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DESCONSIDERADA.
�

.' 1\ .'
-

.

�

• ., _ Várl�� proj_etes aprovados, �DtelD
Pelo· "

.

Governo de Dueu'os Atr.es' a Mlssao j te!r��:���s:m����:OL:=is(i:: ��n��_(��da a����;.��� �e ;���-'

. -.' N ,'. tiva, o deputado Ptotógenes ren.damento das ,"Caldas da

rC·O.O'OAII·Ca
",.

D'raslalel·ra, ;, V�e.�·:�retários: deputados
L Elp,ídio Barbosa e Clodorico

Moreira.
RIO, 9�V. Ao) � SOl11en- verdadeira desconsideração' �a do sr, Dean Acheson, .0 I �ade se referiu, ao país su- Apóio a um projeto

te 110 dia 25 de junho, isto a atitude das autoridades qual em nenhuma oportuní- Imo, '

O deputado Francisco Ne-.
é, 20 dias após sua chegada portenhas relativamente à; .,�,�. ""' $w 4iI � M$ ves leu, pa�a .�nheci:nento'ii Buenos Aires, a missão missão brasileira, admrtin> l

'I
da Casa, OÍlCIO recebido de

econômica brasileira pôde, do-se possibilidade de que I Dm' .'-"'.mp O Tubarão, de apoio e aplau-
'Começar as úegocíações c<{_m venham a 'fracassar os en-

.

.

...
'. _

'.. sos ao seu projeto-de-lei que
as autoridades aa-gentinae, tendimerrtos, pois a situação

.
cria um pôsto de puericultu., 2a. discussão e votação do

.especialmente designadas parece difícil. O'diretor do Servico de 'I'rânsito, em carta ra naquela cidade. projeto de lei n. 2ZG-51 _

para tal fim. Quinta-feira, Certos elementos' do. ·go- dirigida ao cidadão im;�stido da função de Che- Aposentadoria de Serventuá Extingue áS dívidas fiscais
21 de,junho, permaneceu a ,......___ fe de Polícia, solicitou exoneração do cargo rios da J.ustiça não excedentes a duzentos
missão apenas fazendo vi- vêrno argentíno se mostram nã� tendo, porém, dado ao seu pedido caráter O deputado Lecian S10- cruzeiros. Aprovado .•
sitas, à espera de que fosse descontentes com a maior. irrevogável. /

\ vínskí deu conhecimento à 4 _ Discussâo .e -otação,

'nomeada uma comissão of i- aproximação entre os Esta- Segundo se afirma, os motivos que levaram Casa de um telegrama, vín- do projeto de lei n. 97-52 _

cial argentina para enten- j
dos Unidos e o Brasif, eví- o sr, Ramiro Gonçalves a"lentar deixar a dire-

I
do de Rio do Sul e assinado Autoriza a abertura de cré-

dimentos. Comenta-se como denciada- agora com à visi- ção daquele importante Serviço policial' foram as pelo Es?rivão ?e OrfãOS. da- dito especial de .:,., .....
-dif iculdades que êle afirma ter encontrado por quela CIdade, fazendo um a- G':$ 21.371,90,' destinado; ::J;),
parte do Departamento de Concessões da' Prc- I pêlo para �. rápida. apr�va- pagamento de dívidas de-Ef-
feitura e os óbices que vêm sendo criados pela ,çao do proieto-de-Ieí que re- -xercícios findos, Aprovado.
prépría . administração municipal. O primeiro, I gula' a aposentadorta dos 5 -- la. Discussão do 'pro-
concedendo itinerários a emprêsa, de ônibus à 1 serventuários da Justiça, jeto de lei n. 367-51 -- Con-
completa revelia do' sr, Ramiro, a segunda reali- I O orador esclarece que o cede auxílio de ., .... , .. __

zando consertos de ruas em horas de maior mo- referido projeto está em ré- Gr$ 24.000,00, ao
.

Hospital
vimento de trânsito, prejudicando assim o plà- : g ime de urgencia, Assim, Santa 'I'eresirrha de Guara-
nejamento que o.major tem traçado com Seus i dentr� ·de alguns dia� �erá mírhii. O projeto foi tran s-
profundos conhecimentos de engenharia do trá- " apreciado pelo plenário e formado em Indicação.'
fego. Nenhuma das duas justificativas merecem então lhe dará todo o apóio, 6 - Discussão é votação"
acolhida, ' ,-' �

l_como o darão os demais da -Indicação n. 12G-52 -
E' da .competêncía .exclusiva da municípali- í deputados, ate.ndendo, desta Referente a instalação de

dade, através. seu Departamento de Concessões, ! forma, os justos anseios dos coletorias estaduais nas H�-
conceder itinerários aos coletivos" estabelecer o

I
serventuários da Justiçà. c' des distritais de Cunha Po-

·1preços das respectivas passagens, .
marcar os , 'ORDEM DO DIA 'rã, Saudades' e Coronel

pontos de partida e de chegada, 'Sempre foi as-
,.

r -� Votação' da' redação Frietas. Aprovado.
SIm, não �e tratando 1� d" nenhuma novidade,' ; T:�.........:....-ooI:'Ioo._,;.-_-..-_.:...........:.._w.:.:........_- u,

_ ....�� _/....""'.

��I i�;·��:�:u�e�lio de ��:as� �:ribul�O.� -a ��lli-· - t·ilr·ce·lIç'�'a'-"

aD � D''"en ,W.I-III'D�D·I·as 1crpabdade nao tem obngaçao de pedll' OplnIao . . p.. UI _

ao ServiçQ_ de Trânsito, de coutá-lo, a pl'oposiU. I I � blA
• ,.'

a' d t dde um serviço puramente local, éujas dificuida- ·8, lUSem . !i18 oploar ,eu,. e
des e !mpedimentos os órgãos mnnici���s c:onhe- dA,·s dl-as' ii�r'�· qle' ·alljoel·., PB'rla.cem tao bem ou talvez melhor que a pl'oprla po- UU U -u '[J

-

li:iUQuanto ao calt;áment� das ruas,' duran�; ho- mel1ar possa participar do COD' .

ras "demaior movimento, ô argum�nto não tem a

gr81!so lo't rnaclou t liA Ilang all-menor procedência. O C!}llserto das vias públi-
'

,'1' .,
.

It ti Uuv r i
ca é, também, dá. competência da Prefeitura, A Mesa da Assembléia em Washington e a segunda
cujos serviços se realizam durante as horas re- submeteu ao e:came da Casa, em New Y:ork, nos Bstados.
guIares de seu expediente. Querer que a muni- a 'seguinte Resolução: Unidos da Amériea do Nor-
cipalidade faça consertos du.J:ante a noite ou pe- QQnsiderandO" qu.e) pela te.
la madrugada é pretender. impôF' a Prefeitura Resolução 'no 4U, de 10 de Art. 20 - Fiea aberto, por
um excesso_de despesa, pois o tra:balho reaUza- julho de 1952,' do Diretório conta da' arrecadacão do

.

do fora das'boras regulares está sujeito a paga- 'Regional do Conselho Na:.. presente exerc1cio; o"crédito
mentos extras não só'pani'os'mensalistas como· donaI de.Geografia no .Es- ;e$pecial de·oitenta mil cru-
para os diarist&s empregados nos tnl'balhos de tado de Santa Catarina (lns-

f
zeil'os (Cl'$ 80.000,00); para

calçamento. �. 'titutb Brasileiro de Geogra- atender às des-pesas com a-,

Além disto é predso convir que, ao tempo fi� e Estatística) foi desig- ,missão de que foi investido.
da adminÍstração do 81.. Edgard 1'::strela, sem...

"

nado o senhor deputado t
o referido deputado.

.

pre bouve consertos de l'uas e por êste motivo � '''ilmarOrlando Dias, para Art. 3° - Esta .l'esoluçã.n.
_0' tt'âilSito_ -ifâó fiCôl.\ hüpedl�õ_:Óu sOíreu -qual- -,

. v'''1 integral' á Delegação Bl'asi- entra em_yigor na data da
quel' \re�rdamento sübstancml. leil'a ao XVII Congressõ �n- slJa publicação, revogadas..

