � �:' Sos ração com o embaixado�' do
Cnr e João Neves, diretorâa do novo 'estabelecI- Estados Unidos e do Bra- aileira de retorno de capí- embaixadores � orerra a-

B':1 A' 't- �'B.1",

I
-c-..

1 J h tá
. rasr na rgen mav sr. a�

Essa reunião durou duas mento.' <,

sfl têm uma solidez' maior tais estrangeiros, frisou que es, o nson e secre ano as-
ti ,t L . 1, .,

na"
IS a uzarc o.

'noras e os assuntos aborda- ...:.
do que qualquer discurso", o assunto será resolvido sa- (Co�tmua na pag., -��""""""'"ACHESON EM S. PA'lJLO

�=�=C����ffi�·A�I-t�rWa�ç�i�o·�n-o�M�I·�n�ls-t�e�r�I·O-O·TEMPOde novos acordos entre o
a esta 'capital o sr. Dean A- ,.

. 14Pl1roeIV'ajSsã(O[oddoiate�,po até às
Brasil e os Estados Unidos. ,

_ u

C d
"

d cheson, secretário de Esta-
.romo- ecorreneia as -

.

CI f
".". Tempo B m

c'>.I\versações ést�,riam:� ca-: ;:c�"J°e�'!e:aom::�an��s�����: lafer e eo. as permanecerao bUTIOeSn�ildpae(ll.ea"t·.uNr�ea�O�'ir�E".�mm_ 'eJ1lee�mínho de serem ttrrnados os
t 1 d f"

.

1OU. .

_

'

. .

'1
-

1 C Que ·O( o o mun o o reia .
.

id ied

di'
projetos eianorados pe a ·0- ;','. <'.', h' S.2íO PAULO, 8 (v. A.)

--j'
ta de s.oh an� a e que .re- vação.·' ,

. _.

M' t B .'1 E t visitante, <LpOS OUVlI os 1-
•

t tf C" F dnnssao 1 ,1S a . rasi - s a- .... Forma-se um ambiente de l�ública:., mesmo recen ernen- percu u na amal:a 'e .e- Ventos _ 'De Norte'a Les-.
;:

.

TT'd
.

t
- .nos Americano e Brasíleíro, .

G t '1' "7 ist t' Ed d 1\!r J' 'DuO$ lJn1 os, que .e1'3.0 o
.'

-

-

intensa expeeta.th-a nos dr.: te, quando Q._!;l'. e·u 10 • ar- ,SIS eu e \VaI" '�l ,el·., IS- te moderados.
.

f"
" I' E"t 'pas!'.{ru em revIsta � Compa- - 'l...' . -

d'
, '" t t J , •

apolO :mHl1e;�J'O (: �s
.

"';; ��... n11ia da 13ac:e Aéreil" forma- ntl'!-o;, p\!nticol> €Fil torno- fia_ .gag ,",imeteu a ajjl'eclaçab . o se, .lHI;lutl" \lU? os
_

1'a :a,(.!::'''' I' Ten1peJ'ntl1tas - Extre-
.dos UnIdos. Ê'Ste P&lS C011"1-11 . '. h t' d anunciada visHa (l(. 81'. Ge- Parlamento o projeto sob'í·e.d.e 'Bon,n e Parl� s�l'a.�,).:'atIJ.l,- maS_de 011Í-em: lVTáximH 21,'3..' , ua ·em su� onra, re u'an 0- ,1. , .•.

-

d _

.. ,

dera o BrasIl como o maIS -. -'d' túlio Vargas a São Paulo - o pétroleo, o qual susc.itou cados Llpesar ua opo.:,!�ao ,t Mimrna 13,0 .
•

, '1' d h
-_o sedepOISpUl'aal'eSI enc1a. .,. -"

.

R
. .

�;tI?Oltante "l� o no e1111S-
do SI'. Horácio Lafer, mi- dIZ o "DIana de Sao Paulo. por parte do sr. Lucas Gar- US(���t�núa na 3a 'l>á",)

.
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-Dl
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t.·D·
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r.-a;;.o:.....---.....ma·t�
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a
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.íerAlOd;· t
.

t· nistro da Fazel1da. I Por mais que se' afirme cez uma declaração expliéí- �

mil a um vesper mo - -
. -

t 'b•
.

j Mals tarde, concedeu uma que essa vwgem nao em o -

......._...............,...�."...*J"..·�·_�......._.,..,...._.......__w.....,........................·�......... ·

200"'Iltl€ o aSSlm�o que ocupou -.. ,. l't' 1 t' POSSAISquase toda a reunião, fôÍ o
entrevIsta coletIva, Je�n:o� POfl. 1COS, � � COTIS 1-

Gazetl-Iha 1181-8-I·eDSe
V

.

J. 't .

�. A Perguntado sobre se ter- tU!'a lUSO Ismavel estemu-

"'. HONG KONG, 8 rl]ynI.ted ....
.flt'! cara er e�ononllco. s

.
.

_.

l' 'h'
.

t'
, ,

t l't' 'J'� f mmado o governo de ru- nho aa armOhla eu Je os
�. Cerca de 20f.) l)e.o.soas s'epU'l' es po 1 !Ca ·e rm leal' '0- ., , .

d 'U'_ d' E _ _
.

t'
-

t d .

man contmuarIa a polItica govel'uos, a lllao e o 1 s-
ANTo-N.,10 LAGUNA afogaram ante-onJ.Lem, sa'l.)u-ram OplCOS oca os apenas _ . .

O G t'}' "7 _ " _

d O h· de côoperacao mteramerJCa� tado. sr, e u 10. vargas . .

1 b o·) 1 I'C� pastagem, recun e(;l-. -

_ . . A violência infligida ao Vereador e .Líder Sindica 1,UO, ao al'go (e :acan,
t d 1'1 b'l' no dos Estados Umdos, o sr. tem procurado presbgw.l' 0-

TTAnO JOSE" DA' SIJ'.V.h '11a-o ff>I'l-'l 50' os brios dâ ilustre 'quando uma flotilha de bar-.men o bla le e11'a.nça . !'aSlLel... Dean Achesou respondeu govêl'l1o do Estado. E, por � _ ã - -,

:ra 110 oco (as nacoes a-
", d . Cflmara Municimil itajaiense e da distinta classe �:pe- t'os de pesca foi apanhada.

ti:no�americanas, p�l' pal'te �ue ','a atl!ude ��. sedl }}aIS

I �eu tur�o, o gOvt'�la OI
rária 10c:2,], mas' á dignidade de todos 08 homens decen�

.

pelo tutã? "E111mu", que na

.fios Estados Unidos, ficou JamaIS s-era I?Odl Ica a 130.1' arcez. em emp!es a�lo R o
tes de' Itajaí; sem difcrença de profissão e de partido

jsemana
f.ll1da passou 8'0 Iar�

implícito no encontro.· qualquer governo qm,presl- seu apOlO ao gOYe�110 .

a e-

po-Iítico, pois _quaisquer, atentados à intangibilid�de da go .d�s c,ostas. (�a China. A
O sr. Dean Acheson deu ;)e8S03__ hU!Uflna perfazem agressões frontais às sagradas �otIcl.a d,e�te Sl111Stl'O :'lomen ...

.ao sr. Getúlio Vargas suas pl'el'rogativas d.e cidadallia. .

- ce hOje .101 dada .

.ir�l.pl"essões sôbre a Europa,

O 'B8VO' 'resl-dente da Me.xiPI··. Se não se puser côbro de v{'z a tais atos de barbárie

,
""''''' -. .

falando principalmel1te so-
til f�otilJ�tária P1F�tlcad?s precisamente por .:l�n:ento:'3 1i�a- P."D.O .'e.·xA.lil'e o aspecto econômico do llf4S a segurança pubhea em nosso MUlllClPlO, nmguem • P& "-'

13"Gutínente europeu. MÉXICO, 8 CU, P.) - A... da oposição, porém, Íl'rita- .tqui estará 'a �al\'o ,le servir de p_aRto�

ao sad.ismo �êsses "fto.vorÁvelOs relatórios da comis:::.ão dolfo Ruiz Cortines é comíi� dos, negam-se a aceitar a ei.:!mentos, CUJO melhor lugar, nao fora a mvel'�a.o da 10 U
8Ôbre o potenci_al hidi'aléiri-,'dcl'ado hoje como o próximo àerro.ta, tendo inclusive pl'e- jera.luia de va.l�l'es hpje dominante em certos setõres, �ALVADOR, 8 (V. A.) _
'C6 do Brasil· foram também 'Pres.idente· do México, eleito· pn'l'ad-o -·a ·!'v1tópia"· de' seu ::'ferÍ'a <tO Penitenciária. . . Encontra-_se aqui o g-enentl
-objeto de vál'Ías considera- f em substituição ao dr, Mi. candidatí.>, embora o cômpu- A Vrisã!) do Vel'eador.Ftandsco Antônio Martills� a Pinto Aleixo, mantendo Co.11�

, oções , gueI Aleman, peJo P�lltid6 ,. violação do, domicílio, seguida de sua prisão, da S1'a, l\1a- ·tacto. com personalidades 00..
Informa-se que como 1'€- Revolucionário Institucio- to parcial, de acôrdo com ria Santos Dual'te, o espancamento do Sr. Jorge Santos, p,s,n, daqui e do interior_

sultado imediato da visita, oal, durante as eleições de cálculos ofic_iais, sôbre (\" do menor Gijaraçu João da Silva, etc. constitu� epi-
.

O 'referido senador tem
.se espera um desenvolvimen� {jomingo último, segundo resultado das eleições, dê n sódios sintomáticos de tlrntl série liberticida que há�de üdo�atu:1çào favorável ii "Pe,
to mais rápido dos traba- noticia a maioria dos jor- grande maioria de votos ê! sofl'�l', quantos antes, solução de continuidade, sob pena ti'Ob,:us", desfazendo as des
lbos de cooperação financei- nais do país, Os candidatos Ruiz Cortines,'

'

I de Itajttí, com o renegar suas mais caras tradições demo- c�l1flanças que vinham SUl' ...

l'a, Para realização prática, _ '1 crátiC9.s, transformar-se n um verdadeiro "far ...west".,. gln�O em torno 'dessa m 1_

-os projetos da Comissão de- ••••••••••••••••••••••••••� I Uma das CÔl'es mais berrantes da agressão ao Ve- :Iatlva do govêrno federal.
1 f

� . f
-

.....-...-�,,-""-oI'!-� -..,-'IoI-...-""I'W'!_'>iI"oJ_I'W'Io..w'verão a cançal' manelamen... ! t'eador Tiágo José da Silva foi, ainda, o fato de a recém-
- .. _w.ar � ..� _

,....._

to no montalite de 500 mi- Rosa· Mandalo afi.ma I�r' I fundada Guarda Nl)turna,. sem existência legal por e11- O riSO" eI•. cidade •••:

lhões de dólares. .

H W;'
quanto, fugindo às suas oportunas e úteis finalidades,

O Banco de Exportação "An,arsaço-e'S "A J lU. "rlsl.o· 'e1' envered.ado, inaugul'a.lmente, por u� caminho em
.

{.l Impol'tação e o. Banco.!n- . tlU . I!.
.

- .,,�. .8' .... ".' II .udo e por tudo digno de dma «gestapol' O,U coisa que o
t1!l'nacional jil aprovaram ROMA, 8 (V. A,) - Ro� gens santas 110S espelhos, valha', ..
ns projeto:'!, que· s.e . elevam ma- vai,se apajx.on�nd(}-atu- ,Declarou Rosa aos jQ1·-na�, Por outro lado, a pal'ticipação, nas tristes oeorrên
a 150 milhões de doIares. alru.ente pelasrrevelações da iistaS:?.'·'Diss-e-me Nossa Se- clas que resultaram no espall.;amento e na prisão do Ve-
Para firr_nar . os.

c..on,�raLQS·I·lJl.el1.i;l').l:l.
d.e".1Z-." allQS,-de j�\a�, .l}hora,,-q�H);, meu'2�estino., é

I reador ,..f.t'iago José da Silva, de dois já famige:ados eÍe
de empl'€lstlmos devera _,. en-, de. Rosa ll-andat-o, que aS- f$Zel" ,g,n.rndes lílllagres 'e j·me:ntos (maus' el�m€ntos) do 110S80 Destacamentu poli
traI' em fun!!ionamento, dell- severa·manter conversações curaI' pesso-aw' doentes do! daI, bem mostra. que há "gato na tuba", _ .

tro em bl'eV€, o novo B3flCO. quase diarias com �ossa corpo e do espírito"',' f Se é que a plutocracia ,reacionária de antes da Re

Naciona! d;- Desenvolvj.meu�tSenh?ra e. Jesús Cristo. --I' .Acreseel�t:)l: a:me:t!:la q:u.e :"olução de 3� pensa em iestaul'al' o.regime de "a.rrôcho'"_.10 Eco�om:co. _ . I A1e�. dISSO, certas' p,es-- as SU�LS pnmel�S VlS()€S 1'e,.. i que a c,e:ebl'1sou outrora, _ao temp� do Tenente Nicolau ,eA pl'1melra dlretonu - do I soas aflrmam que a menlllU mo:ntall1. a .dOIS anos, mas! rlo. Caplt.ao Borracha, entuo qne fIque certa de uma éOl�
Banco deverá ser nomeada I tem oJ)oder sobl'eUmallO que.jqlle a Virgem somente ag:o ... Js.a: "VAI HAV,ER Ji'OLIA NA TABA"!.,. Como bons
nos l}l'óximos dia,"., durante! Ih: j.}e'l:mite emitir perfumes ra""autal'iz-a a.s suas revela- f c�bocl(}s toparemos a provocação e o desafio .. : Depoi:;
-o desp:lcho de quarta�Íeira, i l1ustenoso!-! e suscitar ima- ções. . ·�I.não se queixem_., A hist.ória não se repetirá .. '.

o auxilio

- 'Va.i ve.ndê ... lo?
� Van!

�
- Plna o Estado?'
- E' daro!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR.' TOLENTIN{) DE CARVALHO
Atrerfeiçuamento em Pôrto Alegre e Buenos, Aytell

OUVIDOS "- NAR.IZ = GAR.GANTA
ConsultÓrio - João Pinto, 18 - I" andar

Diàriamente das 1& às 18 horas

DR. ALVARO DE CARVA�IfO:4e<t;'c<J .'_"r �ncursl) da AssístêtlCíà a Psicopatas do Distrito
l>'oenÇ$IIJ de Crianças

,*ed�raL
.. ., ." .... " , Consuttôr!o : Rua Trajano s-l-n·. Edif, �ão Jórge, - I? IIndar.

Ex-interno do Hospital PSlqUlátnco " Manlcoll110 Judlcla�I'" !lI!< '

� J 1,< ,. I__ .

f .':)8.aS 'i' e .JiJ.

C"'l',ta}. Fedel'lll. I I lItesíõêncilt: Ru� Brtgadei ro Silva Paes, s/n. - 3" anda!'. (chã-
...x-irrterno da Santa Casa de Míse rtcórdia do Rio ds'-Janti1ro,' t �

,c.�
f'cara do Eapanha).clÍriica' MMil'11 -- Doenças NerVo3&S.

1, At'€iJd'l .diàr'iamente das 14 hs, 11m diante.
Conl\uHóriG: 'J1!diifcio Amélia Neto Sala �, '--
uelll"dênCÍ'a: Rua Bocaiuva, 184.

...__w_....;...... ............__
�

f .... -""",,-,.

-, �on.ll1ta8: Dlts 16 às 18 horas. I
'!:'eIefone: !

f'!onsnltório: 1.268.

'I,i\esidênct1l: 1.3gl)_

I
___._........ ,. ..,.......,.,.._'_'>,,',..,'....,,� t
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ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

OR. ANTôNIO DID MUSSI
Uédic08

!.... ) C5J'urgia-hínira Geral-Partes I -

�,!r�J(lQ complete e c"�cializada 'das. DOENÇAS DE SENlJO-:
/ IL.\.S, ,,"'in mude rnos IlU!tOGiJs (h! (jiagnóstieos e tra.tamento"

",. �U��)'l'{�OelA """ H'ISTKRO »z: SALPINGOGRAFIA - . .MJ&T�BO.
LISaO :AASAL

'lf.h'díí,teta,fria por ondas cul'tas"Életroco�iI'ulaçiio Raiol!l Ultra

...le�a?ê·rltra Vermetho.
'

,

�·ém!ti'ifótl't!·"'Rlia Trajano. n. 1, I" andar' -' Ediflcio do .',MOil�' :'

I
, .. �H('

HMário: 038 9 à .. 13 horas _. Dr, MusllL
Dali li; à. 18 horae - Dn, Mus�i.