As duas justificativas para o pedido não ir- ! tel'uacional de Geografia e as disposições em e.onh·ádo.
revogavel,de'demissão não pl�ocedeti pois,O-mo-

lã
III Reunião Panamerical1a S. S., 9 de julho de 1952.

tivo é outro.
.

de Consultas sôbre Geogra- . Protógenes Vieira - Pre-,
Habituado a ver. suas ordens cumpridas ao, fia, a realizarem�se;, a pri�� sidente.

pé da letra"mesiuo quando ilegais, o diretor do meira em Washington e a Elpídio Barbosa - 10 Se-
Servico de Trânsito ficou estom"'agado, ferido em segúllda em New Yo.rk. cretál'io,
sua v-;'idade, com a decisão jlidiciária que 'anu-

. \ A :Mesa da" Assembléia Clodorico Mo,r'eira - 2()'
l�u seu at_o apreendendo os ônibus de uma linha Legislativa do I Estado de Secretário.
e�jo itiuerárJo o Departamento)lê Concessões Santa Catarina submete_ à """'...,.,..,;r......,.&..."'&"'....&.;.....;....""&_&........• modificou transferindo seu ponto de partida da apre�iação d? ,Plenário 2 to -

cf lael-_'"Esplanada do Castelo' para a Praça Mauá. sçec_a-got�.
mte

p,roJeto de
res,oIU-I' .

'ISO •.e. ..,_
••••

:
Estabelecendo o direito que cabe àquele ór-

.

_

gão muniêipal' de . determinar o trajeto que de-
. concedo

e bconça -ao deput�-

i':.' m�)ir n:. .1 ,
l

vem seguir" os coletivos � ord.enando a entrega do Wilmar Orlando Dias .

"'':>r '��,1 f
imediatá: dos veículos· ilegalmente apreendidos,. e dá outras prQvipencias, 'UilllJ':'

"I \ 1'11 L-
,

'o jun não fêz mais do que cnmpl'ir seu dever. Art.' 10 - E' concedida, . n ,',: ifi'���..

Se 6. diJ:etór d� Serviçô··de, 11r,ânsito cum- de .acôrdo com o artigo 13 t �

I' OJlliT! f
. �'ptisse' o' seu� não invá:di'sse""ati'ibuições çle ou� �a _c(}nst�tu.

i.;;o do ��t.do: I'
-

.

.c::::::.=: �dtrOí'Í órgãos,' não executasse-'uma violência., não lICença ao deputado Wllmar !
1 �:� . �

..
_.

praticasse um abuso de po'de)',"na ceda, a estas. Orlando Dias, para inte_:' ,õ.,v,_,�.�,�<i, 7�� ,o' !'
hOí'as, sua vaidade, seu autoritarismo, ,não tCl'i- gl';H a Delegação' Brasileira

..
-------..

ám sido I�vados à rua' da amargura.

[ao XV.1I
Congress.Q Interna- UDENILDA ---'7 Você· ou·

Tnunan, dias atrás, ClIrVa\'a-se ante uma '. cionaI 'de Geogvafi� e ii -rII viu, Pessedino? O Go-

.,decisãri judiciária que anulou um ato seu e tôda Reunião Panamericana de vernildo l>arece que llã.O'

,na,(jáo.,bateu�lh� palmas pelo ge.síQ, ,Consultas. sôbre G.eografia, quer nem seI: padrinho.
(Do Diário ,Carioca de 8·7-52) a realizareJu-se, a primeira do tHl8S0 casament�_

.........................................�
, ,I ",

.

•

Mais·aço-para O Brasil
RIO, 9 (V. A.) - Grande ampliar a fabrica, ou seja,

-quantidade de equipamento uma nova unidade que nm

destinado á Volta Redonda plíará :"aquele importante
ifes-embarcou e seguirá íme- parque industrial.
diatamente para a cidade

,.
'

'do aço. Esse material visa AlÜ'!s, o recente emprésff-
.aume�tar para 700.0ÕO tone- mo de 25 milhões de Çlólares
ladas anual de Iíngotes de concedido por um Banco

aco a produção da Compa- norte-americano 'permiti'rá
nhia Siderúrgica Nacional. a ampliação das instalações
As p'�illleÍl'as peças ctE'l de Volta Redonda, .corn o

m�ior voluíne llerviTào para respectivo �qtlip'3m'ento.
."

.�� - _·:..·-� .. �'-_ ...... ]_·�_··:. __

\_:--·I·,

-_..

;w.;"":-
.........h/'J".....�. ��

- - ..�--- - _".r_... - ... - r;,-
&

.

Ma'xlmo auxlbo, no-,petro-
leo, dos �f. UU. ao' Brasi,1

lau também; sôbr� ti situla

ção na Coréia, informando

que os' Estados Unidos es

tão aguardando a realização
'do armisticio, voltando a

paz !,laqueIa terr,a e em to-
do o mundo. . �.

O sr. Dean Achesou ter-

BELÉM,9 (V. A.) - O

sr. Dean' Acheson, secl'etá-
. �io de Estado nOl'te-ameri
no. entrevistad'o no aero

po�·to de VaÚlecàs, mostrou:
se satisfeito' com a acolhida
que teve nó Brasil, ficando
�()bl:etudo impressionado
�om o des,envolvimento do minou a entrevista, servin

!l{)SSO país, principalmente' do-se de mn 1·efrigem11te. ?
ile São Paulo, qne é uma 'governador paraense qUIS

ci4ade que cres.ce· vertigino- adic���ar,.wiskeY:\ma� o Se-

8amente da nOIte para o cretallo de. Esta.{l6 lalli}ue

rlia, ,� recusou delicadamente.

Acrescentuu q\le quan(io
esteve em visita à Comissão A sCflhóra Alice Ach';son
1\lJista' Brasil-Estados Uni. foi nOllleri.ág,eada, _}·ecJ�i>eud_o.- _� _

dos vérífieou a necessidade das 'mãos dw cOl1suleza Ge-

d'e ser imedfatamente con- orge Colman belíssima boI
cCedido auxilio para a reali- �a'de COUTO de jasaré.
$.ção dos projetos previs- :Yia}a: ;,tatnbem no aviãó

.

"In.d.e})encfeh,,�e'\ .0 Si', Km-tQS.
Quanto' ao petróleo, disse 'ke Kapp. cheÍe qa delegação

qu� 'os Estados Unidos estão !l0Tte-;'umêricana da Comis
interessados em pl'estar o são Miita� .q�e ,vai aQs Es

máximo auxiliO' ao Brasil, tu�os Uni(;lo,s s�Jecional' . e-I'embora isso não signifique qmpes ,de tec,nlcos' para lU

que estejam interessados centival' os I}l'ojetos a car

lia exploração do ouro ue- go d{1 me&ma �o��?s�o! de-I'gro brasileiro. vendo retomar ao 'RIO deu-
'd" I

.0 sr. Dean Achesón fa- Cro .e OIto dias.
��w�-_-.� ..,�_·......... _.".......,._�·

1 cru$eiro cus'a um com ...
,

cpriIDido .d�:, Htdraz,iD�:<
RIO, 9 (,V.A.) - As far- t o sr. Feleciano Jorge Ara-

.

'

ma.cias.
desta c�pjtaI estão újo..çhe�;. do

Depal'ta.tl1.e!:-1recebendo ftidraz�la, que se- to Clentlnco dos Labol'ato-
l'á e�n'iada aos Estados 'via

.

.a-éria.· Os vidros de 80- com: rios ShetÍl1g, d�cla)'ou que a I
'primidos podem ser .vendi- quantidade che'gada. esta

éa-j'66S' a 8O-eruzeiros.; deixando- -pital:,é..Is.uiici�l1�e para-abas- -,

.Doa margem de lucro. I tecer todo. o paIS. -

Assembléia legislativa

Imperatriz". Aprovado.
2- - 2a, Discussão 'e vn

tação do projeto ele lei n. 4!)-
52 - Autor-iza a "aquisição
de uma átea' de terras, por
doação, para construção de
uma escola rural, no dístr i
to de Paulo Lopes -� Palho

ça: Aprovado:
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_,'

DR. TOLENTINO' DE CARVALHO,

Ci r u rgra-Clfnica Garul-Par tcs

Servi',�o corn p leto . e especia liaado das DOENÇAS DE SENRO-

i1_"S. ,,"'" nnrdernos métodM de diagnôsttcos e tratamento. DR. I. LOBATO FILHO
�.í'IAl'O"'CÜ-i)IA -- liis'rlliRO �- SALPINGOGRA,FJA .. METABO- 'Doenças da aJ)arel,ho·1'e�pi.r:lllól'io

, ,

.' LISM í) BA�AL _.

' I T C B E R C U L O S E
.

,jü\'i1iúte�apla por, ondas eurt.as-Eletrucoagnlação Raios Ultra

I
RAlJl(�Gn.'1FIA E R.AD'lOSCO·PIA DOS PULMOES

'" ·.,!etll eWra Vermelho. CIrurgia do T'Ol'lI!t

Conotu!tório: Rua '1'raj�no. n. '1, ]0 an:dar Edificio do

Món-I, F("','lac)o fle]� Faculdade- Nacional de. 'M'edicina, Tisiologtata e

54'\'''''' Tis:ocirurgiã:o do Hospital Nerêu Ramas

"oTário: Da�.9 às 12 horas _ Dt. MUS8Í.

I
Curso. de eSI'''l:ializaçáo' vela S 'N. 'T. Bx-Interno e E;.assistente de

Da! 16 b 18 horas _ Dra. Mussi. Ci ru rg ia dr Prof. Vgo, P!nheiro Guimarães (Rio).
Residê!lcía Avenida 'I'rompcwski, 84 Con su ltó ri o : Rua Felipe Schmidt n. 88.

! Diil.l'iaOlertt.e_ da!'! 15 às 18 horas.

Residência: Rua Felipe Schmidt, n. 1.08.

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

,.

DR. ANTÔN�IO DIB MUSSI
Hédi('oll

DR. A. SANTAELA-
..

{Formado pela Faculdade Naclonal d. Medicina da Uiliversi

.... do Brasjl).
Médico por concurso da. 'Assistência a PliÍcopataa do Distrito

Pl'.Óeral.
E�-interno do Hospí tal Psiquíit:rico e Man!c6mio Judiciàri» 'da

,
.

{'apitaI Federal.

,Ex-interno da Santa Casa de Miserír.órdia tio Rio de Janeiro.

Clínica Médica - Doenças Nervosas.

COftaultól'io! Edificio A�élia Neto - Sala 9.

&aicÍênela! Rua Bocaíuva, 184.

,:ouauitas! Das 15 às 18 horas.

'relefane:

'"'.onsultório: 1.268,

':esidêricia: 1,aSI>

-

.!
,

_.---__• ..;'__�__....-__ .__�.-••�.--.'---- .. -- 'I

.DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
lII�DICO

Clínicã""Geral - PEDIATRIA

Rua 1!{ de Maio, 16 - ltajai
l'UElUCULTURA .:. PEDIA'l'RIA. - CLINICA GERAL'

(À)nllult6rio e Residência _ Rua Bulcão Viana n. 7 (Largo 18

� Maio) _ Florianópolis.
BoráJ.!io: B às 12 horas +: Diàriamente.

(II \

<IEspecialista ,du HospHal I

Moderna'Aparelhagem. I
Lâmpada de Fenda' _ Refrato! - Vertometro etc. Raio Ã. (ra

��rafias da Cabeça) _ Retirada de Corpos Extranhos do Pulmão

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTtA.
, .

DR. GUERRElItO DA ·,FONSECA

'. llBofago.·
R,,�eita pára uso de Oculos.

'Consultório ,-- Visconde de Ouro Preto n. 2

�lo ,Horizonte).
Jleaidêncla _ Felipe Schmidt, 101. - Tel. 1560.

�a ca�al
!

(A!i:os

DR. ANTôNIO MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGIA. TREUMATOLOGlA

Ortopedia
Consultório: .João Pinto., 18.

Da. 15 às 17 diàriamente.
"Menos' aos' Sá.bados.

�a.: Bocaiúva 135.

Fona M. 71-1.

J\perfe�o.amento em Pôrto Al:egre e Buenos Ayres
.

, OUVIDOS - NA'RIZ - GARGANTA
'

Consultório - João Pinto, 18 - I'" andar

Dí àr iaruente das 16 às 18 horas

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

j
I
!

DR. ALVARO DE CARVALHO
I}oen:ça@ de éri·an.çall "

Consultório: Rua Trajano sl'n. Edit. São Jorge - 1" andar.

Salas 14 e 1;'.

Residência: Rua Brigadeiro Silva Paes, s/n. - S" andàr. (chá
cara do. I!:spanllaJ.

Attlhdl! diàriamente das 14 ns. em diante.

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

. DR. ·M. S. Ct\VALCANTI
Clínica exclusivamente d-e' erlaneaa

Rua Saldanha Marínll!>, 19, - Telefone (M.) 736.'

·1
!
!

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO'
Clínica Méd .•ca - Doenças de crianças

I Tratamento de Bronquites ern adultos e crianças).
Consultório: Vitor 1'4eireles, 18 -' li> andar.

lJ.>rário: Da5 10.30 às J),30 e das 2,:;.0 às 3,30 horas.

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
'. cirt\;g.i.!l' geral .t:.Docnç\s de Senhoras -� Proctolosta

.
. ·�letricidâde :&fédica

C�nl!uJt'Ófi'o': Ruá" 'Vitor Meireles n. 18 - 'I'elerone 1.507.

Consultas: As 11,30 horas e à tarde das 15 horas em 'diante.
Residência: 'Rua Vidal Ramos, _ 'l'elefone 1.422.

DR. MARIO WENDHAUSEN
Clíniçá médica de adulto!! e crlilnça8

Comlltlt61'i9 - Rua João Pinto, 10 - Tel. M. 769.,
Consultas:, Das 4 às 6' horas.
Re8id�ocia: Rua Esteves ;rúnior. 45. Tel. 8l2..

-

-'-'-----.1-------------

f1R. ARMANDO'VALERIO- DE ASSIS

DOI!! Serviços ile Clínica Infantil da 'AssistêncIa MUtilelpal·'. H08"

pita! de Caridade
..

CLINICA MBDíCA 'Dl!; CRIANÇAS E AfrULTOS
.

�:. "\

_

- AIj!r,la - , •

Consultório: Rua Nunes Machado; 7 - CÔÍl8u,ltiis 'ilas 10 •• 12

DR. ROLDÃO. CONSON1.

-----......----------- ..-------....----J.@ das 15 ire J1 horas.

Rellidineia: Rua 'Marechal' Gu1Ihe-rme. & _. Fo'ne:' '78:1;

·I-_:-..;..___------:-.,-=--:_'-CIrurgia Geral - 41ta Clz;.urgia - Molésüaa de Senhor..
- Cirurgia dOI! Tumor".·'-

Oa !,'acuIdade de Medir.ina. as Universidade dê São Paul�.
h-Assistente de Cirurgia. doa Pro!essdr�B, �lipio Ct>rreia:

.

Neto�. Sylla Mátoll.
.

Cirurgia do, estomago, vesjcula I! vias biliares; intestino. del
.",.l:o � grosso. tiroide, rins" próstata: bexfga, útero,' ovários 6 trom.:
�.', Varicocele. bídrocele, varizes- e hllr'nía.

"

CGDIIllltal: DaB 2.às li horas,. �a F�iipe SchÚlidt; 21 (�ohrado).
-. 'reletone: 1.598.

....Mêncla: Avenida Trómpo1lVsky, '1 Telefon. 1.764.

,)
.él

DR. ALFREDO CHEREM
�. Curso. Nàdo.o:at de dOfllçu' meniai.

Ex-diretor do Hospital 'Co1ô'nili Sant'2\na.
Doenças ner"ósas e mentais.

Impotência Sexúal; ,

Rua Tiraden-te8 n. 9.

Co.nsulta8 das 15 àe 11) horas.
FONE: M. 798.
Res.: Rua Sa'�os Sara-ivlI, lí4

o E S T A .{) O ; -,

, Án�lJNlSTJ{AÇ-;\Q·.:_� � r,

'"'
.. '"'_.

� ':

ItNlao:i;;-e Oficina!!, à �ua é��'8�ih�ir.{; Mllh;, •. l�
Ter. 1022 - ex. Postal, 139. ''',

... _

Di reto'r : RV'BENS Â-: RAMOS.
Gerente: DOMlNGOS }i', Dlt 'AQUINO.

Estreito.

,
..." f

Ano

Representantes:
Rep.resent-açôes A. S. Lara, -Ltda.

Rua �enadot Dantas, 40 ,-- 50 J111dar,

T�I.: 22-5924-- .Rio de Janeir".,

Repl'ej�Ltda..

[i.Js Felipe .1e Oliveira, n. 21 -t- 6" anna:U

Tel.: 32-9873 -- São Pau lo,

ASSINATURAS
Na Capital

.. .. .. .... Cr* I1Ji:,OO
c-s 90.JHISemestre

No Interior

AilO ". ,_ , Cr$ 200.06-

. Semestre _ .. .. CrI lH�.O&

Anúncios .rnediantes contráto.

Os origÍ'�ai�, mesmo não pub licadcs. rlflu ••T�

devohidos.

A <li-re<;ao não se resflon�abiliz>l pe-los e�..,�,,,i"""'"

emitidos n-os artigos assi nados.