Residê:Jcla Avenida Trompowakí, 84

--- -----_______,_------,-------�-----

OR. A. SANTAELA
(FOTmad(l p"la: Faculdade Nacional dê Medtcinll da .Uníverai

a.ce do Brasil),

------------,-------------

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
.

l-tJllDICO
Clínica Geral - PEDIATRIA

Rua 1:1 doe .MáIo, 16 - Itaja]
r'UERICUL'fU'RA � PEDIATRIA - CLINICA GEp.,.'\L

Consultóti<i 'e Residência .- R1!_a Bulcão Viana n. 7 (Largo 18

aa Maio) _. Flons'!_lópolis.
!

Rua TilljSIH) n. 12, I Q

(Esq. r»; Waldir Busch}."
Felefune - 1.MO.

l.HO., '

, I�-

,

DR. I. LOBATO F�LHO
Dueru;';u,; dó' àPàl'elho respiratório'�'
TfJfiE'iiCULOSE

_

RAVlOGRA'FIA E I:ADJOSCQP:IA ))()8 PULMõES
,

Cirurgia do Torax _',
P'ornrado 1"",1a F,a<).l,l.ldade ,Na!:ional ,·,de" �edicJna; Tisiologi8�1I,�,

Tisiocirul'giã� do Hospital Ner�'&' .lt&n�.!l_�
CUl'SO 'd_e eapeciafizaeão pela 8, N, T, Ex-!nter-no e E1·assistente de

Cirurgia O" Prof, Ugo f'inheiro Guime�ãe@' (Ri6:(
COJtSU]tÓ-l�i'O" Rua-F.elipe Scb'lnidt 11:. 3S,

Djàri�tu,!ln te. das 15 às 18 hor�g,
Residência: 'Rua Felipe Schmidt, n,.103.

I
1"------( .

-----------------! .

� D� NEWTON .:�,�l\V.ILA, ,'J..� Cf,ru,fll'i'a _g.er�
..

-:-,' D.�'IenÇ'3s de Séni"oras :!- p,roctol�l�OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA l:' .'. .�). Etetricidalte Médka
,- . ," .

DR. GUERREIRO DA -FONSECA �. Consllltório: Rua VitDr Meireles n. 18'.- Telúóne l.õ07.
. t '

Especialista do Hospital I Consnitas: As 11.30 hOFIlS e à tarde das 15 noras em diante,
Moderna Apare'1bagem: I Resid.ência: Rua Vida.\ Ramos, --, 'l'elefohe 1.422.
Lâmpada de E'cnda ,- Refrator - Vertometro etc. 'Raio X. (ra� ,

fiografias da Cabeça) - Retirada de Corpos Extranhos ,do Pulmão
.. I1sofago, '

IReceita para U30 de Oculos.
'.' ,

Con.ilultório -- Visconde de Ouro Preto n, 2 - (Altos da Ca.a l�•e10 Horizollte). "

'

Residência -, Felip� Schmidt, 101. --Tel, 1560.

Borário:' 8 às 12 horas - Diàriamente,

DR. ANTÔNIO MONiz DE, ARAGÃO
CIRURGIA TREUIlATOLOGIA

OMapelfi. \
CO�111tório: J.oão Pjnto, 18.

Da.: 16 'u .17 dià:riamente,
Menu. aos StbadOl,

Reli.: Sacaiuvil Uti.
FOlll1 a. 71'4.

DR. l\'l..� S�".cAVALCAN:rI .

C1iniea �amE'nte de crianeall
Rua S+i.,ldalllta Mar-inho, 19. -- T'élefoue iM,) 738,

DR. JOS}; ROSAR\O ARAUJO
ClílliCIl lUédi'ca -- lloen.ças de crianças

t T'ratarnente de, Bronquites em. \dultos e críuncas ).

Consu!tilrl'l,l: Vitor Me'ireles, 18 -' 1" andar.

H"rátio: Das 10,3.0 às J 1,30 e das 2,.30 às :1,30 horas.

Resitfência: Avenida Rio Branco, lô2 - '«)m'e

DR. WENDHAUSEN

- .

ESTADO
ADMINISTRAÇAO

,,'

MARJO
Clínica mMicl! de adultoll � crianças

COJl�ultório - Rua JO'ão Pinto, 10 - TeJ. M, 769 .

Consultas: Das 4 às 6' horas,
Re8tdtl�da: Rua Esteves Júnior, 46, Tê!. 812..

o

&edição e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra, .. l�

Te1. 1&22 - Cx, Poatal, lS9.

Diretor: RUBENS A, RAMOS .

Gerente: DOMINCOS F, DE ,�QUINO.
Representantes:

Representações A. S. Lara, Ltda.

Rua Senad,ol"Dantas, 40 - 5° andai':

T"l,: 22-5924 --- Rio de Janeiro, .

Reprejor "l,tda.
Rua Felipe de Oliveira, n, 21 - 60 and�l.1"_�
'têl,: 8�.-9873 � São Paulo .

ASSINATtJ'RAS
, �'J\'·a Capital

ARO '", .•..•. , .. , .. ,.,. o-s. 17ê,�" �.

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS,
Memco,

Cp$
�

N4I Interior
ItnlJ .,'., , .. ,,,,.'. Cr$ 260,O�

Semestre ,.,

"

, . . . .. Cr$ llfJ,ll8
Anúncius mediantes contrito,

Os' originaie, mesmo não publicadcs, l'tilt' lr.�"

,

d&volvidos,
A ilire<;é.O não a,e responsab i 1'f2,a ,p'!'1f>8 �{}lH'��'

emitidos nos artigos asaínados.
_.�--------------------------------------�-----------

,

"A,DVOGADO$
CLARNO G. GALLE'M'J

- ArJVOGAOO -

ana Vit1>r, M�irelle", 6�, - Fone, t.4.61<, - Florianópolis.

DR: RENATO .JtAMO&'

-_ Ao I)VO(;.�PQ -
Rua Santns Dumont; 12. - Apl. 4,

SILVi\DA

OR. JOSB MEDEIROS VIEIRA
- AIJVOGADO -

Cain Postal 15� - 'lta,iaí - Santa Catarina

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

DR. THEODOCIO MIG:UEL'ATHERINQ! .

- -ADVOGADO -

andar...ala n, t ;_ Edifício 8i& J""'1l"''''

DENTlSTA.

}�..'.
.

..
' .�.( .�,

OCTACILIO DE ARAUJO.DR.
CIRURGIÃO. DEN'rtS'l'A

Rua Felipe Sch�idt - f.:dit. Amélia Neto - Sala !

'Tratament().. cÍrúrgÍ<;o e cura da Piorréa Alv.eullu.

'fratamentú cirúrgico 'e cura de Abcessos, (�rallnlmas, Q!!.i.,._.
radiculares, etc.

AtENÇÃO,: - Grande redução de preços nas DEX'rAI'lj.RA�,.

para as pessôas que vivem de ordena0",
, ).LaDoratóL'io 'Protético soh a direção de 'l'ácnico cQ.ntrat&� _,

'pe{iallllente ll(J Uruguai. fotmado sob a orie"�8ção de t8n dQ& SU'1l1'i>.>

credenciado!; especialistas da América.

[}entadUr81t 8e'll o Céo da Boca (A"'�ba"!l J'lati:na-)
Pontes MQveis e F'iras

Tod;)! os demaia Trabalhos Protético:; pela i'écJl�elól mal. ';r.. -

cJnte. '

-»011 SerVIços cte Clínica' lntllntil"dÂ ÁSsiÍit�ncia Mnnlcij)ai <II BtI';;
pital de Caridade

.

CLINICA M;'éDICA D!.) CRiANÇAS E ADULTOS
- Aleroiia .....

Consultório: Rua Nunes Machado, 7 - Consul�s dRs 10 às 12
-------------- ------------.. ',11 das 15 às 1'7 hora�, ...........

Residência: Rua' Marechal Guilherme, � - FO,ne: 783,

( "DR ROLDÃÓ CONSONI
CirUf_JrÍlI Ger;lL Alta Cirurgia - Molê8tia. de Sen)ron.

- (lirurgla (10111 rumore., -
na FlICuldad'e' de M6dir.in�. a� Universidade de São Paulo.

.

iJ'�-A&8iatente de Cirurgiá do!! Profess"bt:i!1i Afipi9 Corréia

Nato e 8yUa .Mato•.

Cirurgia do estomago, vesicula e vil18 biliares, i�te8tilloll' del�
"'

.."do 'e grosso, tlt'oide, riu, próstata, bexiga,' ntero, ov�ário8 e trom

",... , Vadeo�.ele, hidroeele,' varizes e, hérnia.
,

J
•

'_ ""
..

Consultas: Das 2, às ç hor>ls, rua Felipe Schmidt, 2.1 (.obrado),
Teléfone: 1.698.)
R ..!ilidência: Avenida 1':rompow.sky, 7 - Telefone 1.764.

DR. ALFREDO CREREM
Curso Nacional de doenç,as-ment.ia

Ex-diretor do Ho.splta:l CÓlúJlia SlInt'Anll.
, -----

Doen�á8 nervos�s .f!' mentaü.

Im�tência Sexual.

Rua Tiradent�s n. $I.

Consult�s das Ui às;'9 horlls.

FONE: M. 798,

Res,: Rua Santos. Saraiva, 64 - Eêtreito.

A V I S O ,

"

O Dr. Djalm� Moellmam, avisa à sGa distir.ta 'ciJent�"..Qll""'�
estará allsent� a�é o niês'_?6 setembro em víagi!'m de e.$hffi�. �.

Ameriea do' �orte. __ ,

C?lÍ1unlea ainda que� o seu Instituto de diagnóetieo eUDi�o _:II>

tilÍ?a �u'ncjon!lndo de· maneira regular, :f.icando como 8&1.1 SUNtib}�,
9 competente dinico Dr •. Orlando. Scllro,eder que há maia s!J' II!:'"..

..ano, vem acompàn)1llndo; passo II passo, os se7'Vi,�OII el1:�ieo. "'-"
Dasa ,de Saúde São Sebastião, ii, de !leu consultório,

írt.. '6fitl...".�lJ4J.I..· ...do, ,'._ . m;n;s., �J 4i$�"......t;iHf \:4
C;Uft''f1M

'
, rtÚ:GIO""A�:oS€aR'" "'MiJ''''' i-"

� I 'Sabão

"irgem Especi�lidade
da Cla., WETZIL INDUSTRIAL-JoinviUe. (marca registrada);!

Tf]rnà iii roupa branquissima
.

----------------------+-------------.---------------- ,----�--------------------�--------�------�----

;S����:RCt4!
E:SPECJAUOA.DE

l
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Socl·a I'TéTe-a-TéTe Com o Dr. Robdeo C4RTA DO E�8�1XA.�OR
,

.
,

' Oswald() Aranba
Do Dr. Osvaldo Aranha, quencias sérias, Meu médi-

o Presidente do Curso de co, vindo dó Rio, o Prof. An
Expansão Cultural, rece- tôn io Saint Paatons, a' qu-em

beu, a seguinte carta: fiz ver meus planos e dese
jos e, sobremodo, meus .com

"Poços ele Caldas, 1-7-952. promissos e os seus, em F'1o
Meu caro Almirante. ríanópolis, decidiu, apenas

Recebi, aqui em ' P. de passe a crise, levar-me de
Caldas, sua carta do dia 17. volta ao Rio, declarando que
Autorizei, pelo telefone, a preciso de um mês para fi,

fixaç-ão do. dia 12 para mi- "ar diagnóstico e recuperar.
nha deC;ü1taüa palestra. Já .Não tenho excusas para

lhe havia escr íto, ao sair do' apresentar-lhe, meu caro AI

Rio, nesse sentido. Confesso- mira;nte, salvo as das mi

lhe que meu propósito f'õra 'tInas dores, e as amarguras
escrever aqui a "palestra" desses dias febris.
e daqui, via Paraná, ir à Permita-me, como confor

Florianópolis e ahí passar to ao meu inesperado mal,
uns dias no uso e abuso da que abuse de sua -pacíencia
generosidade sua e dos ca- e de sua bondade para di.

I tavinenses, O convívio dos zer-lhe que, apenas me seja
! bons é, ainda, a melhor for- possivel, poderei, com seu

I ma de repousar. acôrdo, 'tomar Q avião e h'

Estava, pois, escrevendo pessoalmente agradecer-lhe

I "a palestra" quando, sem e aos seus companheiros tu-'

\ qualquer explicação Plausí-I do quanto tem feito para jne

, vel, cahí de cama, de onde honrar e homenagear..

O cunterrâneo ttiósofo. ao microfone, desenvolvendo o lhe e�crev?, f,�lminado por I Muito grato e seu amigo

terna de ss.a conferência no Teatro Alvaro de Carvalho I
uma intoxícaoão de conse- (a) .osvaldo Aranha.

I···f
__�__��.��

-dro Lop�f, Vieirn, ex-deputa- ,ético pode haver oposiçao é in�!\'i(:uo, T n:as que é a Partící
-

'410 estadual. eleito pelo Par-

V
.

el�tl'e ciêl1�ia. e relig��o, mas conc rencra Un)ver�a.1 de t�- 'I ar 1Clpa�aO
-ti(k� :::.oc:[Ü Trer-iocrútico e

-

ende ..se nao no estág io perfeito por- dos os grandes genros reli-
' Y

-ex-Comandante da Policia que no cósmico o homem ;l.jOSUS, metafísicos, filOtiÓ-1
Viuva Alcina Silva, participa aos parentes e pessoas

l\U}jtal' do Estado. Um a�ltomóvel Prefect, percebe a 'Deus como a cau- ficos' de todos os tempos, amigas .� con�l'ato. de casamento de seu filho_:,Ari, com

E�erccl:do, atualm.ente, a

I
em }:erfeIto estado.

_

\

i sa única de todos os feno- todos os povos tiveram cos- a senho:'l� RIta._Sllva. .
:-- _. .

)Jrc"1{le>1(;lU do Partido So- Ver e tratar no Salão Re-
menos no Universo. Unica e mica que culmina nas pala-I Jose Sebastião da SIlva e D. Mana Martins da Sil-

,���l �';��r:re!'si��;a:. �'ecebel'á II
cord. Praça ] 5 de :t-�oH:�bl'�'1 imanente �e .todos os feno-I vras de Jesus, conforme re-I

va, phl'tjyiparo �o� par�ntes � pessoas :ll1iga�. o �o,ntrato
":��"�"JJOL sem ('_L�Vld«:. h��:e- rr::no� d? Unl,verso P?rque a

I
ferem os sagrados Evange-

I

de c�?m,ento �" ��a fllh,?' R.ta com o :;1'. AIl SI1\ a.

Ú-"6':"U" dos seus conehglO- ,. I ClenCla Lambem admIte que lhos: I
� polis. 30/6/o�.

�,lá�'ioo,. amigos, e aclmil'ado� I Alteracao DO 1 há uma caUila única d� to- "Eu e O 'Pai Somos Um", RJL; .e AR!

l'e�..
. 1 M. I tA

· I dos os fenomenos 110 Ul11ver-1 "As Obras que Eu faco Não NOlVOS

ü ESTADO cumpl'imenta- i 10 S urlO' soo ! SOtl Eu que As Façv: E' O
••••" "" .

D.

S II] d � IraI. Acredita-se que a vinda I
'-

-
-.

IM·
'..

t
·

d' M-· h
r-., .�_.l,:' �.( �lal' 0, :.:o�a. ,:,.. ! do sr ,Getúlio Vargas aqui .

�

,i ln IS erlo a arln a
Á ,

••
" ••••!. ,Ole, () <\'1.'l;e18<1.10, . , -f ... ·f·

.

'd m"l's
• ,.. ," lO' � '1 1=1

I VI1'a :01'01' ICal' am a "

''1l:l&rUCln ao SI'. l<;"lIal'C o �.o- ! as boas normas de convi- COMANDO DO 5° DISTRITO NAVAL

.