.r··

ADVOGADOS
/

DR. CLARNO G. GALLETTI
- AD\'(}(�ÂOO -

Rua Vitor Meirelles. Go.. - Fone J,'iSS. '- Flor[anóp.,U•.

DR. RENATO RAMOS DA SILVA
- ADYOGADo -

Ru��g:ínto8 Dumont, 12. - Apl. 4.

..... _-_.._--------.-

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
.

,
- ,\DVOG.AD.O -

'

('aiu 1'0811.1 lf� - Itajaí 'Santa Catarina

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

DR. TIIEODOCIO ·MIGUEL '_1tHERINO
- AJ)VOGADO -

Rua Tr.ajano n. 12, 1· andar, sala n. 1 - Edifício São J_._

(Escr. Dr. Wah.lir Bnsch).

1' ... lefooe _ 1.340.

.

DENTISTA
r

..,.-,

.c.

DR. OCTACILIQ DE ARÁUJO-
. CIRURGIÃO DENTIS..,A

-

Rua Fetipe Schmidt - Edil. .-\mélia. Neto - Sala 1
-

Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa A�veoílu.

'I'ratamenro cirúrgico e cura' de_�bcesso8. Granulmas, Q�j�

radlcu lares; etc.

ATENÇÃO: -'- Grande �edllÇão de precCY's .nas l)EN·fl'.Í)URA�.
"-

pata as pessôas que vivem de ordena0".

I.aborató.rio .Protético sob li direçâo de- Tf�n.ic() c&.atr:o..1.&at> _'

fJecialmente' no Uruguai, f'lrmado sob li orie"�:wão de um do. maiJp.

credenciad,os especialistas da AméJ;Í,aa.

Dt>ntaduu,8 st'm o Cé'o <Ia � (Ab�balÍlJ '>tatirr.)
Pontes MoveiS: 6-: Flix�8

, -->

TQdus os demaill T..rabalhos· Protéticos pel .. 'léc!'l';ca maia "-'-

•

ce.nte.

"

,..
, j

·A ,\1.,1 Sd} �.
O Dr. Djalma Moellmanll avisa à, sua, distinl:� cÜe.hteb '4-

estará ausente' 'àté o mês d� setembl'o em viagem de' eatn4oa,':..

..."...... 'lfa...�..íÍli�iHt.I..· ..."•• -', .

. 'ONB'bU61 4U' Coiu��'� :t .

CUlI'tT.Ii... "'., tEUGAA..4••• ..0�t:.MS �A__ ,�

S.ab:ã.o'
.

\?irgem Especialid�d'e
da Via. 'BTZ!L INOUSTBIAL-Joiovllle. (marca reDlstlatlal!

'Torna -8· rOJjp8, branquissima
.���!Rot�
;, EspEClAUOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópóli�J. Quinta-feira, 10 de Julho 'de 1952
M�•.••• ,._

. O lISTADO
:

•

lM

,

BO'JENO -P1\.SSADO
-,

,

10 DE JULHO, f·
- em ".882, em Roma, NA LiÇA

.::..!\'�'HVERSARIOS:

A B' ba d J
'

M I
A data de hoje recorda-nos I�ália, faleceu Domingos Jo- João Frainer

.:.MENINO HELIO DA SIL-
'

,

'. a o -11 eâe igué que: f
se Gonçalves de Magalhães,

VA HOESCHL i
- em 1.509, em Noyon,' Visconde de Aragiraia, aÜ- _[<'ui .colega do Padre fIu-

Festeja, nesta data, o seu r í-
na Picardia, França, nas- tor do célebre pe ma "Con- berto Rohden quando ambos

:.aniversál'io natalício o me- � João Miguel que Deus o do, entreguei-lhe o vidro da ceu o cél-ebre Reformador federação dos Tamoios", cursavamos o Seminário

.níno Hélio, filhinho dõ sr ..

tenha em paz..
era um velho pinga, antes porém, sorveu- d� Genebra, João Calvino" nascido no Rio de ,Janeir{) I provincial de São Leopoldo.

.Des. Arno Pedro Hoeschl,. 'vaquean?, aU;,lgO morador do um grande trago.
.

vindo a falecer em 27 de em 13 de Agosto de 1.811; Assisti, assim, seus primei..

=membro do Tribunal de i
de MaS?I�mbu. l O vaqueano, voluptuosa- Maio de 1:564; - em 1.885, por áto da 1'OS triunfos literários, ad

�.1 ustiça e de sua exma. es-j Na., gu?a dos caç�?ores' mente, colocou à boca e ia, - em 1.562, dirigidos por Presidencia desta então Pro-
.

vindos d-e magnífíeos contos

iJu;:a d. Uilda da Silva Hoes- I era apehda:I0 como" Mes-: pachorrentemente, �orvendo Al'al'a:�: os Guaranis, TU1?ls vi�cia. de SantaT Catarina, publicados em revistas, de

-ehl.
.

,

. r tre do NavIO Escol�:
.

; 'I a cana. Mas acont�ceu que e Ça!'lJOs atacaram a VIl.a fOI ci-lada em Nova Trento admiráveis traduções de

O intel izente an'iversari- Isto porque,_ residindo a no momento a,beblCla afo- de São Paulo. sendo l'epelt�· uma Escola Mixta ; obras. profundamente in te-

ante, que �onta com vastó rentrad-a fto camin�o que 1e-! gou-o e �oão Migu-el, sem �i- f do� por 'I'Ibiriçá..sog!:o de - em l.S9R,'110 Rio de Ja- ressantes e,/aiuda, de livros

. r-irculo de amíguinhos na. I'
va ao, mazo do Calamento e �ar, o VIdro da boca tossiu JOI!@' Ramal!�o � irmao da- neiro, foi lr.nç:ój.do a pedra de sua autoria, entre 08

.socicdade -�,i1. oferecerá: sendo. esta p�rte da mata i a redea, solta. -. ( quele chefe indio ;
..

fundamental da Escola Na- 'quais aquela maravilhosa

1.1.�;' residência dos seus geni-! eOl;ta,da por p1p�eras �i?a-I Ví que pela boca �la gar-
- em 1.631, em Afogados, val ; 'exaltaçij.o(do Divino Mestre

tores uma fe"tinha 209 que das.. era o local prediléto ,
rafa a dentro eseorrra gros- um ataque dos holandeses :

- em 1,923, ás 16,15 ho- a que deti o título, se bem�·

'-':l .fô;·eh1"t'umprimentar. 'I �elos .I10VOR c�çad?res e.Jo- i sa bába .. ,
_

comaÍl�dados pelo' Tel1en�e: ras, fe1eceu nesta cidade me recordo, de "Tu és o

.. "O ESTADO" cumprímen- I ao Miguel, lllfahvelmente" . No mesmo instante, ronca coronel Steyn Callenfels fOI de Florianópolis o Profes- Cristo, Filho de Deus Ví-

'b-o e a seus pais.
. ! era �Ond�l!Ol' dos neófitos um tucan íço 'à nossa' frente. l'�pelido pelo Capitão F'ran- SOl' Joaiuim Natividade e vo l"

.

. ,

nUVA JOSÉ: FERNANDES da cinegética. Sal para dar caça ao 1'011- CISCO Gomes de Melo; Silv , aqui nascido em 8 de Quando deixou o Seminâ-

Passn, 'hoje, o aniversá- �<\.Iém de velho, o pobre cador e o vaqueano largou - .em 1.633, no Araripe, S-etembro de 1.894; rio, todos lhe profetizamos

Tio natalício a. exrna. sra. d. COItado, era asmático. Quan- o vidro no chão da picada, os holandeses da guarnição _- em 1.937, foi ill'áugura- uma vida cheia de glórias

IVr,ll'ia Lopes Fernandes, 'do estava achacado, tossia também para atender à pe- de Itamaracá foram repelr- do o primeiro trecho eletr i- para ele e para' a Igreja.