. i .

t
.

-1" Fpolis, 7/7/1952.
- _.... !

v·eUCla en xe os governos .ce- COMO
fjj

O-
, .. . deral e .esUiqual.

AD.MISSli.O DE VOLUNTÁ�IOS NA C.P.S.A.

lue
.

larlO Disse 'mais o' matntino
GRUMETES

,

'

..IIIr:. "assoe'iado" q�l: os Ob&erVH-
Encontram-se abei,ta.s· deste Distrito a;;; inscrições pa-

nores da pQlítlca fedflral;
ra o volutariad_o_ do C.P.S._--\. éomo grumetes_

RITZ com atua\ão na c'apitnI dó I CONDIÇõES:
'A-" ,h) -'·'1,!l.;:;1.1s•

•

.) �'1 '1'
� ,ul - país, aSRegurum que é certa

a -- uel' )1'a8l 811'0 'l1aco;

Barbara STANWYCK a r . orma ministerial e que I h I - Ter bôa conduta;

em: a mesma se verifica'fá de-
-e) - Ter 17 anos complccos no al1,? civil d»- jncor-

A BANDOLEIRA pois de aprov:'ldo" o pro.ieto .

poraçào oLi menos de 30;
\ No pl'0JI�1.U1a: O E,;}1orte I da ';Petl'obras". I' A.

o:. d) - Sel'_ alfab.etiz,a�o (1)::1', 88Cl'eVer e efetuaI' as

,na Tela. Nac. Ent"e o� n'l'l'lli"tl'OS aU"E d
- •. ,

} d t
" líluatro operacoes antmebcail;

_

•.

'.
'" • • o -. i

"'1 'm nossa re 1H;ao, .!1HUltlO la ava ao nosso rê a OI' so-ore
.

, ".. .
_. ,... ".

Pl'e�os: 5,00 - 3,20 11"0 se"l'lm "efol'nl"do� e'" . I' d'
.

'd /. .J d d'
e) -_ fel <tItUla nao mfellO! a 1,;)6,

.

R03('Y. '.'::'
I. L' •

_

<'- ". "-. ai': !l�r�rum,as que ne eram lngl as, a tarue e segun' a-I
.

\
_

. ..... " � ,,'.

-- tao .OS. s1's. Joao� Cleoias r: I 'feira última
.

' �') ,

Ser c�on,,:derado Apto A em mspeça.o de siI,ude,
Às 1,45hs HoraclO Lafer, este. execl:- ( -.

::n t. O:� aa L..�.l�.), ..
Fl'eddie STEWART tOl' do Jllrgo plano fll1anCel- _ Dentro dessa teoria, Pai Em Mim QU€ As faz"

g) Se·1 uoltcn O.
� _

.

�hme PREISER 1'0 que teve a anrovação do I
'

t 'I "M' h D- t' N- E' M"
IN:sCRIÇAO

"'m'.
• . qua o seu penilamen o. 1 lU a ou rma l ao 1- O d" t d

- .

� sr. Getúlio Vargas. Para a _ Estou de acôrdo, por- Ilha, Mail E' Daquêle
- Que. . :>_ can wa 0.3 everao anexar ao l'equenmentQ de

MACABRO DESAPARECI- pasta da .Justiça está nas que.::,o que nós chamam()s Me Enviou", "O Reino de I msc:nçao os se�u:ntes docu�entos:, .

MENTO cogitacões do 31'. Getúlio Deus é a causa únicoa, uni.- D,
N- V C Ob' I

a) - Certldao de nasClmento; c,om flrma l'eeonhe-

No programa: Cine Jor- 'tr
. �

• • _

eUil ao em oro S�I'- cida'
--

v �ll'ga8 a m!ll(;açao do pau- versaI e conciente de todoí! vâneias (externas) Nem Se
'

:na}. :Nac. I' t C"1 J
.

. . 'b) - Certificado de alistamento militar;
IS a ln o . umor. os fenômenos do Universo, e Pode Dizer: Ei-lo Aqui! Ei- i c') - Atestado de bons antecedentes;

que tod:os os mundos e os Jo Acolá! O Reino de Deus d') - AtElstado de vacina (com firma reconhecida);
<l1.\1'e1'\ nêle existentes hao
sã,o outl'a-s tantas manifesta-

' . ." '" e) - Atestàdo de solteiro, assinad!) por dois ofiei-

E.�toaDDentro de v os .

.

ais das Classes Armadas e com firma reconheeida, ;
ções dessa únÍea Rea.lidad� r Huberto Rohden "'b

1.,' ;.... 1 . ....,..: . J.�-.I, f) ._ Quatro (4) fotografias. de impressão demora-
Universal. Esta v€Tdadeira .aB. �,n�H. ,10,1e, .sobre �. �- (1a, 3x4 de frente e descoberto (sem chapéu) 11ão ilervill-
c011cepção de Deus ó idênti- \'oluçao uo. Homem de o�-I do tipó" instantâneo; .

ca fi, 'aholição de qualquer tem,. de !l0}C � de Amanha� ,
. g) _;_ Autorização do l'espom8vel (Pa.i,· mãe ou tu�

sectarismo e, ao mesmo tem- nas .{!on�erenclas que aqUI tor) quando menor de 21 anos,.

po,- a proclamação da mais l'e<l�lzara para a .culta popu- OBSERVAÇÕES:
profunda experfutcia . 'vital la<}aú deilt� ·CapItal. reg�es- Quando completados '18 anos, deverão instruir os
do Deus Verdadeiro que não sando a Sao Paulo, ,depOIS. seus requerimentos com prova de não serem convocados

para. incoi'poração nilm conside.radoS insubmisilOS, só
sendo a.ceitos Reservistas da Al'mada de 2a·.e 3a catego
rias classificados no Grupo "A" daquelas Reservas.

Tratando-se de reservistas do Exército o'u da. Aero
'nãutica, é necessário que nã(, sejam 'espedalistas e nem

es.tej�m em ?i�po.n�bilidade, trazendo a respeetiva per
Ulssao do MUllsterlO a que pertencer, para se candida-
ar ao CP8A.

'

Vida
..Jc'iNIVERSÁRIOS I sa, sócio do Empório Rosa e

Sra. Batista Pereira I elemento destacado da das

Transcorre. nesta data. o se comereíária local.

.,:aniversarw
.

natalício da ,! As muitas' homenagens, as
. -exrna. 1:'j':1. d. Nair Gomes de O ESTADO.

.

:Pereira. digna esposa do! FAZEM ANOS, HOJE:
'

·

�osso ?l'eZfld�. con�elTâneo I - Sr. Osní N�me�: ;

.

;Jc.ma!J,:;ta João Batista Pe-. - Sr. Artemío Jose de

I.�:eÍi'H. Presidente da ASSO-I Souza. . .

..eiaçãn Catarmcnse de Im- I -- �l'. Orland? Sin�ões.
prensa e Diretor da Impren-j

- �r. T�ma.l'lno Silva.
� II�a OCicial elo Estado. .

- Sr. Djalrna Marques
A Ilustre dama, que ria so-1 Telemberg,

funcionár.io da

I"�;(),�a<1e cHt<ir:nense desfn;-, firma Irmãos GTavan, desta
·

il;" ue vasto c irculo de amt- 'praça. ,

-:.�;;.de, mercê do seu coração - Menina Odete Souza. �

'O;1l'!Íi;si;n.\, receberá, sem d1Í� - StH. Zica Luz. I
ví.la, na data de hoje, ex-

!
- Sta. Elza G. da Silvá:

I1>1'€.'151\';.11' e ea'rinhos[l,s ho- --- Sra Normélia Aducci. '

·

znenagens 8 que a creden- i
-- Sra. Maria Ana Mar-

j

,'-Cioram os aeus dotes de eo;-,

'I
tins ...

, ''PJrrtú, - Sra. Aliete Dutra Si-

Assoc iartdc-se às hornena- mões, esposa do sr. Edrnun

:g('l.l�. O ESTADO, mui res- i do Simões,

'�,I'::itosamente, cumprimenta-I - Sr. Ruben Lira, fun-

.3. com votos de felicidades. cionárió do Ministério da

':eL Pedro Lopes Vieira Fazenda.

/ ()CD1'l'8, hoje, 'o an iversá- Sr, Honório da Costa,

'-:rio ratalicio do sr. Cel. Pe- - Sra. Dora Cordeiro.

Preços: 5,00 - 3,20
Imp-. até 14 ai1Os.

'ODEON
Às 7,45hs

'Bobby DRISCOLL -

"óm:'t NEWTON·

----_,-----

Vende-se
Ro- Um ótimo automóvel, ta

manho granqe, modelo 1951.
Vêr e tratar com o Sl11'.

Carlos Krueger à rua Feli

pe Schmidt, n. 41.

em:

.A ILHA DO TESOURO-
NQ programa: Cinelal1dia.

�:h)roal. Nac.
A Voz do Mundo. 'Jol'l1at
Preços: 6,20 - 3,20

. Imp. até 14 anos.

,IMPERIAL
As 7,45hs

Rossaiind RUSSELL

.
em:

,A DAMA SEM CORAÇÃO
No programa: Noticias

::.na Sema11a. Nac.

Preços:. 6,20 - 3,20
Imp. até 14 anos.

Il\IPERIO
Às 7,45118

Danielle ROBSON

l
� _ _._-, ,.._ v,..

Reunião dos OdOD.ologos
1 'Realiza-se hoje ás 19,30 hs. u�a rellnião na Facul-

'f dad.e, "Tema": o exercício profisf\üó por pessôas não le
g-all'7,fldas.

-----------�-----------------------------� ----__

AVENTURAS '00 ZE-MUTR"ETA ••••

em:

']}L'LCE PAIXÃO DE UMA
NOITE

Dennis MORGAN - Pa
-:il'icia NEAL

em:

ESCRAVA 'DA COBIÇA
No programa: CÜle J01'-

·mal. Nac.
.

Prf'eo'l: 5,(Jo -- 3,20
. ;h:r!f" até 18 anos. _

;/

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/ 4 Florianópolis" Quarta-feil'a, 9 de Julho de 195�

"O / Esportivo
-linda' o Sensacional-Campeonato Placar�·FiJlebolis�icofSGRIMa .:

. Esladual Juvenil de . Volei e' Basq'uele J�:�}I���I���O:ã�����I�;o :ll�Jil!�rehO!�!� sa -

aniversário 'do Olaria,. de" Em 'I'erezópuljs ' Iões (�o ,C�ube Doze �e �gos
f'rontaram-se, na rua Bari- ' Vasco da Gama 7 x Tere- to, o HlICUl do torneio ,mter- .

ri, as equipes do F'Iuminen- zópolís � no (J<.J �lube.,.A� que �e' Sit
se F. C. e Olaria A. C -M'tll'caram para o Vasco:

.

be, o dito torneio :sta rles_

Após os !30 regulamenta- Chico 2, Edmur 2, Ipojucan,
.

pertando .bas�ante mte�·es;;;e
res, registrou-se a vitória Noca e Wasconcelos. i entre a direção e associados-

do tricolor por 5 tentos a 1, Em Belo Horizonte- I do Doze.
.

1 d- M
.

h 2' R b
'

Ame'rica 3 x A�..sas 1 .1 A exemplo do que fez IJ.
goa se! ai'In o , .0 son _ .0

Wila.lobos e Telê para os

.

Em Campos i Lira, e por tratar-se do pr í-

vencedores, e Washington Santos (S. P.) 3 xÁme- ! meiro . torneio de esgrima_
Para os vencidos. ricano 2 ' realizado pelo Clube, a See-

I - , E
. .

O árbitro foi o, 81'. Car- Marearam: Vaguínho, An I çao. ne : .sgrlma, ao que pa-

los de Oliveira Monteiro, �oninho e' Nícâcio para ? I rec? ;dedICo.u .as prov�s de

sendo' que as bilheterias da Santos, e Roberto e- Dede florete, espada e sabre aos-

rua Ba rii-i arrecadaram(Cr$ para a equipe local. Presidente, Vice-Presidente
1'::') 78' Em 1\'.'.Ioahumirím e Diretor Esportivo do. Clu-D<>. 6,00. \

Flamengo 2 x Manhúmi- be.

rim '2 Com a prova de espada,
Em Araraquara realizada sábado passado e

'

D. E. R,/4 x XV de Jaú 2 dedicada ao ar. Ewaldo 1\1[0-

No Rio de Janeiro
Veteranos Paulistas 3

Veteranos Cariocas 1
Renda : Cr$ 11.430,00

, Local: Rua Campos
leso

ritz, o Lira encerrou o seu.

x
. primeiro torneio de clasei

I fi.caçãO. Estiveram pl'e�n.
I tes além do homenageado o

Sal- 'sr. dr. Bulcão V\iana, Presi
i dente, e Alvaro Aciolí de
I Vasconcelos Diretor Espor

olím-I
tivo do Lira, srs, Leonel Pe-
reira e Bruno Schemper rco'::
presen tantes -da Federação
ele Esgrima e represetando
o Barriga Verde os srs, Ma-'

'

. .

I ac+n

Entrega dos prêmios 8 encerramento do Congresso.
.

' '! O resumo técnico, do certame.
.

I Logo após' a realização da 1'0 do Sul, com duas derro- I PONTOS CONQUISTADOS
última partida de basquete, tas. I PELOS CLUBES
na séde campestre do Ol im- BASQUETEBOL:

'

I Lira - 93 contra 48, com

pico, reuniu-se novamente o Campeão -- Lira 'I'en is ] um saldo positivo de 4ti pon-

('o?gl'eS�iO, com a particípa- Clube, com 2 vitórias
"

tos. ';
'ç[.,o de tôdas as autol'idr,d€!s Vice-Campeão S. E. Cruzeiro - 73 contra 60,
desportivas presentes, ten- Cruzeiro do Sul, com 1 vi- com um saldo- de 13 pontes .

.

elo o Ca, Paulo Mendbnçr: tór ia e 1 derrota Ipi ranga -- 37 contra 85,
de acõrdo com os resultados 30 lugar - S. R. E. Ipi- com um, saldo de 48 pontos.
dos jo'gOS proclamados os rariga, com duas derrotas. F .c'\l,TA PESSOAIS E TÉC-
acpeões : L.ANCE LIVRE: NICAS
Em Basquete - Lira 'I'e- Equipe Campeã - S. E. Lira - 20 faltas pessoais Em S. Paulo

11i" Clube, tendo o sr. presi- Cruzeiro .do Sul e 3 técnicas. Torneio Quadrangulm'
'{lente da L. A. B. entregue Vice-Campeã - Lira T.C. Cruzeiro - 24 pessoais e paulista,
;1'1,0 delegado do Lira. Individual -, Campeão - 2 técnicas. Palmeiras 1 x Corint.ians

Em Voleibol - Ubiratan, Alvaro Luiz Ribeiro, da S. Ipiranga - 17 pessoais e 1.
tf;;ndo o delegado do Cruzei-

-

!D. Cruzeiro do Sul 1 técnica. Marcaram: Rodrigues e

ll:O do Sul, entregue ao sr. Vice-Campeão - Nelson JUIZES I Colombo .

. Rubens Lange, presidente Schumacher, da S. E. Cl'U- Carlos Dantas, 2 de volei J'u i : F'raneisco Kohn F'i-
«lu Ubiratan E. C. zeiro do Sul ie 1 de basquete, com ótima lho (regular atuacão)
Em Lance Livre - S. E. 30 lugar - Adernar Gar- atuação. Selonke .hínior,·1 Renda : Cr$ 71�.750,oo. Em Brusque

Cruzeiro do Sul, tendo o de- cia Filho, da S, E. Cruzei- de volei e 1 de basquete: .Local : Pacaembú. Carlos Reriaux {) x

Legado do Lira feito entre- 1'0 do/Sul. com ótima autação. Milton Pel imjn a r : Nacional 1 x pico 3
gue o diploma HO delegado Cestinhas do Campeonato Lehmkuhl �1 de velei e 2 de Cornerc ial 0, goa1 de Paulo.
do Cruzeiro. - Edson Roog (45), Alva- basquete' com ótima atua- i Após essa peleja, a cola-
Em seguida foram entre- 1'0 Ribeiro (27), Ticho Bra- 'ção. Salvador I..emos, 1,' de I' cação !wr p. p, ficou sendo

lluef\ as medalhas ao joga- he (19), Reino Marx (18), volei e 1 de basquete com a segumte: •.

cirreB vencedores, tendo o Adernar Garcia (17), Edson bôa atuação, Baltar Pereira, I 10 lugar - S. Paulo e

jog1Ldol' do Lixa, Batista, Paladiui (14), Luiz Probst 1 de ,:olei e 1_ de basquete. Portuguesa com 2.. Do meu arquiVOque não pudera jogar em (13), Luiz Alves (11). com boa atuaç;lo. I 20 lugar :- Coríntians e .

'.
.

��;�:J/}:�:iff�a����� Federação Cat'ari- Il:ai��fS�;F�:��t�::��:' Só de prinreiras ...J�eao. Mario (S. P.) é o goleiro I"

1 I IFoi entregue ao Sr.. Ro- n'en,se de Fute'boI menos vazado com 2 goals. Em 1921 o América. do Rio, disputou cinco jõgos na
Iundo Werner o diRloma de- ,.

.

.

.

I O tOl';;-eio rendeu até ago- Bahia vencendo um combinado Botnfog'o,""':- Bahiano da
c:lmpeão por equipe"de Lan- Registros e' Tra-nsferencias ! ra Cr$ 2.888.410,00 uma 'fenis'por 4 a 2; a Associação Atlética põ1' Li a3;, o Ipi-cc: Livre de 1950, ganho 'pe- A Federação Catar'inense se Santos, Marcos Vefaso e· soma considerada boa.

ranga por 3 a O; o Vitól,;ia por...2 a 1 e empatanlto com
Jo Guarany E. G. de Joinvi- de Futebol ,registrou os se- �el1é Brasil Borba, pelo Ou-! POl'tu.�uêsa Santista 4 x

a seleção bahiana por 1 a 1. Foi esta a p�'ímeira eXCll,r-
ie. gnintes contratos:

,
1'0 Preto, da L. A. R. M.; Ne- ! Madurell'a O, .

são do América carioc'a á Bahia.
A medalha de campeão éle 'De profissional:- Euclides ri Búrigo, Salvio Aguiar, Vi- I Local: Pinheiro 'Machado '

'

__

lance Livre foi �l1tregUé a dos Reis, com o América, de t�r SamI;aio, ;'a1cil' Búri�o,! Renda: 17.465,oó. I Os primeiros jOgO� de futebol' realizados em Portn-
�"dvaroLuiz Ribeiro por Ro-' .Ioínville; Marco Aurélio LIbero Caea-lirande e DlO-l Marcaram, Barbosmha 2lo.aI na da.ta de 1892.
la,ndo Werner, campeão jn- Demet.ri é Guido de Assis nísio Silvestre, pelo éomer-

.
e Ba,hia 2

'" .

..'
__

venil individual nos anos de Martins, com o Imbitnra A- ciál'io, de Críciuma,; Manoel i .. _Em Marília (Interior O primeiro quadro' que exibiu os seus jogadores com
1iJ49 e 1950.

'

tIético Clnbe, de Imbituba.. Inocêllcio Bittencoul't, Júlio,; - paulista), éamisetas numeradas em campos brasileiros, poi o CheI-
O Major Domingos da De não amador: Manoel Al'end e Arlindo José Boni-l S. Bento 3 x S. Paulo de

sea, da Inglaterra, em 19,29.
Costa LillÇl, por d,etel'mina- Vit'alvino, pelo Ferroviário, fácio, pelo Prósper;l, da L. i-Al'açatuba O

ção dó presidente do Con- de Tt�barão; Armando �ol A. R. M.; Carlos Hei:,: K,l1- í. Marcaram:
.

Donga, Rebô

gl'esso, saudou todas as en- Espil'lto Santo, pelo Opera- th Gl'etcher, pelo Umao, da lo e Lazarotb
tídlides presentes e aos jo- d·u, de Joinville; Manoel ,10-' L. B. D. e João Alberton Es- i Em Mococa

�ràdores por mais esta de- ão Cândido, pelo Cerâmica, I tevão, pelo ,Cidade Azul, da
.

Hadi.um 1 x Botafogo (R.
monstração de pujança dos de Tubarão e Euzébrio Ber- . L. T. D. " P.) O

,<'sportes amadol'es tão bri- toldo. Tavares, pelo Urus-I Forám feitas ::is seguintes Em Vitória (Esp, Santo)
1hantemente representada sanga,. da Liga Tnbaronen- transferências; Neri da Ro- Bangú /(p. F.). 3 ? Rio
nest1i:-competição, 'da FA.C.. Be. su, do T. A. C. pal'a o Tr€- Branco 1
Em seguida usaram da 'De amador: Mário Antô- w de Maio, azp.bos de_sta ca-I Marcaram: Zizinho 1? e

palavra os senhores Osni nio da Silva, pelo Anita Ga, pita I, Nil�Pfireira e Fer- Idson para os vencedores e

,Barbato, ressaltando o COl"- ribaldi, de Joinville; Qdilon nando 'Efamiani, do Guaru- Ginà para os ven'éidos.
.

uialidade e organisação com A1ves dos Santos, Gilberto já para o América, a� I Renda: Cr$ 65.500,00
foi f�ito o Carrlpéonatú, bo- Olnil Paulo Torrem: d�tSil- desta Capital; __ Arl!lª!l�h) "E:m, N()v&, LÍI�,a, (Minas, _ __ Eis 'a sele�ão, catarinense qn� em 1926, atuou pela. ..

nlR,nageal1do o LAB, nas va e Artur Acácio Nasei- Primo Russi, do Atlântico Herais ' primeira vez 110 campeonató brasileiro de fU,tebol: 1\:10-
pessoas 'de. seu presidente, mento, pela Maritima F. C., para o América, ambos des- Vila Nova 4 x Sidel'úl'gi-' ritz, Aldo Fen;laudes e Zurich;- Perú, Zé Macaco e Enéas•.
Renato Benito e dõ Presidell de Joinville; Walfl'ido Ro- ta Cá'pital; Waltei' Climaco, ca O Carioca, La Porta II, Ivo Ferreira, Zinder Lins e Acioli.'
te em exercício, sr. Wénel' berto Cardoso, Aramis Mai- do'Delefaz para o Treze-de Em· Juiz de FÓ1'a
Ebér'hârdt. orca e Waldemar de OUvei- Maio, ambos des.ta Capital; _ S. Cristovão (D. F.:) 2 x

O sr. Reriato Benito, pre- ra, pelo Terrestré, de Join- Alfredo Laei Zabot, do'Atlé- Volante 1
piden te da LAR em g.oso de ville; E.valdo Frederico Hei- tico, desta Capital; para 'o .Em Pôrto Al.egre
licença, congratulou-se, pe- sez, pelo São Luií, de Join- Flamengo" de Laguna..' - Cruzeiro 1 x Grêmio O 'O Grêmió Esportivo Brasil, de Pelotas, foi 'o v.ence-
.los }'esulta(los do certame e vilÍe;' VaIme . B�netou, pelo

'

dor do �rimeiro ca,mpeonato gaúcho de fut�hol, dispuía-
-agradeceu as referénc,ias e- Comerciário, de. Cric.itlma; H

- .'

d Ed
: .

d
'

do em 1))19.
c

' •

logiósas feitas pelos mem- ,Osvaldo dos SantQs, pçlo ,omenagea O p sr. u,ar o . '_'._ �.bTOS dR FAC e {los C1ubes Ul'Ll;Jsanga, da L. T, D:; VVlj.l
, V."tor Cabral

"

' \Em '1929 o Atlé'qco Pa�"anaense ,:�nceu a seie��{) ca:presente;;. Irlir d� Silva, "pelo Cidade .' ,_. tarmen,-;e por 3 a 2; em dIsputa da Taça Iguaçu . FOI
O Cap. Paulo MendoI1ca Azul, da L. T. D.; Arlindo Considei'ando os relevan- co'rrente. justissima a_ lIo- este o _primeiro troféu disputado pelo selecionado catari-

€l1cerrou o Congresso p'l'eci- Cesa, Jóão Ranério Luciano, tes serviços \>re�tados aí) menagem prestada pela Fe,; uense. O "onze" bar'riga-verde jOgou assim constituido:
samente ás ,18,30 mimJtos. Adelso Isaias Lúcio, Silvio j desporto e á FAC, resolveu del'a'o5o _Atletica Càtarine- San.5011, Cal�isa e Dóquinha; Zé Macaco, Elesbão 'e
R.esumo Técnico (lo Certame Piac,entini, Walmir Cardos?, I {) .presidente. da eclética COD- se _a� ,,Sr.Victor Cabral, da- Marinho; Adernar, Cidade, SaCia, Aprigio e Fra1�calacci.
VOLEIBOL: Nereu Geraldo Alves, ASSIS vldm' {) presld'ente do Conse- dos o interêsse e os esfor- O primeiro tento do campeonato cai"ioca de lH46 foi
Carnl')eão � Ubiratan E. Sbüsa de'Oliveira, João Os-

I
' . 'cos com que vem, se c0l!-du- assimilado por Pen'icio.

C., com 2 vitórias e sem der- ni Patel, P'édro Theo.doro t lho Regional des Desportos, zindo na pn�sidência despor
Tota Wjte�s, Rosalino. Rodrigue.s I para ser o pr.esidente· d.e· tivo seja cada vez maior e

Vice-Campeão - E. R. E. da Sllva, Remente Rodn- Honra da embaIXada catan- cooperando para o desenvo)
]ph'anga, com 1 vitória e gl\es de Oliveira e CeIitásio I nellse ao ".-o Campeonato .Tu- vimento de tôdas as ativi
:uma derrota Mendes, pelo Siderúrgica, I venil de Basket, a: realizar- dades esportivas na rechã

30 lugar - S. E. Cruzei- da L. A. R. l\1L; Dj,alma Jo-'! se em' Santos, de 19 a 26 do barriga-verde.,
\. �

No Pará
Paysandú 3' x Auto Clube

1.
Colaboração de N. Coelho

Em novembro de 1949 o Rio Branco, de Pal"Gmagl1á.
disnutou dois jogos no Norte do Estado. Perdeu o Caxias,
de Joinvile, por 4 a 3 e ,para o Atlético, de �ão Francis.

co, por 2 a O. Foi esta a. primeira visita de um q.uadra
de Pat·anaguá_ á Santa Catarina.

Gene TU11ney foi o primeiro c&mpeão mundial de
,box a abandonar o -r-rng sem del'rota.

Em 1913 o Paulistano venceu ao América por 3 a 2;.
Foi e�te o primeiro cotejo el1tre campeões do Rio e

de são Paulo. .fi

'_ O primeiro. torneio de, esgrima disputado no B.rnsiI�
realizou-se 11a capi�al paulista, em 1904.

Em 1937 o COl'lntians disputou quatrQ_jogos na Ba
hia, vencendo o Ipiranga por 1 a O,; o Galicia por 3 a 2.
p-erdendo para o Bahia por 5 a ,2 e para o 'Botafogo por
�.' a ,.Q,: Foi esta a pl'Jrneil'a excursão do Corintians á Bahia.

Nelson Maia Machado
..
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o Profcfisát· J:..tibens Pe iruque que se encontra hos-
pedado no LUX HOTEL, apresen tar'á gratui!amen\e', a

·,tnn'és das colunas deste jornal, um estudo sobre o pas
-sado. presente e futuro de cada leitor. O CUPOM abaí
;";0, deverá ser devidamente pree'llchid� �om o PS�UD6-..-t.'nl\fú do leitor, e as indicações necessarras, que sao : da
.�}l. mês f, �110 do nascimento. Assim como: lugar da na

.

.: ividade, estado civil e profissão. Sendo possivel, indicar!.;'.mbém· a hora�lo nascimento. Cada pessôa interessada
-k:lil con hecer seu futuro; deverá RECQRTAR o CUPOM
.t,lJâ.ixu. e indicar com sua própria letra, os dados n eces
"'Úl'i08 ·�<.o estudo. Isto feito, endereçar à redação de nosso

.. : ernal.

Plortanõpolís, Quarta-feira, 9 de Julho de 1952
(
� 5

IIler conhecer o'seu passada l'

/

.PSEUDóNIMO
.

!'\ASCIMEN1'O
.

LUGAR DO NASCIMENTO .

ESTADO CIVIL
,.

PTIOFISSÃ.O
.

VIVER!· MdRRER!.Pelo Mundo
Oeor.nde do ungue. o ungue é e vid" (Sintesc{da U.P.)Tonifique-se com SANGUE� PINAY VENCE

.l\OL que contém excelentes -

PARIS, ,7 (U.P.) - O go
elementos iônicos, '. ais como: i

vemo do primeiro min istro
Fósforo, Cálcio. _ Vauatlato e I Antoine Pi'·;fl.Y obteve outra

�- - Arseníato de �)i)(ií(), etc. vitória em sua campanha
I e '$

<,

• ' '..
_ I pela "salvação do franco",\';S a. Os pálídos; aneuncos.eegota- ! ao rebaixar o preço da car-\.:

.
i =-=. di)�, dep�uP,er,adl}s: ..m» �.s ,

q u� f ne entre 4 e 28 por cento,�;J "e erram, magJ�.::; e eIl�llyaS Ia
não obstante os protestos.::.� 1iffff!ffi quísícas toniücar-se-ão com O

( dos açougueiros, e anunciou
! que pretende· reduzir tam
! bém o preço das verduras,
I que estão cada vez maisal
. tos .

I ACORDO E NOTA
LONDRES, 7 m.p.)

t 13m porta-voz do "Foreign
! Office" anunciou que os pe

JOI' Spa ldiug de Souza e cap. : ritos dos Três Grandes c�e.Rui S: de Souza.' ! garam a acordo, em Pai-is,
'* Findos os jogos, aos com- ; sobre a' nova mm uta da 110-

petidores, juizes e represen- ! ta de Mose.ou, �ue será. ai�� *' tantes foram oferecidas be- l.da submetida a apreciaçao

� b i ti do governo ocidental ale-' loas.

�� .

,

'

Falou o homenageado, sr. '

mão,
"� ') ..Ar Ewaldo Moritz, curnprimen- . APELO DE ILYA

M tando os vencedores e agra-I BERLIM, 7 (U.P.) O

COMBI'irE AS' CA'RIES '. decendo a participação de
I

escritor soviético Ilya_., Eh" .

todos; inclusive os juizes' renburg em
.

discurso pr?-
que cooperaram para o hri- nune iado �o ::Consel.ho Pro-.
iharrtismo da prova. Paz Mundial ,reuDIdo na

Também fizeram uso da Berlim Ocidental, instou
oalavra os 81'S. Acioli e cap. com os norte-americanos no

Rui. '

sentido de "comparecerem
Dei)ois foram feitas por à mesa da conferencia e

todos saudações a todas as chegarem a um acordo com

entidades d� esgrima ou se- a União Soviética para se

ja a F. E. S. C., o Barriga evitar os perigos de guerra".

AI
_.

Venle o Lira le o Doze.
'

SERÁ REELEITO '.

ug'a seSa��'<wan\:se campe'õ.es
.

e PUSAN, C.�réi�l. do Sul, 7, ,-:-. .vice-cá1n.peões do torn..elO (U.P.) - O presldel:te 9!1l- Uma casa 'sita a Rua AlmIt :'0ali�a<l0; em Florete'� Ed- .g:nan .Rh�é, qU,e S.alU nto- rante Lamego 11. 218. Tratar;.::.::=.:_--�------_,- mundo Bastos Jnr. e lVIlltOll 1'l0SO na batalha em que se Generál Bítencourt 11. 138-
Arantes Ramos! em' Espa- empenhou dUl;ante' se_ís se- _.

\ da - Décio Lago e Zizimo manas, c,ontra a assembléia

V dn? el1tl'a"á l1uma etapa Moreira' em Sobre - Zizi- Nacional, prometeu hoje e- : an e-se
no o�,

I' .
. -

'd'
.