-vülva-do' saudoso conterrâ- ao Deus dará.; ça, dOR pelos Capitães Riba A- ficado da Estrada de Ferro Nem de longe::;e podia

':ne.o, sr. José Fernaudesv, Atraídos pelo canto do tu- guero, F'igueiredo Vasconce- Central d� Brasil, entre "'as prever a agttação que, a110S

_ Ocorre, hoje, o an iver- Muito besbilhoteiro, era caniço, aproximam-Re tam- los e outros; estações de D. Pedro e Ma- mais 'tarde, lhe viria minar

.sário nataliclo do sr. Leõ- um parlador : inveterado, bém o Oscar e o Pedro. - em 1.780, no Rio de' dureira, _' o espírito e que, afinal, ex-

,poldo Coelho, oficial-cte-jus-1com aquela sua vóz de ta- Os dois, porém, vendo na Tan,eiro, nasceu Jnnuário da I André Nilo Tadasco plodhia no rompimento com

tiÇ::l da la Vara da Comal'-I �luara rachada, d;feito �ue, picada o vidro da cachaça, Cunha Barbora, fundador I' seus superiores hierarquí-

->::a desta Capital e pessoa I·JtlDta�lo aos ��'1: faz iam- atiram-se, celeres.i-sôbrs o do Instituto Histórico e Geo- ·à......· ............·.·.......__·.·....w_· cos e .c�m· a Igreja de que

'-grandemente relacionada .

./ no um tanto refJ:l�ado pelos mesmo e sorvem todo o COll- g'l'áfico Brasileiro, vindo a era m1l11stro, apezar de haw

.- Faz anos, hoje; o me- ma�" adeantados na "arte teúdo,- sem q,ue eu. poudesse falecer em 22 de Fevereiro

V d
.

ver tentado -evitá-lo com a

jno Marcio Ramo!:l de Sou· de matar ps· inofensivos ani- prevenir-lhes. de 1846, Foi ta.mbem dir.etor en e-se troca da batina de padre se'-

,22., majs". Estava coilsumaclo o fato... da Biblioteca Públicá 'Ná- cuIar pela ronpeta austera

_ Transcorre, hoje�o ani- Somente quando não ha- Acabei não mais �i'chando donal; Uma chácara em Coquei- do jesuita.

'vel'sário ,natalicio da exma. via outro vaqueno disponí- o tucaniço e voltei para jl� '_ em 1.817, no Recife, fo- 1'OS, medindo 50x60, com xxx

';�,,).'a. d. Maria Simas Frago- \Tel, João Miguel era convi- to dos companheiros.
' '

raro enforc'ados tres - dos 11ma· casa de material. Há dias li, lUl imprensa

�RG, esposa do sr. Elpidio dado para a caçada. Ambos ainda o;e lambiam chefes da Insurreição. Per- Tratar à rua Conselheiro local; o convite para ouvjr

}i'i'HgOSO Filho. E isto aconteceu naquele e faziam elogiosas l'eferel1- nau1bucana, os Capífães Do- Mafra, 160, sobrado. suas conferências.

___: Aniversaria.se, nesta dia...
.

cia�_ao gosto da pinga... mingos Teotonio .Jorge Mai'-
- / Não saberia encontrar pa-

,(,;üa, a exma. sra. d, Jo1an- João Miguel, na. falfa de Ante o meu olhal' de snr- tins' :ressoa, José de Barros --'- lavras pai'a traduzÍl' a tris-

,�:b Boiteux Russo, esposa do oUtro, servia de nosso va· presa, notaram que algo' es· Lima·e o padre Pedro de " teza que experimentei. ao

, .SI·., C�rtJ· N�gl{�iO RIusso, do quoeanOo�cal' -e o P d
tava se pa�sbando e ill1�uiri- SouzaemTel!108'16'�0 ;]1 Rl'O r]e Ta PA,.deU-SE leIb' os l1�mes de quem o

".)ferCl o 'a«lOna. '" e ro., num ram-me so 1'e que )1'll1C�-
�

..�" (.) \. - ,< - su Sel'eVla.

ALTINO SILVA' pásse de esperteza, adean- deÍlia eu estava lhes pregan- neü'o, onde nascer.a a R de Perdeu-se um broche de Amigol pessoal dos signH-
•

Transcorreu, ontem, o taram-se pela mata e deixa- do. Novembro de 1812, falecell� Porcelana. Valor estimativo. tál'Íos, compreendi o juhilo

-.::uiver:sário natalício do sr. ram comigo ó João Miguel Não querendo truncar o Justiciano \ .To�,é da Rocha, Gratifica-se bem a quem 'en- ge f;eu anticlericalismo CO'll

_/dtino Silva, atualmente carregado de m\)chilas. ,,\waz.er da caçada, l'espondí- grande jOl'n'alista; tregal' nesta Redação.
.

a presença do eminente con,·

i,l'<':balhando em A SOBERA- Como naquele dia o va· lhes que não havia feito tró- ferencista.

X!1, desta pl'aça, tendo sido quqeallO estava atacado de ca alguma, mas que quando Poder apresentar COn'lO

nwito cumprimentado pelos pianço, parecendo, à1-ém dos voltassemos, contar-lhes-ia o doutrinador extra-romano,

-asas colegas e amigos. bornais ,às costas, levar um acontec.tilo. nJ; D', 11.:1. �._: a....
,

T:
';

quem fora' ardente cura de

Embora tardiamel1te os saco de gatos no peito, na ' Terminada a caçadá, já J:I �-.li..a � almas,-, era, para é-Ie:4, m_uti-

';:;lm1Pl'imentos de "O ESTA- presunção de surpreender quando ,achavamo-nos. no"
,_o,

'

J
"'_ -' \'0 de b�1 compreensivel sa-

-DO". algum macuco ou inahmbú, automóvel, narrei-lhes o que De ordem do Hl'. Diretor, I fornecidos a repartíções pú- !
tisf�ção.

"

afastei-me UllS cinquenta havia se passado. torno público que. a partir blicas, estabelecimentos de Na? o era, entl'etalJto, pa-
metros do nosso heroi. Diz. ° Oscar: "pucha! de 10 de agôsto prÓximo vin. assistência hospitalar e ho- 1'a �lln e para quantos nos

,Dia fl�io, sob um tiritante !l_uern 1<9mou foi eu ... a ca- ::louro, somente será permi- téis, desde que o produto h�':la.mos. alegrado.- com as

A ctil:'etol'Ía do Recrcati- vento sul, de quando em chaça estava tão grossa que tida, em: todo o territ.ório do não se destine a revenda. vI�orI�s mtelectuulS do se-

-vo Clube Concórdia avisa vez, eu fazia uso 'da caninha parecia mel de abelha ... " Estado, a v,cnda ao consumo Qualquer quantidade de mmansta e do culto sacer-

,seus associados e exmas. fa-' que levava em um vidro de Retruca o Pedro: "Qual o 'bI' I f' 'd f"" t d' dote.
pu ICO,.e e ca' e mOl o em ca e que 101' enCOll 1'a o em

:mHias que sabádo haverá boca um tanto quanto lar- !lue ... foi eu .... desde que pacotes fechados de cluz.en- desacôrdo com êste' edital, _,

E' verdade que todos te-

�baile em seu salão com lnÍ- ga. �ome'i sint(l uma bóIa no es· ta:s e cinquenta (250), qui-' será apreendido pelo ServÍ-
mos os 110SS0S erros, as nos�

cio às 21 horas. Olhava pará traz e não tomagú ...
"

nhentas (500) gramas,' um ço da polícia-sanitária.
sas quedas, mas aquele COl1-

...............-..�� vendo o João Miguel, eú ía Afinal de contas, pela bá. (1) e dois (2) quilos. D. S. P., em Floriallópo-
vite parecia dizer que o p.a�

ingerin'do uns góles da bran'- ba. do João Miguel, pagl ei o Será tolerado, entretanto, lis, em 7 de julho de 1952.
dre Ro-hden viria falar con

quinha. páteo. Vomitaram todo o o fornecimento de pacotes Arí Ramos Castro' _ Se-
tra o clero. E isto não podia

Lá por umas tantas, esta: :meu rnltomóvel e tive Que até dez (10) quilos, quando cl'etário,
deixa·r de chocar-me.

Va tomando a dóse, despreo-' suportar duas brutas C�l'-
.

O'autor de "Tu és o Cris-

�upado, 'Inando o João Mi- raspanas, pois que ambos to" exaltad.o pelos hlimigos
.

guel me' báte às costas e faziam-me pai'ar em todas da Igreja! E confraterlli-

diz: "Tá :frio de fáto, só as vendas da estrada, para Pt··
- zanclo com eles!

muita cachaça para esquen- levar o estomago com... ar, 1Clp�na.o Embora tais fatos se re-

tá ...:' ,f" cacháca. Y pitam esporadicamente deu-

ConiJPena. do pobre ço.
i ta,".