"1' ..,de venturas e opulência. mo Moreira e Leo Meiei· Cou lelçocs pr,�sl enClalS ega!8Diram i tinho. e abel"tfl..'1 , mas como . 11ao
Vida de lutas e reveze;. Realiz.çu-se também o tor- existem candidatos notáveis
Já te,-e provações enor- nejo de florete dos est1'eal1- para se oporem à sua can-

mes. Houve acidentes, e pe· teso didatura, parece certo que
rigo de morte. Tenho Ol'ien· Classificaram-se na se- será reeleito.
tacões que darão progressos guinte ordem: 10 lugar RECONSr:aUçAOac�ntuaàos em seus nego· João Julio de Souza, 2.0 lu· DE VENEZ�
cios. 1\1as, venha conslllt.ar- gal' - Marcos S. l\1:oennich ROMA, 7 (U.P.)

. _ome pessoalmente! e 30 lugar - DiltOll SaIo· deputado democrata-cnstao
moni. Eugenio Gato solicitou ao

Falxa Branca gpverno italiano que destine
uma verba de várias cente-

Minas de milhões de liras pa-

COMIBE 1'a a urgente 'reconstrução
de yeneza, que, seg'undo diz

'.
.

esta pouco :a pouc,o ;pergu-
E ,,�INT•.;SE " B:EM ! Hrando no m,ar.� ESCRITóRIOS

FECHADOS
BERLIM, 7 (D.P.) O�

V d.....s.·comunistas fecharam os tres en SIescritórios que mantinh-ªm
À' 24 de l\fuio 827�no setor ocidental, para

eX-j C l'deua Matedal CQl� ter-d'
.

I d tos aos )asa •pe l�' sn vo-c{J�� u

t' d' reno de lOX5U. Estrada ge-berlmenses OCl e11 aIS e
1 T t nt�smavi8it�r a Alemanha Orien- ru. ra ar na .

tal. Declaram os con1Unistas '

ripó I .

que não expedirão mais, sal- gra O
_vo-con'dutos antes do �la )3, Pl'ecisa-s-e de um bom TI-

quando se an�nciará a r;ova pógrafo. Tl"ata�· a l'ua Fel_}regulam��taça{) a ,respeIto.
pe Schmidt, 27. Livrar!a

PROFESSOR E
Pl'ogresso .

CONSELHEIRO � � _

ROMA, 7 CU.P.) - O go- do, na zona _ anglo-nol'te-u,
verno italiano d�signon o

I
mel'icano de Trieste. Es�e.

Magoe'5·la profesRor Diogo de Castro, Cal.'j!O. foi criado em maIO
.

.- da Unive'rsidade de T1'ies1;e, I último, dup-nte a �onfe:ren-
'a'· u r ada' conselheiro politi�� italja�o! ct::t tripaJ�Uta realIzada emI S do g'Qvernarlor, m!lJtar alla- T,{I'"·lre,,,.

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

-�OMAD�
t

Ação emre
amigo�

O departamento 'de As •

têncta Social do Grêmio
dro Jorge Frassatí (G.P.
espera de voc� g sua co

boração.
Incentivar a JOC, em s

grande CA1VIPANHA é d
ver de toda a classe tra

'CUPOM
Sr. PI'Jfé'Gsor Rubens Pei ruque
Reducào' do "O Estado". 'Nesta Capital.

I�ll\"io os dados abaixo, para rece

ber anotncõas sôbre meu passado,' 'pre
sente f.' futuro, livre de despêsas,

lhadora.
CANDIDATE-SE a po

suir em seu lar o mais bel
quadro de 'São Judas Tade
(fundo "bordsau" em alt
relevo em gi:�so) escolhend
o seu número .

O único no gp.uero .. ,

Exposição e bilhetes n

Casa NAIR - Rúa "Tenent

Arara

KOLYNOS ESGRIMA
V Mucus da�ASMI
DiSsolvido Rapidamentelespostas do. Prol. Pieruque1

/

A ciência modema de-

Os a taoues desesperadores- P. vie
.entos da 'asma e bronquite envene
nam o organismo, minam aenergía,
arruínam a saú.de e debilitam o CQ
.acão, Em 3 minutos. Mencfa_o.nova fórmula médica, começa a eír
curar no sangue, dominando rapida
mente os ataques. Dêsde o primeirg,
dia começa a desaparecer a dmcul'

dade em respirar e volta o sono re
parador. Tudo o que se faz neceess
rio é tornar 2 pastilhas de MeIlM_
ás refeições e f í

c a r
á

aliviado da
asma ou bronquite. k. ação é muito
rápida mesmo que se trate de cases
rebeldes e an t

í

g o s . Mendaco tem
tido tanto êxito que se oferece com
a garantia de dar ao paciente respi
ração livre e fácil rapidamente e

completo a 1 ív i o do sofrimento da
�3n·a em poucos dias. Peça Me.d......
lloje mesmo, em qualque,r fal'mácL�
A 'i:!o�sa garantia é a sua mai"�....

�Hl
, teçao.

I

AOS LEITORES DO ES 'l'ADO
Pinaure tará uma profunda modif'i-

Continue estudando, pois cacão em sua-s condicões ge-jvceê mais tarde, lucrará rais. Cuidado com n�1 rapaz t
Ynuito com o desenvolvimen- de lábios grossos! I·.t.(> cuttural. Não namore de- VaIdome .

mais! �peg·lle·se aos estu- Situação um pouco confu- I-

.d0�! ga, e requer amplas orienta-
Vicky

"':oc6 necessita de ol'ienta-
01;:.008, multo amplas. Venha

, ,�ol.l;mItar pessoalmeute.
\ Udenista

Não cteio que SLla data,
·'G'll conjunto, esteja exata.

Ctmvem, mandar-me hora
.��c�, nas-cimen to.

_ João .Jacques
Pas;o;ado de luta:>, faiali·

,.c ,H1€8, -confusões -e amargu-'
:r�1;'. Vo(;ê em t94.2, teve u

:�{·ll(� mau em va!'io� aspec
<!i.O;. u;. 1950 para cá, sua

.s<liíde \ tem sido muito mais

.li..wrada. Cuidado com o a-

:::no d� 1955. Procure um mé
�.rlie(j,

.

pois an<ia muito ado-

ções.

monstra que o creme

dental KoJynos comba
{e efetívamenteas cáries.
A espuma 'tollcentrada,
suave e penetrante de
Kolynos elimina os áci
dos bucais. perfuma o

hálito e rende mais.

Você merece um estudo
deveras profundo, pois não
é pessoa vulgar. No mo

mento, encontra-se muito
doente, peSS0U bem chega
da. Doença grave, e requee
cuidados médicos. Sobre :mâ

pessoa, prevejo enormes

transformações em ] H53.
Este 1952, marcou época

em sua vida, e o 1953 t;erlÍ
mais agitado. Goisas muito
destacadát;, para o ano de
1953. Nem �ode faz�> i(:éi�dos acontec.lmentos prOXl-

,

lVIal1y

1'· negocio seco e molha
do á Rua Ter��za Cristina
no Estreito.
Informação neste Jornal.

mos.

Mais tarde, seu destino
Rosangela tomaraá rumo muito feliz.

As indicações de geu nas- Lenita
�ímentv estão-falando de Você e garota de valor. Um
"ai1l'uem" que ocupa forte- futuro sorridente, está in-
lrH·�;te Stla mente. Que 1'0" I clIcado em fortes aspectos. Safira
:r-la.nC€ estão a contar-me, �s Senum Varias viagens para 1953.
.�,srrDs!. .. Venha consul- Um futuro cheio de altas De 1953 até 1955, terá
-t:\r-me, pois o assunto, 'não promeSflas, e ele v_ações mui- mudanças incríveis.
-.:t!. Dant. po'ncaB palavras. to acentuadas. Ha tantas

>

Celita.

H�lenjta c.oisas para dizer-lhe, que Suas anotações estão 0.011-
Sabe que sua vida, vai seria conveniente, consul-' fusas,. Assim, nadá ',se po-

,,,..f;';!' um romance extraordi; tar-se no LUX HOTEL. de fazer.nárío? Inesperadamente, 'Transformações muit6 :

'F&Í realizar uma viagem e grandes em meses próximos. João A. Alves Filho
'l'l.est.a viagem vai ter gr_al:-I Uma gl'aJlde viágem. Bravo! Estou vendo' que-des surpresas. Sabe proxl-'. Nero de Roma os astros são amigos· do
ma? . " Para meses próximos: ríl- Joãozinho -:- o garoto <LueNàllete trigas pegadas por causa de se tomou agora. admiradorProcure aperfeiçoar sua uma afeição secreta. AIgu- de 110SS0 jornal! No dia de'zuÚ:ura, pois o destino,

.

a ga discordias no amb.iente. teu nascimento,' um aglome-
. zuoouzírá, mais tarde a po- rado de l)lanétas, atravessa-.sições mui ,el�vadas. Floresta va (J últtmo. úgno do Zoclia-

Rubia Situação desfavorável no co. Isto significa que l'eali-Vo-cê tem boa inteligencia I presente. Em 1953 terá lima zaras uma extraordinária
c"e muito gosto· artístico. E' esplêndida oportunidade pa-. missão neste mundo! Serás
.....!leia de esp�i'a'l1ças; e faz ra melhorar suas condições." estimado por altas �ersona.J�'�m, pensand(; assim. 1%3 Tenha confiança! Você !idades e andarás no estr::m-

. ."e,:á um poueo tristonho. vai t'er felizes mudançaH! geiro. ·Tuas. influências de.
Não posso mentir, quan- Ca. Pote �

noimn discordhs 110 lar 1)a-.
.. .:as i.nfltl.e.llcias dls{;ordante. Você não indicou ano de terno; aborrecimentoli com

M:as, nossa ciêncin dis- seu nascimento. Nada feito ..

,
a irmandade; OP,osi�ões ,de'jlõe de grandes recursos, e Violeta pessoas mais velhas. OC01'-

rlef'de j-á, procure fazpr to- P.elotense! Viva! Você é· ['eueias' tri"tes na família.
Jas as noites, 5 'minutos da da: minh� terra� O 1953 vai Estorvos na vida t>dllC8.<'PRATICA SAGITA.RIA- o.a1' .. l11e abenço;da surpresa. cional. Mas, deves co'ntinl1-NA", e isto lhe dará novas 11as, perderá dutm pe,,-. 'll' teu;;< estudos, pois vence.
energias e ca_pacidade para soa de estima, além da últi- rás pela pel'fievei:ança. Emlimpar as condições mesoló- ma que faleceu tempos a- casa, és teimoso; mail tensgic-as. Antes de começar es- trás. Deverá ('o.l(Slll�'H-se grande sentime1lto de bene·ta maravilhosa prática,- con·· pesso�lJmel1te, pois 195:', se- volencia. Procüre ler a obn!-:VE'.l� falaI' comigo pessoal- 1'5 um ano deci.�;vo em seu' de-M:wden: "ATITUDE VI.l1tente. futuro. TORIOSA", vel'ás fumarl

Catarina L.amour· De�envolve tens estudos;A csmtar de agosto próxi- MellO:. parabens! O pre· aperfeiçôa teu ca�'ater, e
;:mo, Mé ag·}sto de 1933, no- SeJlte está desfavoraveL Mas vencerá na luta pela vida!

Sim, se não esquecer de

que a Magnésia Bisuraaa
deve estar 8empre à

miio para eliminar o.

sintom.as de uwa dige�.
tão imperfeita: azill8,
cólieas, náuseas, golfa.
das e mal·C8tar.

pARA fERIDAS,
E C' Z E M A S,
IN fl AMACOES,

..

NUNCR EXISTIU IGU�l.i ESPINHAS, ETC.

c O C E. I R A S,'
f R I E I. R AS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



./

m.e!!Ci�t.n�IP:,,�!I,!!im�u�.J Ullima hora esportiva ILIRA_cTE_�IS CLUBE-
;ím:r�t;,s que assegurem I n�entos, e iss? s;riu.prejudi.! Em' Palá"io .0 CODs'olho laO-IIDI LIRA TENIS _CI,UBE-JULHO-"BO.ITE DA COLINA"
tabíl idade dos orçamen- I cíal aos prefissíonais da po- � U U Dia 20 - Tarde -dançante � Início às 19 horas.
domésticos dos seus a-; lítica, incapazes de se "ele-

. d� Dasporto. '

.' Dia 26 -- Reabertura da "noite da Colina" - Apre-
tes, resguardando-os do J gerem", onde houver polici-

. , lh , �

I sentacão inédita "Parada de Swetter" - O Furor da
orno e da corrupção, que! ais honestos, inteligentes. O Conselho Regional d.e sair para ce1't_ames esporti- Moda --Grande 'desfile de melodias _:.. Apresentação de
reça �al':ll1,t!as e esta,bi'- I en;:.g�eos e dispostos. a sa-I D.esPo.l't�s de. Santa Catari- V�3,. tanto mais que ja por Ritmes ao Piano - Noite inesquecível de eucantamente
ade definidas em lei e I crtficres no cumprimento na fOI, 1 eeebido, ontem, em varias vezes elevaram o no- - Penumbra - Músicas -'- Premio:'! - AJegria - Re
)1 assim promoções e aces ! da lei. Os políticos preferem Palâéio, pelo sr, Governador me de sua terra fóra das mance. - Reservas de mesas ná Relojoarfa Moritz, a par
, que não f'iquem ao bel I ter nas mãos- joguetes que! do Estado, em audiência es- fronteiras catarinenses e til' do dia 21 - Cr$ !lO,oo.
izer dos mandões e sim Ilhes cumpram servilmente! pecíal.

/

até brasileiras, como, há NOTA: - Ingresso talão do mês -- Sendo obr igade
'nico-profissional de' I' 'as ordens absurdas e 03 CH- : bem pouco, aconteceu com apresentar no ato da reserva das mesas - A Dhretoría
mstrada na produção que I prichos indign�'s: �l�mea pa I . O� membros de�se, Conse- os nossos valorosos remado- solicita não se fazerem aCOUl}13Uhar de pessoas estra-
ssua uma lel fu.n,d�mentall ra os c�rgos polícíaís pr�- Ilho tiveram por objetivo ?t:�- res, no Chile, nhas ao Quadro Social e de menores de 16 anos.

tegulamento Policía l) es-! 110StoS ínescrupuloscs, sol1.: curar obter do Poder Públi- Possivelmente no dia de

belecendo até onle vao os I cítos- na 'perseguiç�o
.

dos _i co amparo' necessário no hoje terá o' Conselho dos

�vel'es e os, direitos de e�-l quê lhes n:ga� o voto; criar I' sentido de a juventude po- Desportos resposta do er.