-'

Jureremirim tro du Igreja Católica .. COll-'

..1 ZELINDRO ZAPPELINI E NILO BRANDÃO E NOE- tristam quando neles vemos
MARIA ZAPPELlNI MIA GUIMARÃES BRAN- _envolvidas pe$soai3;- que,

DÃO como o Padre Hubel--to Roh-
particip::un aos parentes e pHrticipam os parentes é den, nos ]\costumaTamos a

pe�as de ,suas relações, o pessoas de stl_as relações, o admirar.
COl1 r�:to. de casamento da ,contrato de casamento do Pode ser <Iue, invertidos
sua fIlha IRIA, com o sr. I seu filho EUDES, ·com a ,se- os papeis, ele tarnbem la
Eude.:t Guimarães Brandão. (nhorinha Iria �app.elini. mente- a noss�' fidelidade à

Igreja, pois há' de pensar
que está certo e nós erra-

".(10".
.

Enfim, aceite como siuce-
11'0 o 110880 desabafo.

Vida Social Caçadas� ..

___, .....

RECREATIVO CLUBE
CONCóRDIA

_ J �

DR. GUERREIRO DA FONSECA

EUDES e m�A
confirmam

Florianópolis, 15-6-1952,

Ilra�eEi.BIt
RECEBEMOS III CON
GRESSO CATARINENSE
DE,DEFESA DO PETRó

J�EO

OLHOS "':"'/OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

Ilmo. Sr. DiretOl' c]{l "O

ESf)ecialista do Hospital
Receita de Oculos.- Exame de FUfldo d-e Olho para

Ola�sifkllçãd da Pressão Arterial.
'

'. \

:p..1oderna Apal'"3I.h".íSem.
Consult6rio - Visconde de Ouro Preto. 2..

�STADO"
NESTA

• • •

.

Reunido no III Congresso
'C�l.tarinense de Defesa dQ ...

-

�
"

I b'
IIrl ',:"_,.

_Petró eo, povo arnga-ver-

--de apresenta Imprensa d·es-
·'ta Capital, uma moção de'
"inteiro agradecimel1to nas

nessôas -dos dil'etores da A

GAZETA, O ESTADO e o

'DIÁRIO DA TARDE, pela,
maneira democrática e COl'-.

';(l.ial com q"e derám publici-
dade as atividades de',ste':11-'Congresso. I .

�

�beryal Silva. 10 Sec;·e�·
"t�rio do 30 CO:lgressO Cat�-ITll1enSe de Defesa do Petl'O- I

�e(),

,.
'

0-

·1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Com ,0" concurso do_s clubes Bocàíuva, 'Guarani, Atléli'Ca', �'P:dula Ramos, 'Fi'gufiren�e
e ,Avaí, será realizado, na

'.

larde do próximo'" domingo, o to"rne.io-inítio '.'
.

do' Campeonato Cítadíne de- Prefíssicnals .•

................................I! ..-: �-' �.�" "".

�,:/ .

-P-
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1
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_

:�",.
..

. ..

'.
.

.
•

"".

0_, . �
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.:'

" '
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Começará dia·. 24 a ·temporada . amadorista I �
ao"< titule máximo Volta da A' o !, I?efr�ntaram-se, dO�rlgO->einantes em campo" fatores

.• f - -

i último no, gramado,' da Es- principais para o, bom anda-

Organizada a tabela - do -«inHiU-nl) I �7��:Ç�o,FÉs�;d�,a é:e��:��: me3t�i!: l��ac���';;:� aZliI

I da - amistosa, a equipe lo- e-branca, jogando em tarde

Reunido,s na noite de se- teío publicamo,s. a .s�g_uil' a!�
.

�o,. jogo - Po,stal Telp-- i 70, jo,�o, -; Vepcedo,r do, ,cal e o, .Bangú �'. C., do ..
Lar- inspirad�, venceu �e.u V)l-l?-,

gunda-feira, na séde da F. tabela do, tor�elO:llllclO - do ; grafI�o x Flamengo.
.

I 50, - Vencedor do,·.60. go General OS?rIO, uma ,das! roso e leal adversário �1:"C. F., Departamento de Fu- Campeonato, Citadino de A- i 20, ioso � Treze de MaIO T
-

Enorme entusiasmo . melhores equipes de nossa

I
alarmante contagem de tI·

te1:JOI Amador e os repre- madores de 1952: I x .Hereíl ío Luz.
_ I Desde j11 nota-se enorme várzea e que..·c9i'itu em suas tentos a O, placard êste um

'sentantes dos clubes ama-
.

.. ----, ..-- .. ·1
30 �OgO -_ Bang� x Iris .. ent�lsi.asmo, l1?S meios �ute ..

fi.le.l,·r�s "c�m,...chacks d,a �a tanto injusto, �ara os bate-

doristas da Capital trataram _

. �o Jogo - Colegial x A-I bolístícos pela selisaclOnall dIVIsa0 tais como Bráulso.: guenses, que t.íveram con ...

':Ia roalizacão do, certame de NOVA ,ORI�NTAÇA:O ? tn4tica. �. disputa do Campeonato A- Dadica,' Alemão; e' outros tra si a não marcação, pelos
tZ, ficando resolvido que o, CLUBE .ATLÉTICO BAN- 50 jogo -. Vencedor do" mador ista, sendo de se pré- cujos nomes não recordamos '

árbitros da partida de dti'aEl
mesmo será iniciado dia 24, '- GÚ,. 10 x Vencedor do, 20,. .' I ver embates movimentados , no, momento. " penalidades máximas, e ain..

às 19 horas, . com o, indís- Efetuaram-s.e ..

na ultima 60 jo,go - Ve-:n:cedo,r do, e repletos de lances técni-j ·0 Joso agradou pela mo- da a falta de so,rté"' de seua

pensável torneio "intium". Sen;a11a as eleições .p�ra es- 30 x Vencedor do 40. I cos e sensacionais. vímentaçãó e pela díseipllna atacantes nos arremates &

A rodada inicial será efe-I colna. dos no�o� dlngent�s. r I meta. ;/
'tu2.da dia 26,. á tarde, c�om, d? C!u.be AtletI?o, ..

Bangu, -- ------.-- O Esperança atuou as-

os jogos Postal ,Telegráfico,
' Slm?atIca agremiaçao ama-.

'. sim:
.

\

x Flamengo, ê Treze de Maio, I do,rls�a. . ., IC ·d d
..) - .

t8)" PÔ, Aquino e Márío; Pê

x Hereílio, Lçz, prosseguin-! .�po,sconco,�r�d?pleItOv:-1 onvl a o _'para compe .r ·�em de Chumbo, Damazio, e GE- i
rio na manhã do, dia seguin-I nflC?U-Se a vItona do antI- túlío,; Clarindo" Nequinho.
te com· é1.S partidas Bangú x I_�d' clIret,o,r do,. Del?artamen�� I V·t' .• . A.· ..1 d,.·O Luz Fredolino" Paulista, Egídio.
Jrj.s e Co,le.g:iai x América. I ae Fut�bo,l �a F. C. F.,· SI. .1- orla o '

Mal'cara!ll o,S goals dos

Se'J'''o, iclippntadas 4 pele-, Humberto, P.mto, d.a. Luz. _

v·éncedores; Paulista2, CIa-
. -"

-

I d t d
.. F.o,mos irifonnado,s ontem ta clai.'amente o, alto concei- -

jas por, semana, sendo-. duas-- .A nova Ir.e o��la o g�'e- rindo,_2, Damázio, e NequÍ-
'l.f>i! sábado,s á tarde é duas, mIO banguense flco,U aSSIm. que n diretoria do, Clubé de levará a efeito, em co,memo- to, que o, glo,rio,so, clube alvi-

nho,.
.

.

.. .

d Regatas Aldo Luz '_recebeu ração, ao, seu cinquentená- l'llbl'o, defruta no, pano,rarna
an" d;mingo,s, pela. manhã. '1' ol'g'al1l�a a:

.
. No, Esperança todo,s alltà-

)
.,.

. .

P,J.'"esldente - Humberto, um telegrama do,- presidente rio, de fundação,. náutico, do, país.
n m snl pl"llo, "x"".-. ,

D d'
rU1n o e o ,... , ""�.,-

.

., Pirt da Luz
. do .Clube .de Regatas Salda- o, .que apUl'amos, a Ire-

t d t "d"Em núm-ero de oito os' con- : 1 .ri <

.'. '. G
•. . .

}T ,.

d
�

t' d' Ald L' t' I uan o-se o, cen 1'0, me l{)l
� .'. .'_

I ��lc.,-P.l·esIdente··,_...., Auto, (lha c.l.a ,
..a.,ma:, ...de.�:Y 1tQn.!cL, 1.0nro,Sl8.SlmO por to, o,S o,s. o,na o, o, uz es a pro- D

' ..

1
.

. � . o:t:l'entes -',' '.: ';'.'. ! - _. .,
. .,' .,.