• um, consignando as atrr- ! agentes rlíabôlicos e engen- der concorrer, no corrente Governador do Estado ao

tlições' de cada cargo ou' dradores de fantásticas cons ! mês, ao Campeonato de Vo- pedido ontem' feito ,e que, -es

mção, del iínitaudo os po-l ptrações, que fazem Jus, Ror leí-ball, que se realizará na tamos certos, será o de auxí-

eres dos vários graus da I' esta forma, a postos rendo- cidade de Santos. Iiar os nossos jogadores pa- \} DE JU�JHO !:-::- em 1.77'1, foi concedi-

lutoridade, 'rel<lcionnndo sos". O 'cadinho aferidor O amparodo Govêrno não j ra que-possam, em Santos, A data de hoje recorda- i (Ia, porprovisão, licença pa-

om 'clareza os atos pass1-! desse panorama, é a situa- deverá faltar -.àquele&'.que I defender' glórias pára a nos, nos que: '
._ i ra a fundação da Armaeão

eis de punição e as penas, I çâo do inter�or, onde o de- . de Santa Catarina desejam! sa terra.' ,

- em 1..501, o Rei D, Ma- I da Baleia. em Lagoínha, na'

orresporidentes ; definindo: legado ou o comandante do nuel, em c�rta data (�e =. Ilha de Santa Catarina;
,

� .ssim a hierarquia poderes I destacamento policial, em "., tra, anunciou aos prrncrpes

I
'
- em 1.790, sucedendo a

):'1' I' "d I ECITAL
' eat6lieosodescobrimentod�í-Luiz·deVasconcelos,ton'lf)'!.

responsam ld�dcs ql:e" :li�- regra, ao ser remov! I) ya- I
�

bonha de meros mater iars ra uma comarca, vai orren-
_

"
terra de Santa Cruz, por Pe- . posse, 110 Rio de Janeiro, eo-

!&e ação ; que possua escolas! tado e com ordem para obe-' _./

r
dro Alvares Cabral; I mo Vice-rei do Brasit, (1-

de forma.ção das várias e8- I decr ao politicoide local -, .JUIZO DE DIREITO DA l_do Krecker : extremando pe-
'
- em 1�632. o Capitão Pe- Conde de Rezende; que go

pec ia lidades do serviço; n-I �e este é correlígionário dos COMARCA DE 'fUUCAS lo norte com terras de Luiz droBaião de Abr� assaltou vernou até 14 de outubro de

ma policia assim montada! detentores do poder. A -,pO· Edital de Praça, CpM O Sala e pelo sul com Maria, e tomou, com suas tropas, o 1801 qquando foi' sucedida

I será, in(�i�cuti�elmente; _u-
/

lícia: podemos �finn?r, tem' PRAZO DE VINTE DIAS de tal, avaliado por oitocen- -forte inglês de Cumaú, na por D. F'ernando .José di}

ma políe ia mdependente servido entre nos mars como
_ tose cincoenta.cruzeiros. 20 I ponta ele lVIacapá, IJO Ama-. Portugal (Marques de A-

que terá como missão e úni-; u� instrumento de violên- O Doutor Clovis Ayres - Outro terreno .constante zonas; gu iar ) :
f

(�iJ -escopo a ordem pública! elas, do que como locabora- Gama, Juiz de Direito da de uma parte do lote n. 25,
- ,em L645, com os vo- - em LR51, a harca haIli-

to pàz e tranquilidade dos ci-ll
dora da justiça. E � justiça Comarca de �I'ijucas, Estado I da linha In(Há, do l\1unicí- hmtários pernambucanos burgueza "Ema-Luiza", con

dadãos.
. ci-iminal sendo, como é, dis. de Santa Catarina, na for-I pio de Nova Trento, desta que conseguira reunir para duzindo C'ento e vinte e no-

triollida medi.ante os elemn- ma da lei, etc,.
" I Coma,rca, em eo�num com

a guerra contra os hoiande- ve COl0110S alemães, chegou
,

Assim deveTi:: sel�a polí-I tos de' provas coligidos' por Faz sa.ber aos que o pre- Hennque lVI�Zl, füzendo ses, chegou ao, Engenho' de ao POl:to de São Francisco,
(:ja� E �orque �ao a temos? 1 uma políciá corrupta" não sente �dital vi�'e� ou dele frente na estrada de In�ai�í., Covas, o, grande gueneiro neste Estado;

.

ExplIca-se: e que para os l'póde; é daro, atingir os po- cOllhecnnento tIverem, ex� fundos em terras de Antoma 'Jo_ão Fernandes Vieira; - em L889, o compositor'
que govel'l1�m e l�gisla�n,: iiticos assassinos, ladrões, pedido nos autos de arrola- Fumagali; extremando ao

.

- em Uj45, D, João IV, CarIes Gomes executou nu

para os que são gmndados � subol'nadnres, coutrabandis;- mento dos bens do espólio norte com Henrique Fuma- em carta régÍa, confirmou a Brasil a sua brilhante e me.

�?s. postos altof e chefiam e ; tas, peculatái'ios, êhántagis- de Felice Melzi, que se pro- gali e ao sul com Inácio Set- doacáo feitn por Felippe III. morável peca "O Rscravo";
carlO'em . melhor e m'i;s cô

"

t t
- ,. , t' F"h l'

, da Capitania do Cabo' do em 193'2 E t d d
. t ". '.

<, -

j I.:as, e c., e C., que �lao so-
! cessa perante' este ,T lUZO e 1; li o/ no' va 01' ·de oItocen-

-

.
.

.

,no ,s a o �

mo( o do que, arl'lscar-s€ a. frem () peso da' lei e nem se Cal'tól'Ío do Escrivão q ue tos e cincoellt<! cruzeiros, Norte a -Bento Mac-iel Pa- São Paulo, desencadeóu-5_
perder o apô 1 't· I .,' t I d

'

t

10 e o .ee� ?J a- emaranham nas malhas dos ê.�te SUbscl�ve, que atenden- Ús terrenos acima engloba- 1'en e, recon lecen o-o como um movimento revolucioná-
do, mar:..el' fr:lca a �ohcla' e ! celebres inqueritos policiàis do ao que dos autos cónsta; dos 'tem a á1.'ea de cento e C(IIputão-mór e Sênhor da- l'io; visando a consÜtudona-

'. s,ubn;,et�-la;, a dep�ndencia forgicados a g�ito }Jelos a- autorizou a, ventla, em leilão trinta e tres mil e duzentos quefa Capitania;
.

, lização do Brasil ou a sena-

dus SO?â,S que so

�or:ce-:', paniagnados, , ,". público, dos bens descritos e oitenta (133,280) metros
- em 1.766, foi nomeado ração !laqueie Estado;

-

hem polICIa como servIl 1118- '. E aí retracla está com ,Pa- abaixo, com suas respecti- qlladrados", E para. que Capitito-rrlói'� e regente -'do - em 1.946, no Rio de .t?::,
trumento que deve olhar I sitiva �'ealidade; a. sitaução I yas avaliações, pertencentes chegue ao conhecimento dos sertão de Curitiba, Antonio 'neiro, 'foi orga�i�a!'lo o 2Q·

�om le_ntes de aumento as r d�l po.li.cia ante os interesses ao mencionado espólio, que i�1teressados e ninguem pos�
Corrêa Pinto de' Macedo, Batalhão de Infantaria Blin

l�lÍraçoes d�s seus adversá- ! da politica. D9m matizes me- seriio levados -(1 público,'pré- sa a.legar igu(i!·â.ncia, mau- que mais tarde veiu a fun-. dada, ficando pertencen�() a;

nos e artaves de uma venda 110S oU mais fortes, assim o.ão de venda e arrematacão dou expedir o presente eai- dar a cidade de Lajes, neste, la, Região Militar,

e�cura as dos correligioná-Iela se distri-fllle

.por todo o =. quem mais der e mais ian� t:,j que será nas séde"afixa- Estado; André-Nilo Tadasco

no�, .

'.'
I Brasil. E é desanimadora a ço oferecer, r}êlo porteiro do na séde dêste Juizo no

Nu�c� sera posslveI, para f observação que fazemos, ·.ao aos aU,ditórios ou quem suas lugar do costume, e, por có-
'·,..............._.oI"�....w, ............... '_ --.......�••__.............- ....-........._.,.

a PolICIa, algum, resultado constatarmos qne a Policia vezêifizer, no dia sete (7) pia, publicalldo uma vez no
nas sua�.�r�formas,· se n,ão só tem podido liberta-se"'çlos de ágôsto de 1952, às 10 ho- jornal "O Estado", de Flo- Ad· t;'01.1,seg.Ulr ll��rtar-se da lfi- cent.enários grilhões, �os r�s) no .locai em �ue se rea" 1 1'ia116po.1i8,

Dado ,� passado .gra e·c Im" ·n··,oduencIa �ocn a desses che- qUaIS a algemou a PolItica, ltz'am as vendas em hasta- nesta t:ldade de TIJllcaS, aos I
'.

fetes semI-analfabetos que apÓs ,atingir. um elevad_o pública determinadas por quatro dias do mês de ju- RACHEL LIBERATO MEYER, FILHOS,: NORAS; 'GEN·,
atuam �oderosa�e�t� nas g:rau de progresso ecol1oml- êste Juizo, à porta do .edifí- lho do ano de IJ.1ilnovecentos

,

_
RO, NETOS E IRMÃ

nomeaçoes,' demIssoes pro- co e evolução cultural co- ci<5 da PrefeitUra Munici- e çineoenta e dois: Eu Jaci AmeIa sob a impressão dolorosa qtle lhes causou Q

moçõ,es,. �r�mios e ca�tigos mo acontece. em São Paulo paI. Descrição e avaliação Brito, Escrivão dos Feitos trespasse de seu sempre querido e 'inesqueCível espôso"
dos �ohcla�s, dessa .�or;,na onde tomando 11itica}eição dos ,imóveis 'llue serão ven- da Fazen"tla, que o datilogra- pai, sogro, avô e irmão

.

tan�l,llos as CO!lVemenClas técnica a Policia distancia- didos em ieilão: fei e o subscrevi. (as.) Clo- ERNESTO" MEYER,
de, l?t�resses prIvados, .con- se, agora- rapidamente, do 10...,-. Uma parta do lote vis Ayres Gama Juiz de Di-' falecido a 26 de junho p. p" vem poJ' êst'e meio agra-
trarlOs aos s�pl'em'os, mte- tiroteiro sistema que é 11e- n. 18 da linha Jndiá, no 'Mu- reito, --:- Está �onfol'me o decer a todos os bons parentes, amigos e 'vizjnhos que os

l'ess:s da Naça.o que e o de ranças dos Vice-Reis,. siste- nicípio de Nova Trento, d�s- original, sôbl'e o qual me conftlrtaram por ocasião' do 'd_oloroso, transe' e que 'o a

serVIr o pO"Vo assegurando ma que a mantinha ,iundí- . ta Çomarca, em comúm com reporto e dou f. Data suo compallharam a-sua última mOl·ada.
a ordem.

, . ..
4la aos senhores de eng'unho lIenrique lVIelzi, fazendo pra. _A todos s,eu profundo reconhecimento,

.A pl'OposIto, vamos trans- do Bl:asil Reino, transforma frente no Ribeirão do ln- Jací Brito" Escrivão dos
créver, por muito oportuno, dos em' barões e viscondes- daiá, e fundos lu1 Travessão Feitos da Fazel1da
um trecho da obra Polícia 110 império, em cOToneis na,'

_ """""1'4.

Técnica de Olilltho Noguei- velha República e em chefes
l'a:

4•••• para a organização políticos e cabos eleitorais
de - eficiente aparelho _ poH- l110S dias de hoj'e. /'

eial, é mister fazer-se -o ex" S. SlJRI

� AssemhfeiilIij�laliva
-

A

HOJE NO PASS,ADO
. • t _

Curso de Carte e taslura

VISITA DE ACHESON
A DUTRÂ ">" .

Leu, tambem, o nobre r{lpresentante de Araranguá, RIO, 8' (V. A.) - A 1'es-

um ,t�legrall:a, do �r, Zeferino Búri��, presidente do Di-I peito da visita que lhe fez

�eton:> l\h:l1JClpa.1 ue Uruss,angB, sollclt.ando apoio ao. pro-.I o sr. Dean Acheson, seere

Jeto de leI do dep, FranCISco Mascarenhas, que manda tário de Estado norte-ameri
construir 'um campo de aviação naqllele municipio. cano, o gen. Eurico .Gaspar

O oraâor e.sclarece que lIão teye entendimentos a Dutra, sem formular qual:'
rcs'f)cito, com sua bancada, mas como esta sempre se co- quer comentario, disse: '

.. '

locou ao hldo do povo, podia desde já assegurar que ° �. "Fui avisado na vespe
referjJo projeto teria integral apoio de todos os Tepre- 1'a de que.o �r, ,Acheson nre-
felltal1tes do Partido Social. Democrático, teúdia visitar-me, o -que

Respost.a ao d�putado Banos L.emOi! muito me sel1sibilisou, N:\ ASFALTO PARA TODOS
Há dias, o deputado Barros Lemos, indo à tribuna, o�asião da minha viagem OS FINS-PIXE-PIXUL-·

pronunciou discurso eTtl que incluiu insinuações malclo- "0" Estados' U ·d C'' "" n[ A'
.

. " " n lOS. o sr, .f�RBOLIN.�U 11 , .t'.cldo
sas ao deputado Lecian Slovinsld, embora o mesmo �1ão AchesOll foi gentilissimo Cre�{ilico Impermeabilizan
se encontrasse presente à sessão, conosco, Cativou-me a ma- te Negrolin" Urubú, Distri-

''De volta de sua vIagem, o representm1te de Ai'�ran- neira solicib� com que nos buidol'es: Carlos Hoepcke
�'lá fo! OJltem à tr�buna ,�comunicou à Casa q,ue era sua acolheu e pelo int(,l'es�que S. A. CDm, e Ind,
mtençao re�p{)nder ?O dlscfl-TSO do seu colega Barros Le- demon.strou no sentido de Florianópolis - Sta, ca-lmo�: En: Y.1St::., p-or�m de se el�contral' ele ,ausente, dei-. lllna cooperação 'maior en- tarina, Blumenau e Joinvil
xa'<l a lesposta p�ra quando o mesmo retornasse do su1.1 tre seu grande país e o 11os-11e.

o último, dia de .Acheso.n
D6-Rio

/ l\IETODO WOGUE
. Rua li'eUpe Schmidt; ,n ...181.

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

SO, Ficando bons amigos.
Foi nesse caráter de ami

go que ele me
.

distinguiu.
vindo' ver-me,
Convel'savàmos cordial-

OLHOS - UUVIDOS - NARIZ E GARGANTA'
.

tR; GUfRRElltO DA FONSECA

mente" relembrando Oi'! <lias
passados, O sr, Acheson.:.dis�
s_e-me 'que está encantado
com o Rio./A visita foi rá
pida e sumamente ,agradá,
vel para mim'·:

Especialista do Hospital
Receita de Oeulos - Exame de Fundo .de Olho, para

Clss.S'ifi<.:Rç-M da .Pressão Arterial.
Modern8: Apa.relhagem. �
(À)nsultórÍo - Visconde de Ôuro Preto, 2.

. '

Curso/de (xpansão Cultural
CHURRASCO AO EXl\'IO. SR. EMBAIXADOR

OSVALDO ARANHA
......_. Em v.irtnde dQ Embaixador Osvaldo Aranha.
ter transferido sua visita à Flrn:ianópolis, para
o próximo dia 12 d{l corrente� a Diretoria' do
Curso avisa que cO!ltinúa na �...ivraria Xavier a

list�. de adesões para o churras-co que será ofe
redrlo a S. Eia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BeBeficencla Ma�
çonlca de Santa IIlPOTÉU!>

Edital de citação com o pra- C t
· A�Ll�Cõt!)

zo de 30 (trinta) dias a eflua l{""�Olst===""",,=e=��...e:�;;;::;;=;;;;s.·
.- -

.r: EDITAL'
_ . '.

WlIlE·MóVt�"'I$ÀO.��""--!!'!"!'�--'!'!""---'"
(A1V'arlls de Olieeira) moi' fIOS batendo, não só pe- O doutor Manoel Barbosa I ASSEMBLÉIA GEHAL OR-· L,;:.:.imL·;,:"r�",,",,�-=a::;;:�__ê.li':':;:::.o...

lo retôrno do nome �a rua de Lacerda, juiz de direito I NARIA CAS->\.S A VENDA

A questão dos nomes da' das Mari'ecas como por ou- da 4a 'vam da comarca de II
.

RIJA EOCAIUVA .- 4 quartos, sala visita, sala, !,\n-
cidade, ao' que tudo i�. dica, tros mais, alterações que Florianópolis, Estado de. De ordem do S'.11'. Presi- t' I, hei

.

h d ", ,
.

.._.

I
,i'r, copa, oau cuco, cuzm a, eposrro, et,c.....

está sendo colocada agora ferü'am a tradição carioca, Santa Catar ina, na forma dente, convido atodos os so- R1JA TENENTE SILVEr1tA -'5 quar-tos, sula visita,
no seu devido lugar. Não entre elas a rua Bela de S. da lei etc. " cios da Benef iciência Macõ- :U. tar '" .' h t

_
.;; � ;t-aD" ,co·..a, COZltl_ a, e c. .. ,

que se votasse lei, como su- João que passo�l a Piratini, Faz saber aosque o pre- jniéa de Santa Catarina, pa- RUA SA.o PEDRO ('Estreito·Balneárioj - 3 quartos,

gerimos, regulando o assun- II e rua da Alegl'l� (c?m pla- sente edital d:e 'cítaç'ão C?ffi t ra a sessão d.e Assembléia I1nt�-sala, sala vis+ta, copa, cozinha, tnatalação

t? e com isto não foss� pos- cu de bo�de at� hoje) que {t.pl'azo de,trmta (3�' dias ;Gel'al �rdinar-ia, a realiz:l'- sanitárillo completa, e duas casas pequenas nos

aível trocar os nomes das passou inexpllcavelmente VIrem ou dêle conhecimento
j se no dra12 do corrente mes, fundGS .•••••••.. , ...•....•..••.•.•.•.•...•...

vias públicas a três por pata })r�fe.it.o Olímpio d� I tivére� que,. por palie de: sabadc, as desenov� horas. :UUIi.' DURVj\L MELQUIADES (Prolongamento) _

doís ; não que se proibisse Melo. Olímpio de Melo fOI I Austclinc Bento Fernandes, .

a rua Saldanha Marinho ll- reC&ID con15t!'Ilida ....•...•..•..•. , .

dar nomes de pessoas vivas, Prefeito alguns meses ape- na ação ele usucapião em A, para a eleição ·e posse da AY. JU9 Jn�AN'CO J_ Z quartos, 'sala, varanda, cozi-

só sendo possível essa 110- nas e é muito mais padre que requer-eu perante êste

I
nova diretoria desta socie- nllll, W. c, 1lte. . ..

\ menagem, .çomo, soe scoute-" que Prefeito .. O certo seria, Juízo, lhe foi dirigida a pe- dade. ,1'RIr-;IJAl>E - fi guartDs, sala jantar, copa, cozinha,

-cer nos p�í�es m�;is adianta- Il'ua Pa�re Olímpio de �eJo. �ção do, t�o�·. Mg'ui�t�, Não havend� nu_mei'o 1e-.� banheiro, g-rande varanda e 1Tepósilo ..• - ...

_.
..

dos, depois de fIltrada pelo: Isto e assunto que ser es- Exmo. SI. dr. JUIZ de dir-ei- gal para a realísação da A-I COQUEIROS' - 3 quartos, sala, � COZinha, banheiro,

�empo a vida daquele que se ,htda-do pela Comissão de to da la. Vara da comarca. ssernbléia na hora desígna-] etc- ..

-

imortalizará na placa da rua ,1 Estudos Históricoa da cída- da Caprtal. Austclíuo Bento da, será a mesma reallsada I SERVlp.i.O FRA1Z0Nl -- 3 quartos, sala, cozinha,

da metrópole. de, Há outro ponto que de- Fernandes, brasileiro, casa- as desenove .e meia horas do W. C-, c/ chnveirc, erc. • ..•...........•.......

Mas existe agora a Comís- í sejariamos chamar a aten- do, lavrador, residente no mesmo dia, com qualquer S..!\Cd D03 Lfll4õES - Rua Geral � 2 casas de ma-

são de Estudos Históricos ção. da eomissão rD que já lugar denominado Capeei- numero de .socios.. .dcir.l,!t n!>vas .

da Cidade e o Departamento .sugerimos também por a- ras, nesta comarca da Capi- Florianópolis 8 de julho JOSÉ BQTI1];:Ux (no prlncípio) -=;- 2 quartos, cozinha,

de História e Documentação quais. Que se imita a cidade tal, por seu advogado datí- de 1952, varanda ..•..........................••.. , ...

-da Prefeitura do Rio que na de Sorocaba, colocando por vo.' ínf ra-aasinado, vem, pe- J. Silva - Secretario COQUEIROS - Rua S" �ristovâo'�- '2 casas de ma-

última,' reunião resolveu f'a- debaixo do nome das 'ruas a ranté a elevada autoridade /'

I
ik>il'a,. uma com 6 peças e outra com 3, terreno

ze.r voltar O nome da rua das explicação' de quem foi o de v. excia., promo-ver uma ftiQuez.. e.-m �fe� '22::x,(\51) mts. r .

Marrecas à tradicional via homem, ou que significa a ação de usocapiãão, pelos
V·IIII.. .....ae ... ..Ift

� \1UAr.TE SCHTJTEL . 2 casas, uma com 4 quartos,

ilo centro carioca que fora data: Não só valoriza a de- motivos que passa a. ar ti- 00 \llliV;\.,.I"" 'sala j.an-tar, s-ala visita, cozinna, W. C .• etc.u ou-

mudada para Juan PabJo nominação, como ilustra o cuJar, O suplicante, há mais ('SitVe.íÍ'-a) t,.a el 2. qu>trtos, sala. varanda, cozinha, W. �.

Duarte, poeta. dominicano, público que nunca sabe- de trillta 11aso, sem oposi-
� _._.�. _

c/ chuveIro , ,; .. , .. '" , 180.000,OG

Que se homenageie o poeta quem foi�o homenageado e, c;ão, nem interrupção de

Q ..IA fi n::STREITO\ - Rua 'l'er&za Cristina _. li quartos, sa-'
_

mas nã.o mudando a denomi- duvida as vêzes do valor de quem quer que seja, é pos- uem 'perIGo! };\, va�nda. cózinha, ·terreno frente 36 mts. fu!)-

l1açií.o de logradouros dos nome em foco. Não s.abemos suidor de ·um t.erreno, de doS 25 mts. . , , 46.000,0&
:mais tl'adicinais da cidade. se Sorocaba inventou tal forma retangular, situado Uma lHllseira de ouro. QU",\ MONSENHOR TOPP - 3 quartos. sala visita,

Não faltam ruas s·em nomas processo. Só que lá o vimos no, lugai' Capoeil'ai'l, nesta Procurar â rua Háróldo Cal- sa,}à· jantar, cozinha, depósito, copa, etc ...

�)U com nomes em duplic:;tta. pela primeÍl'a vez e talves Capi..tal, com a área de ... , lado, 14. 8STRE1TO _. Rua 3 doe :r.laio _ Sala .pl negócio, 2

Não faltam ruas com núme� {seja a única cidade do Bra- 36.000 metros quad-rados, quartos, varanda, cozinha .............•... , ..

l'OS nos novos parqües re- si! que tenha· genel'alizado medindo 45l!..etros <fe_fren-. - F.:STREITO - Rua Santos Sar'aiva - 5 quartos, sala

sidencias. EstanlOs satisfei-I tal' medida pois tôdas as te, por 800 metros de fun- jantar, sala visita, COIta, quarto de banho,
tos com 'essa noticia p.01·que I placas das ruas têm., a ex- dos, confmutando-se ao sul, 'Terreno 1{)x50 - preço: 350.000,OG
daqui da nossa tribuna vi-

I
plicação. ) com a Estradá Geral de Flo- E ou·tras que pur motivo de fÔl'ça maior não são

ril).n{>p.olis a São Jos-é, ao I >!Hmeiadas; algumas destas casas são aceita transfe-
norte co-m--1:erras d€ Eliseu ' rimcias pel.o Montepio ou Institutos .

.

.

��VOt..urJrA�f09 OA. pATRl1\ N.- U! .....�
•

Dí Bernardi, a oeste com ...�r�,.�_ ....., ........ · ..u,,__ TER.RENO A Vl;:NDA
João .Jesuino Teixeira e' a -5ACO DOS LIMÕES - Rua Geral -� Com 33xi)00 mta. 18.ÓOO,o<ll
leste com terras' de Manoel \LAMEDA �DOLFO KONDER - com 1.5x3"O rota. .. 76,000,0€1
Pedro Rosa. E como () SI1- Bonnassis. assistente ;judi- COMPRÀS DE CA8AS, TERRENOS. CHACARAS E 81"'lOS

'plicante possua o iludidQ ciál'io, Em a dihl petição" Temos sempre i.nteressados (in comprar casas, tel'l'enos . .:hll�
terreno, tal como, se a.cha foi proferido o seguinte 'aras e Si;':""

".

." •
.

descrito acima, há 'mais de despacho: A. designe o dia BARREIR'O""" 3
.

J'
..

- ,. II:) - quartos; sa a Y-lsrta, sala jantar,
trinta anos. ·mansa e pa-cí- 31 do corrente, às 14 hOl'as, cosinha teueno 20 x30 25.000,00
ficamente, sem opqsição ou para ter -lugar a justifíea- HIPOTECAS
embal'gos �e espei'!'e algll- ç:.ão. NotifiQuem·se. O dr. }thce"Q I' I'ti _ _ " ,,�mos lo' ap leamos (Jua quer Importância com garantia hi-
ma, quer legitimar sua pos- PÍ'omotol' Pú,blico e o sr. di- ootecária.

se nos têrmos do artigo 550, . retor do Patrimônio da U�
do Códi.go Civil. Nestas con- nião. Fpolis., 28-1-952. (As
dições, r.equer a· v. excia. sinado) A. Hoeschl. Senten
que, na foi'ma do art. 455 e ça. Vistos, etc. Julgo' por

. seguintes do C. P. C. se pr(J;.. sentença a presente .1ustifi-

L
·

h It··
· ceda, em dia, hora e lu.gar caçàd, em que é justifican-

.1'n a· aJal·�;:i��:d�:���::t���;: Pl:� �:s:ft�;i�i�� !�:��.��:�a��
.

.'.
.

'. Ministél'io Público e do Pa- seus devidos e legais efei-

SANTOS & BATISTA
� t:imô_?iQ. d.a. Un��o, a justi- t�s. �xpeça-se m,andado de

t. "I'CEZARIO" flcaçao tOlho lttls, com o. cltaçao aos confmantes do
an 19a ., d

.

to d t I' '. 1 t- b.

CAl\<ITNHONETE' epOlmell "

as tes ;emu- lmove em qlles' ao, em co-
-'

nhas, José Nic(}],au � Ouri- I mo ao Diretor do Serviço do
ques e Manoel Pedr'O Rosa i 'Pàtrimônio da União, e do z
e João Oúriques_, todos bra- 4° pj'omotor Púb-lico, na

sileiros, casa�los e residen- qualidad·e de representante (). dient& que desejar -comprar tasa, terreno, sitio, chacara, po
tê.� em Capoeiras\ :l{}ÓS o. da Fazenda do Estado, para lel"á vÍJ" a séde deste Escritório. e preencher uma ficha di�endô O>

qlJ.e·; juLgue v. ·excia. a jus- contestarem, queren.do, a a-- ,ue dE>�dtl adquirir e ,,"ssim cOll5gujn�las avizaremlls ao interessa-
tificB5<'ío, mand�ndo .

citar i çâo�i.1_o pi'<:l..zo d� 10 dias. O�- '

do, sam d:speBa� par'a o éliente.

pessoafmente os Citados

I
tl'OSSlm, cltem.;se,

.

'por edl- L.'\'FOR.MAÇõES
confrontantes, residentes tal, com o prazo de 30 dIas, Sem compmmisso, para o cUente, damoS' qualquer informação

'1' nas vizinhah\:as do imóvel, lOS inte'l'essados incerto;>, ci- los negõci-os imobiliários.

f� b�m .co-mo o. dr. Pl'omot.�I' I ta7.ão essél; que �evel'á ser Av. Maul'O Ramos - 3 quartos, cosinha, s�la jantar,,,',," t·. PublIco, o du'etor do Patl'l- ! felta de cOnfOl"tlllda{le (,."Om "ala, visita ';tc. . 180.aoO,oo
.

, .+.:"",>..',.'.:. mônÍo da União e, por edi- o al-tio,""" 455, parágrafo l° E t't R J 'C S'}' .-
�,,__ ","'<'. S ·rel o - tl a pse . .1 va -. i) qua.rtos, sala vi";

tais de trinta dias) os inte- i dó Código de Processo Ci- ,ita, sala • .lantar, cosillha bal1.heiro etv 160.000,06
ressados incertos, l)al'a con-I vil. Sem c,ustas; FJorÍanópo- Esb'flrto - Rua Jo-sé C: SHva - 3 quartos, sala ví�
testarem a presente ação de I li:;:, 2H de junho de 1%2. .sita, saia jantãr, cosinha, banheiro. etc. 60.000rOô

.

uso-capi.ã.o, no prazo de dez i (Assinado) :i\i'anoel Barbosa I

g.ias;· q'ue se seguir ao 'tél'-I de Lacerda,
..
juiZ de direito

min� do prazo dos editais, r da 4U Vara. E, para que' che
na qual se pede seja decla-

.

gue a'o conhecimento de to-
I rado o domínio

.

do peticio- dos mandou expedir o pre
n.ário, sôbre' o aludido ter- sente edital que será afixa

�'éno, prosseguindo-se, como !lo no lugar de ·costume 'e

de direito, ãté linal seilten- I publiéfAdo na forma da lei
..

«a. Protesta-se provar o a-I Dado'e passado nesta cida- CURSO DE CORTE E COSTURA

legado com os depoimentos!i de de Florianópolis; aos vin- Funcio11lü'á à Rua 24 de M"ãio, 890 (Estreitei), um
__.._. . pessoais dos interessado,:, t<� e oi.to (28), dias do mês cursa gratuito de COIte e Costura, mantido pelo SESI

L• Y'
•

CI' b
téstemunhas e vistoria�. Dá- I de junho do ano de mil no- (Serviço da Indústria).

Ira enls U e' se à ('alisa .0 valor de três' vecento:3 e cinquenta e dOIp. CONDIÇõES PARA l\IATRíCtTLA ._ Trabalhar ti,

mil el'uzeiros, para o" efH- I Eu, Vüíicius Gonzaga, es· candidata na indústria, ser filha ou espôsa de trabalha

PROGRAMA DO Mf:S DE JULHO ,. tos de direito. R. e A. esta, i Cl'ivão, o subscrevi. (AssÍ- do�r na jn(�ús�ria. Serve de documento a resvectiva Cm'-

Dia 5 - Sáb �do - Soirée às 21 horas - Dia 20 - com os docnmentos anexos, ,I nado) Manoel Barbosa de t.en-a ProÍlsslOna!. _ • J

Domingo _ Tarde rlaneante ,às 18 horas - Dia 26

-I
P. �deferimento. Flol'ianópo- ,Lacerda, juiz de direito da .IN!ORMAÇOES � MA'TlüCULA .-- Na. sede dG

:Sáb5do - Grandíosa S01J'ée - Boite �a Pelucia - às lis, �8 de, janei_:'o dp, lr-50.! 4a v�a:a. E�t� :onfonnc. O lSESI" a Rua,24 de l\1"�,!0 ---: �90, a p:l:t!r do dw 5 de Ju-

22 noras. TICi>er\'3 de 1TI'::S:1S na Joalhcl'léL MOl'itz. (AssmadoJ Joao Batista escrJ,V30: Vmlcms Gonzaga. J lho. (tas 1"6 as 18 hOI as, eXCi:!to aos ::;",bados e tlomingog,.

Dia'ri'o da Metropole

V.olta de Nomes Tradicionais

Viagem, com segurança

-

IDA:
Saí·da 'de Haja}
Chegàda Fpolis.
\r"OLTA:

7,15 horas
9,45 .,

Saída Fpolis. 14,30 horas
� Cheg.ad.a.. Itajai l'f ,(lO," _;,_

(Aos., sábados e feriados a saidâ de

Fpoli.�. € às 1.3;50 h. e a chegada à Ita

,jáí às 1611.). �

úNIBUS
IDA:

/

7 horas
11 "

Saída de Itaja.i
Chegada Fpolis.
VOLTA;
Saída Fpolis. 15 horas
Chegada Itajaí 19"

(Aos sábados e feriados a saida de
Fpolil'i.. é às 13 horas e a chegada à 1ta·
jaí às 17h.).

AG�NCIA
ProvisõríanH,mt e ii Rna Felipe Schmidt.
n.. '38.

.

7

J JUIZO DE DIREITODA 4a.
VAnA DA COMARCA DB

l"LORIANóPOLlS

(

�Ü().OOO'.OI)

4.0t}'OOQ,o�

250:00iJ,o<)

IlO�,O'OO,<)t.I'

/'

lOO.OOO.()()

100.000,�

65.000,0$

46.0'00,00

8.5.000,00

25O'.OO'O,OG
t

33,000,00

ADl\IJNISTRAÇÃ.O IJ-E PRÉDIOS
�lediante modica comissão, aceitamos procurações para admi-

1ist.!'iU pl'édios, recebemos. 8.1ugueis, pa��arojOS impostos, etc.
PROCESSOS IMOmÚARIOS

OI·.ÇlInizamos process'O'� imobili.ários, para os Institutos, Caixa
��conóntiea, etc., temos 'tamoém possibilíàadé de-collseguir quaiquer
tocnmento sôbl'& imó�eis.