. ·t "" .' amazlO, que. pe eJou es.-
" .". >

'1' Ia t'
"'-. '" '. �eo,n-vi�ani1.o o' q'lle'l'i , ç'lu:oe título,s o co,nvite que vem de pensa em aceI ar tao, homo- .

Fo,i vel'ificada a ii�c�'içã6 ii' ars:eí�;et'trio, -

José Naza aLvi-rubro a participar da receber o, grêmio presididó sa distinção" d�vendo, l:eu- p1êndidaI?-entf�" co,nstituin!i�
de sete do,s 'flo,ze di-sptlfan- j ,0 .•

t -. � < ,-

gra.nde regata interestadual pelo infatigável despo,rtista nir-se ainda esta semana se, na maIo,r 19ura em caw-

tes do, certame do a11o,· pas- ,1 eno Co�lh�.' ..

H
.

t tratal' do assunto. po.
, , ,_

d
" I 20 SecretarIo, - Aldo Bes- que �o famo,so, club� baIano,. �l'lCo, o,sterno" po,IS a es- para N. o, Bangu an.<>nas Brau1l9sa o. .

-

.
F�

Não, participarão o,S clu-
.

sa .

.

,e Alemão, salvaram-se d�

hes Atlântico" DeIefaz, TAC i lo, Teso,ureIro -- Oswaldo, debacle co,m regulares atua-

e Caixa 'Eco,nômica, mas em 11V[atto,s. O }i'BSTIVAL DO FLA-' TREINA O GUARANI SOB VOGtt SABIA QUE... ções. �

'Comp.ensá,ç,ão veremos de I' _ 2oS_'I�eso�u�elro, Louri- MENGO "AS J,UZES DOS REFLE'rO- , ., Ademir já fo,i campe- Os árbitro,s foram os S1's•
.

'lt 'd 1 vaI I \·a '\ RES ão de waterpolo e natação, Egon e Mascote, com arbi-\'0 a a quen a e va o,1'o,sa
D' t T'

"

G
-

. .

.

..;
D t' C 1 Ire 01'- ecnlCo, - e- Alcanç'o,u- õ"·de-se.]· ad,o êxi- .em Pernanlb-uco,1"

.

tragens que não co,nvem;6-
P,-sso,claçao .:.espo,r lva o e-

'd A
� . 'd' 01' .

.

1 f d 1 d ra, o, nto,l1lO e lveIra to () festival pro,mo,vido, no "Aprontando-se" para· a ... o argentino Ricardo, ramo

ína: .o,rma a p.01' a uno,s o,
Ol"'do,r _ Prof. Sábino, ;Je

.

,
_

T
.

d
h

dr.oleglO CatarInense. e que , . c� \:' - último, do,mingo" pelo FIa- (Jjspllta do, to,rneio,-início Cal'ú v.enceu o, Circliito da .el'mman o este. espl'e-

ês.te ano surgirá mais fOI'te 01AIVe11'a. r. _ d' mel1go Futebo,l Clube, no quo terá lugar no próximo Gávea' em 1935?
'

tensio,so, co,mentário, quere-
d· t bt os no,vos pare 1'08 do e"ta'dio ele B'arreil'o,s·. . domingo -o equipe do, Guàra- ...

'.

o Ola. l'Ía. quas� agra- mo,s felicitar 'aos jogadm'esQue nunca, lSpo,S a a (\ el'
1 b 1'· b d

,,-

,;itórias co,nsagrado,ras: c u e á Vl-ru 1'0, eu el'eça- Os resultados fo,ram ês- n:í levará a. efeito, hoje, á çleceu ao, Fluminense po,r e diretOl'es do Esperança,
mo,s os nosso,s melhores Vo,- tes; noite, rigo,ro,so exercício oo� êsse 'haver éomprado o pRS- po,r esta �stupenda vitória"

A tabela do,�'intium" to,s de felicidade em- sua letivo, sob as o,rdens' do ;e de Castilho por Cl'$ .... b�m co,mo, à turma de Br'áu.,..
Organizada mediante S01'-' gestão,. lo, jo,go, _ Riachuel'o, x coach-presidente' Newto,n 2.000,0,0 (dois mil cruzei· 110, pela serenidade com qlf'e.

• ...__'
Grajaú. Venveü o Riachue- Garcês () qual, por nosSo. JOs) '? '.-. -so·ube recebeT a derro,ta.

{o, na decisão das 'penalida- intermédio, convida, to,d-os os _ .. apenas' o Comit.é de �, Escreveu:·M. C�elh(}
1 .

.

t
des máximas..

.

I' craques' "bugl'Ínos" a ,CO!l1- Educação F)ísica em 1925, o,'

Gamp880B 01 20, jogo - Hercules Luzi- J parecerem ao, estádio- da Côinité Olímpico AJ;gentino, O.üA 1Il8CJILA.B1.A. ......

B t b· I tano, x União,. Ganho,u o Uni- ! l'u� Bocaíuva, ás �9 horas. em 1943 e o Fluminénse em bI1i�ra 4101" ...... &.0..&.-.

asql8 e o ão, pelo, ·esco,re miniJ:�lO.
,

�'\.. 1943 ganharam a "Taça V.__r. V61'f1d..·• Vi....,

to jo,go, - Fo,rd x Salda- ,
.

., .. Olímpica"? a•• óo.�(1le!r)t Km..
A Liga Santista de

Bas"'l
do, da la parte e São, ;Paulo nh�� d.a Gama. Vepc€ndo o clamado -vencedol' o, Cl'uzéi-

ç'uetebo,l, que patr�cinal'á.o, x lo colo,cado d� _primeira Pl'41mel.ro por 2SX �. 1'0 dG s.ul. .;/

p'
-

t.· ..:..
".

, :'.: .,:.' . ')

Campeo,nato Juve1111 BrasI- parte. o,. Jogo,
- o el'aUa x 110 jogo, � São Pedro, x ·ar lClp·Q Ôa·"O'

'.

leiro" enviou ontem um, es-I 5a I'(,)dada, dia 23 _ Lan- Co,:ltu�ental, v�r:.cend? o
Duque de Cáx:i-àS, vencendo .

.

'. CA'y .

baço das tabe}as, que prova- ce Livre pela manhã .Mi�as pr�mell'o, na deClsao do,s pe- êste por 3 a 2. Viuva Alciua Silva, pa�ticipa ao,s parentes e pessoas
veÀmente sera ho,mo,logado,. x 20, co,lo,cado da PrImeIra na ts. -

.
120 .io,go, - HONRA - amigas -o c{)utrato de.�c{lsamento, de seu filho, Ari, com

pelo, direto,r técnico, da enti-! parte; Distrito Federal x 50 jogo, - TAC x Rapld, A. D. Flávio Fel'l'ári x

ES_!
a senhorita Rita Silva.

dade nacio,nal. . 10 co,lo,cado, da primeira par- saindo, vencedo,r o primeiro, I ti�a, vencendo, os estivado-
. �OS€ 'Sebastião da SU;m e D.

-

Maria Ma;-tins da Sil-
te e São Paulo, x Estado, do, pel.o, �score de � x,? t'es por 2 x J: va, participam aos parentes e w:_ssoas amigas o contrato

De acôrdo, co,m a sugestão, Rio,. 6,0 .log.o - Nlté,ro,l x Fro- Os vencedor�s foram con- de casame!lto de sua filha Rita com o sr. Ad. Silva.
_da Liga Santista, seriam ês- 60, rodada dia, 24 - 10 r�án�pol�s, vencedor: Flo- templado,s co,m artísticas. Fpolis, 30/6/52.
tes os jOgo,s: co,lo,cado da primeira' parte nanopohs, pela contagem de taeas afere.cidas pelo,s ho- i

.

la parte do Campeonato x Estado, do, Rio,; São Paulo, 2 x O,.
-

\
. m;'nageado,s. No,ivo,s

- lá rodada, dü! 19.� Pà� x 20, co,lo,cado, da primeira 70, .logo, -- FlumInense' x ------------.-
..

------------------�---- _

l'aná x Go,iás e gio Grande parte e 'Distrito, Fed.eral x Continental, venceu o, Flu:· ..
00 Sul x Santa Catarina.. Minas. minense na deci�o, dos pe-,

2a rodada dia 20 - Rio 7a rodada, dia 25 ......:... Es- nalts.
Crande do,. Sul x- Goiás e t.ado, do, Rio x' 20, éolo,cad� 80 jo,go, - Unido,s?x T·re
.santa Catarina :s Paraná. da primeira parte, Minas x ze de Maio. A l)artida fo,i

3a ro,dada ._ dia 21 - lo, colo,cado, da primeira par- vencida pelo, Unidos po,r 2
Goiás x Santa Catadna e' te e São, Pa1l1o, x Distrito Fe- x 1.