CASAS' E FAZENDAS Á VENDA)
CAPOEIRAS -'- (no pl'Íncipi.o) - com �8 x250 mts_

�asa com 4 quartos, 3 salas, c(}SÍllha, banheiro, vara.ndão
6{!t.

.

.

250.000,00
CANAS VIEIRAS - com 4.344,728m2 e uma casa de

pavime.ntos 500 000
'

,

•. ,O@
, FICRARIO

.

'

's. E. S. I.

\

.

__
.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vargas em
São Peulo

TéTe-I-TéTe �om O Dr. Rohdeo

mo, 8 .v. A.) - Está
definltivamcnte marcada a

ida do ,;1'. Gétúlio Vargas a

Sáo' Pau lo, sexta-feira pró
xíma, devendo inaugurar fi

Exposição Industrial de S.
Paulo.
Em seguida comparecerá

a um jantar oferecido pelo
governador Lucas Garcez,
Sábado irá a .Santos onde

visitará a" obras do oleodu
to, em andamento; rumando
depois, para a refinaria de
Cubutão.

Fforíanõpolis•. Quarta-feira, 9 de Jl!lho de 1952
---

Assembléia Legislativa

Itaial homeoageia O vereador Tbia·
10 José da Silva, re_ventemeote
)

.

agréOido peJa' polícia
.

A agressão ao véreador Thiago José dá .Silva .."-......__.r.r...._ .....• .........·�.........._....w

O deputado Bahia Bittencourt deu conhecimento à I
.

'

Casa de �m despacho telegráfico vindo de Itajaí e no D'r Seral,"m�·,w.l se relata a grandiosa man ifestacão de apreço p1'es-1
-

tada relo povo local ao vereador Thiago José-da Silva, Berf!:..s�ocorno veemente protesto contra a covarde agressâo de I U ..
_ ..,

-(jile foi vitima por parte da policia, �

Encontra-se nesta Capital
E:;, I) teor do telegrama: "Temos â 'máxima satisf'a- o sr. dr, Serafim Bertasso,

4,;iío cívica de comunicar ao prezado amigo, valoroso re- presítgíoso presidente do

1H'eS€11tante das forças democráticas jtaj�íense, que a diretório municipal do Par

sincera demonstração de solidariedade'. de Vossa Exce- tido Social Democrático em

Iencia ao Iider operário local vereador Thiago Jósé da Chapecó e figura de desta

'Silva, vítima de truculencia policianssca, frutificou, OIl- que no seio dessa agremia-
�e.m, em espetacular vitoria da bancada oposicionista na . ção partidária:
Câmara Municipal, que 'formulou veemente protesto con- O ilustre procer pessedís
h'a a agressão e prisão daquele representante do povo ta tem sido'muito cumpri
� Iider operário. Centenas de operários lotaram ontem o mentado pelos seus amigos,
recinto da Câmara na 'hora da sessão, numa manifesta- admiradores e correlígloná
l{ão espontânea e expressiva de apreço ao vereador Thia- rios nesta Capital.
:g(:) José da Silva, e numa atitude de advertencia àqueles O ESTADO deseja-lhe fe

que costumam subestimar a força do nosso povo. A Câ-. liz estada em F:lol'ianópolis -.

mara Municipal viveu, ontem, assim, um dos seus mais
gloriosos dias. Saudações. Democráticas. (aa) Jaime Fer-

_ _ - J'I ..

nandes Vieira, Oscar Martim Silva, José Medeiros y'ieira.
A proposito cumprimos destacar a atuação pronta. e

energiea do deputado Bahia Bittencourt, ardoroso deferi
.<lor do .operariado itajaiense que, de maneira tão digna
representa na Assembléia. :Mais uma vez aquele ilustra MENOR DESAPARECIDA
parlamentar mostrou a sinceridade de' sua pregação de
mocrática, não esquecendo aqueles que, pela sua atuação,
são agredidos pela iniquidade dos opressores.

O deputado Bahia BiÜenconrt, fustigando com sua

jnflamada oratoría, do alto da tribuna da Assembléia a

eovardia daqueles que abusam do poder, \reforçou a con
fiança que o povo deposita 110S seus legitimos represen-
tantes.

.

Melhoramentos nara Turvo
- O deputado Lecían Slovin;ki' leu para seus pares, o

telegrama recebido do deputado Joaquim Ramos, no qual
cem?ni;a ter sido �presen� emenda ao Orçamento da
Republica, no sentido .de ser íncluida verba para -a liza
ção telegráfica entre Turvo' e Araranguá, bem como para
lnstalação de uma Agencia Postal na primeira daquelas
cidades.

Na Pol,ic!a

I GBIIB DI.CAPOEIRAS

.�' .
4��

.�.� - .. "

«o mundo de hoje é de .lata Anti-Mate
rialista e Anti ..Formalistica, afirmo1l

o ilustre 'pensador
.
, .

visita a Einstein, em Piin- coisa sinão a encrgín., em-:

ceton, tive oportun idade de estado de congelamen to.
trocar, com êle profunda pa- Refutando a idéia de que"
lestra sôbre o materialismo. a religíão possa ser dmtr2-'�.
Aliás, o mundo eJJ3 hoje é � ciência, Einstein desenvol

de h{ta anti-materialista e ve os três estagias de evolu
anti-forrnalistica. Einstein ção religiosa o rata lístico, o
provou que a matéria não ético €i o cosmico. J<Jssa dOll- .

existe, passando, assim, a. trina desenvolve 1)0 seu 1:
atestado de óbito da maté-, vro "The Wcrld As I Se�,
ria. Provou, cientifiça11!en te, i IT". Nos estágios Iatalíco &!,

que a matéria não é outra (Continúa na- 3:1 pág.)

Ante-ontem, no velho Teatro Alvaro 'de Carvalho, Iíteral mente repleto, quando n dri.,
Uberto Rohden, pronunciava a StH! prtmeira conferência

I

Desde domingo último a,-

cha-se nesta Capital,
.

COI1-

forme têmos noticiado com

o destaque que bem o mere

ce, o dr. Huberto Rohden,
pensador que percorre o sul
do Brasil, levando aos bra

sileíros a sua palavra de

espiritualismo, para que 11a
ja melhor c�pre€11são en

tre os homen'\, nêste século
de incompreensões e perso
nalismos.

O dr. Huberto Rohden, :l.-

Paulo, onde exerce o mag is
téhp na Universidade do

Mackenzie, lecionando filo
sofia, tem .tido, durante a

sua viela, seu trabalho rela
clonado com outros centros
cultura is.

O deputado \Valdemar Rupp, na Câmara Fede-

ral,. proferiu, há dias, um discurso .político, pal'8t.
colocar o,;; pontos nos i í"de' uma nota divulgada pelac,
imprensa carioca, a p'ropósito ·da :poIltica de Santa:
Catarina.

Esse disclll'sO é sereno e elevado. O que�há de'
interessante nele são os apartes araqnanescos da·",
deputado Saulo Ramo� e as respostas sibilinas' d(T.
deput.ado 'Wanderley ,JúniOl' . ..

Enquanto o primeiro, e111 tom de revolta, quer-'
saber se existe a·eôórdo entre a V.D.N. e o P.S.D., a

segundo ironiza a infol'mação: "A única aliança que-.
quase podemos chamar de espiritual e a da U.D.N__
c.om as agremiações polítícris do Estaçlo chefiada8".·
pelo deputado Saulo Ramos".

Que agremiações politicas chefia o sr. Sau
lo námos, no Estado '! Devem de sé!' as f�jas ·�ônca..va'"
e eonvexas do P.'l'.B.

----Em outras palavras, Mestre \Vanderley disse::.
No Estado não há acôrdo firmado entre a U.D.N. e o'

p.s.n. 'Mas se houvesse, ao deputado Sau�o Ràmoi"
faltal'ia autorida.de para q,ualquer crítica," pOl' isso,
que �,.s alas do seu r,al,tido, por êle controladas, e8-

tào em permanente acôrdo com a U. D. N!'
Como &e isso não bastasse, leva além o seu sar

casmo: elogia a grande lealdade do p�rtido do S1'_

Saulo e, de imediato, faz restrições a essa lealda,rle·
Delt0is disso, volta a ser humano, tranquilizan

do o medo do sr. Saulo: "Se tivermos qne fazer, atra
vés do tempo, algum entendimento político, .i!ave- ,

,mos dê reâ.lizá;.lo eom todos os partidos, desde quf.'
todos estejam zela.ndo peJos interesses do Estado" ..

Com isso o &1'. Saulo c{r"iXOll dê' ficar üd/,dL

Guilherme Tuderico Buch,
residente nesta Capital Je
vou ao conhecimento da DR
que a menor Ana, com 14 tualmeute residindo em S.
anos de idade, desapareceu.
de sua residência ante-on
tem, às 15 horas, tomando
rumo ignorado. Esta menor
se achava em seu poder por
determinação do Jniz de Me
.nores, tendo sido encontra
da na residência de sua ir
mã Anizia Jorge. Tão logo que aqui chegou,
.TENTATIVA DE AGUES- afim de realizar conferên-

SÃO das no Teatro Alvaro de

Esteve 111\ DR Dario Carvalho, a nossa reporta
(Contínua na 6a pág.) Cunha, natural dêste Esta- gem o procurou para um té-

do, residente à rua São. te-a-téte, em que fôssern fo
....11....................................... Francjsco de Paula, quei- i ca]izad�R. os' ,vários aspectos

xando-se de que, ante-ontem I dessa VIsJta a nossa terra, a

Eduardo Hug, comerciante, f
quem tanto encnntou,' não

tentou agredi-lo por dívida. s� p�lo eav_!ilheil'ismo e hos-.'

'. " ,. "

, .........�.,.�. , .•;. ,pltahdade do seu povo, co-'
.

'''S8IDe '8 'Inquerito para apurar
---.....···--_._...."._·...v :ao;I.l;:��;�H;:e�; T��;��a:,

.' a. autoria do assasslnlo
.. fa!eceram OI t,rl.. ���:�!O d� �;:.q:·l�i!��o}.,d�

,

.

Em nos�a e?jç�o de ontem t afi.m de pl'�Ci.n:al� socôrro, g8D18DS 'de' ..80D·. ,Ir. Hubel'to Rohdm1, com 12

levamos a pubhco, eom as. POIS se esvaía em sangue.
1..nos de idade coíne�ou a sua

informações �ue a repo:,t�-I
.

Quanto ao criminoso que SOMaSO longa tra.fetoria, indo �r
gero con�e_gtllu .c�lher� JU11- tI �e no.tic.io.u ter si�o. aqu.éJ.e

em São Leopoldo, no Rio
t-o à Pohc1a CIVIl e a pes- func!OnárlO, a PolícIa CIVJ]

RIO, 8_jV. A.) - Falece- Grande do Sul e, depois, em
saas que tivéram ciência do_ está ainda. tomanào as ne-

l"a� os. trigemeos de 13on.. vários países da Europa, en-
i d I suceRSO, Sandl'it-,'·-Fra.ll'�l·SC.." I- ·s It'a'l' 'Fato o 01'080 de sábado ql. J cessárias providências afim

- ",.re os qual
.

lU, ranca e
- e Luiz nascidos ·numa cazi- AI h UIt'

. 'te
.

tim.o, em' C.apoeÍl'as, em que de identifica�lo, uma vez
eman a, lmm:n.en· "

oi! nha de madeira'., a camÍ11ho fi I d 5;101 assassmado o jo\�em que há, aiilda, al"'umas .dú- exerceu, ,Fe o espaço e· a-

..n ld Z
e de Itaoca. Os pais -;'l-as t.l_'l·- nos "cated"a l f'} f'-uElwa o omer, frente 'ao vi�s. Não está, i2lssim, e

u'. ,<>
. ,ne 1 oso la e

Crube.12.de S.etembro, aque- ·nós o divuIg".m.os para eles-
gemeos, sr. Francisco IJuiz história das i'eligiôes,' na I

•
... Serra e Ormi Barbosa ,Se1'- T' AmeI 'ca U' 't'

.

;ta .-traJedla. fa.zer duvidas� positivada a
. '. ue -I n·

.

mv�nll Y

Ita, parcos de recursos, "s- ·"f uT·'shl·l'l .....·onautoria daquêle servidor
'" ". V\... ..!ót. .

Com M primeira R notas público, .Si'. João Dias de
tavam solicitando o auxilio Em nossa redação, depois
do govêrno e do público.

.

cl f I �b b I
'

llue nos chegaram às mãos. Oliveira. O inquérito, que
e 'a ar 80· 1'e as e ezas t.illf(}rmamos ter sido autol\ se.. cf;tá processa.ndo, no1'-

ql1e aqu� encontrou, .já tão
f

d� c�l'ime o funcionário da maJmente, bem com� a pe_
........._......_�..__-........-� sua.� fa.miliare.,.,-porque

ca-,iB:bhoteca . P�blica, . João I rícià que se levar a efeito, O . ,.
tarÍuense du bereo, o dI'.

�las de OlIvelra, quando' denundarã o verdadeiro ma- COmUDISmO Huberto Rohde.n, pôs-se· à
fg.ra socorrer, a chamado f tador de Osw'aldo.Zomel'. '. .,.

nossa d�sposi<:ão, para res-I
iS?US filh?s, !�amilto.,n e Hé-. ° inquérito �tá sen.�d.o,:' '.0... ...:l.·�."-1.1"'.114. pond,er a enQtiet� qu�, nO_1llO de 01n e1 . h

.

,
II I' IIIIlftitI .

momento lhe lançamos.
!!fi . 'CIo

la, que se· a.-' p:o�essado. so� .

a presidên� RIO, 8 (V.'A.)' - ° in- . Indagado sobre a sua

Vi-Iaw em<Pt�nhado em luta �.I Cla do Comlssal'lO Oscar Pc- quériio sôbl'G as ativj(laeJesoCGID a V1 lma e gl�e ,(:} fato' l' '. d t
" l 1 sita a Santa Catarimt, tes-

..
c.... rre�l'a TI. d 'f"

; <··d
'.

1
: eu a que,. �n to de algu- comuDlstas na Aeronáutica, pon.deu: .

u<,.. ,a e 1 IClO aque a mas horas ma
.

1 '1).
•

.sociedade. ; tu-<en''tos' IS, comt o� e �- e;rL_mals. a�p�o que o reáli- - Ji'uÍ convüü:(!o por um
,- . . . que. o au ol.'lzam, zadg no Ji'xerc t t' .

.

Ontem, em .nqssa redação deitará luz sôbre o verda-
--�

�- I?, es ·a pratI- gri.lpo de !nte1eetul1Ís desta

�,t;teve o PreSIdente daquêle deiro autor do crime.
c�mente :Ol1Chlldo� El-e a-; Capital. para realizar nma

(;lube que nos veio declarar I Segulldo apuramos 011-
?range todas as bases, por! série de eonfel"êi.1,Cias, ,·er

- l'estaba1e.J d 1 ,J�so. mes.l.·.�O,_ .de �mbito .na-I! Si.!.{lÇl,) temas
_. relacionado.s,.i cen�o a ver RCle; tem, a peça do inquérito se' ClOnaI Há . 1. _

�
..

'tJue a luta nao se ve
.. rifi._jl concluirá dentro de 24 h"-

. I.U neIOso� �al_-! com a €\'01.11('30 homem ·de
"OU .:J"'nt d 1

v- .g.en.t�s_e pelo menos J. .o ofI- ! 011 tem, de 110.;,.e e dp ".mal1'" ã.!lc. q.... ·ro aqu-e a socIeda- f ras, subindo, em seguida. ao
- C< •• l'J

.ue :e, Bnn, na rua. A vítima, i Juizo de Dire'ito da 2a V' l'
clalS 81'.0 apG11tados. .como tl- '.-. Sôhl'e a evoluc:10 das

esta é flue'
"

f ,'d .
i '"

a.a g�nies com
..
,unis-tas , Na pró-l idé�as �"",iútualista.s, elJ.l

-...;: ,.la �ll a mo�tal- desta Comarca, para 08. de-'
.. "

llll.�ute, entrál'a na socieda:d{� vídos fins. ��ma s�mana�.o.processo- se· : n<lpuodsa.l .. 'rmptt:��;) lrnr�9
la ellvladq a JUIZO, .

- Quando da minha última

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