Rio, Grande do, Su 1 x Para- dera]...... 90, jogO - Pricesa Isabel
l1á, 8ft ro,dada, dia 26' -- lo, x: Jo,c, venceliãO' aquele po,l:.

2a parte do, Campeonato, co,locado x 20, colo,cado, da.1 x O.
- Ll� rodada - dia 22 - primeira parte.; Distrito, Fe- 10,° Jo,go -:- Cruzeiro, ·d.o...
'Estado, do, Rio' x Minas; derar x Estado, dQ 'Rio ·e SuLx Vo,lal1te. Não compa
Distrito Federal x 20, co,loca- . São, Paulo, x Minas.

/

receu o, Vo,lante . .s�!l�'lo pro-

Ep,ér8�nça' aT rá':
ZOu. O Bangú - -,

Oito candidatos
Colegial.

Esboço' dá tabela do
Juvenil Brasileiro de

RITA e ARI

COURA CUrA. f
·QUEDA DOS ca� I

-t�!'l��«dt!-I.M
-'Pó�-:i�·��L,�c.IAi "

..

8E(O� E DEMAIS
�
t

A.HCC.aES DO

COURO éAfiElUDO.

�. í

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fl"II8TADO Florianópolis, Quinta-feira. 10 de Julho de 1952 5 .....

Pode ser estranho, nas repartições subordinadas à
;S,"Gretá,'Ül da Viação tornaram a suspender o í'ardamen
-tn aos .<;eu,. serventes. continues e porteirosr-rnuíto em-
-loora_pfU'3 o orçamento do corrente exercíe io teuham .si-
>(/0 votadas. verbas especiais para tantos.

Distoa essa atitude assumida, de maneira pouco
,;$ímpiiticas, . da ética observada Pélôs administnidores
""los Govêrnos passados, e mesmo das observadas pelos
-atuais titulares das demais Secretarias d'Estado.

Compressão de despesas - e 'logo às custas do mais
';! umiide servidor estadual não parece ser a finalidade;
'''Pois, como no' exercício anterior, os saldos das verbas
l-e�pectíva", momentaneamente apresentados como os de
verbas poupadas, tambem neste, antes de encenado o
"t,�)rerckiu �in�l11ceiro, irão, por certo, suplementar verbas
-estouradas com aquisição de gosclina, ou utilizadas na

,:.;a(!uü,i(;f,--ô� de veículos,
E' de imaginar-se as aperturas em que 'se há d€

sentir lJ111 contínuo; digamos, ao assinar a folha de paga
mento, e receber dós vencimentos a metade, ....

porque. de'
..ada" <'l s- modalidades de empréstimos . descontar presta
'1;";,:s, já lanS?H mão como recurso estremo para acertar
,;;_:;>' contas na venda, comprar umas roupas de casa, si-
11?O d= ixar a maior parte na farmácia, já que a doença,
-{'.'·se eterno azar dos pobres, não abandona com facil ida-
cde íH'ganismos mal nutridos e mal tratados,

'

(�ualquer ressoá dirá que o funcionalismo estadual
'_.atari-nense é mnito mal pago; e, si tiver pretensões a
'�;:�ndÍc1ato político, é quasi certo que o dirá com 'muito
,�Tlais éufase .. �1<;", ainda assim, há quem pareça ig�iorar

. a' mi,;éria, que percebem serventes, contínuos e portei-
ros. j.:i exiglla para uma alimentação deficiente, quarlto"fl·'aip. vestirem-se e aos seus.

Sujeitos aO contàc.to diário e quasi constante com a
-direção da repartição e as partes que' alí 'acorrem, sua
��:trêncja deve ser a mais decente, correta, _estética,,con.dizente com o meio que frequelltam e com as pessoas/' .

-,com qu-em tratam e a serviço de quem se deslocam de
'J' piutição a l'eparüição-.

'

-' ,

, Competínrlo-lhe o serviço exterI)o da repartição lé
'{'ando protocolos, ou buscando e levando correpondên.crils, o contínuo caminh_a quilômetros e··qi.lilômei'ro�, o
'ql e lhes exige calçado, que l.IãO custa barato e nie é
• .qG,asi impossível adquirir.

Foi Q primeiro, o ano que passou, em que eles nãol"€l.ebemm fardamento; e este vai sendo o segundo.Ainda lhes restam, a puil'em-se, os fardamentos re�ehidos na administração do Govêrno pa'ssado; e os seus..;;n.tuais diretores mais pare(.,em âlheios a isto,' talvez es."juecÍdos 'de (lue, amanhã, aqueles fardamentos serão a11-,Ulr'lios_ ' '

, Desabituados, é como se mostram a vê-los mal ves-i:5.àos.. .

'

.

: �ntão. quu:ldo a isso chegarem aqueles que, porxn.ç.ao de, serVIço, obrigados estão à melhor aparência'�H; exercício do cargo,..talvez aí surja, quem se alarme Ê li fraqueza que o d.eh.a cab'l!.ti1o, plIildo,,:�,mte os aspectos mé�os recomendaveis que oferecerão', com moleza no 'Corpo e olho:! smll hdlhnforçamos por uma remuneraçãó não equiva.lente às suas-d A ,fraqueza atrasa a Vi�}ll pofíflW n'lI� -

.
'

ne�eSSl ades primordillis, realidade sempre des 1't'zada INSCRICAO PARA EXAMES DO PESSOAL oPA :MARI.J1" fix.'l.ção de vencimentos. Ias fflr('a!! pal'a o 'tráhalho. ,-

NHA MERCANTEE'
.

lh VAN.o.DIOL
.J

.,'
\Sl es é 'mais imperiosa a comparência -ao sel'vico, _" .

\.:il�() .�erá demais que, vestidos até de macacões, 'brinde" illnf'llta (1'1 glóbuJOII 5angt:rin�0!.'I l" VITA,LIZA I) �ali1(ul! f�· De ordem do Sr. Capitão de Mar e Guerra, Alvaro'de �Irmas comerciais ostentando leh'eiros de progagan- '(l(fllN'itio', t c}1' Iilosto deticl()�o e pode ler Ilsedo t'n. toda; Pereira do Cabo, C�H?.itão ctps Pôrtos do Estados de San-gP, as costas, atenuam seus diretores em seus gabinetes, \

&li idades, ta Cata l'ina, levo ao conhecimento de quem 'possa inte-
''''C''l

Dispõe o item XI� do ;a�·t. 217 dos, atuais Estatutos: ressas, que se acham abertas as Inscrições para exames, GO deveres do fUllclonal'Io: - apresentar-se conve- do pes50al dá Marinha Mal'cante'( 2a. épocà _:. mês de _l'l.ientemente t�'ajado, em serviço, ou com. o uniforme que' Setembro). para as categorias 'seguintes: '

,

J-_01' determinado para cada caso". '

�

à'J 10' e 20 Condutor Motorista e, Maquinista;

mdo!L� ,:::d: :;,::'�v:::::� S;�:?::e�:o::::;:::,: ILIRA TEMIS CLUBE
I ii ��:E-�:s&:��:�a

csbotagem; Most" A..,dor;

ue SU,l\ admllll��r:xçao,_e ha, de ,corngll' a falta. ! LmA, 'l'ENIS CLUBE-JULHO-"BOITE DA COLINA" i �) P]'atlco�, AUXIlIares de P"atlcos e Praticantes de
.= Enq.lH�nto ISSO, ben�. poderI�m Oq nobJ'f.'o, Deputados I ,Dili 20 _ Tarde dançante _ Início às J9 horas. Pl'atl.t::os; Atalalador; ,

1!.staduaIs, em AssembleIa, ventllar o assunto, mas deR- J, Dia 26 _ Reabertura d.a "Boite da Colina" _ Apre. f) Arrais;1?reocupados de �xplor2.ções e polít�quices, c(}m� senlpre !:':enta,ção inédita "�a:t'ada de Swetter'� _ O �1lrqr da g) Oal'pinteiro Naval;'fazem quando apregoam defender, Interesses do funcio- Moda _ Grande desfile de melodias _ Apresentação de h) Condutor Mot01·ista-Amadol'.
'·(wlis'Ttlo... . Ritmos ao Piano - �oite inesquecível de encantamento

.

As referidà
'

inscrições serão encerradas no dia 31'Porque. I.l1teresse slnee_ro, mesmo, é de' duvidar-se, :..__ Penumbra - Músicas _ Premios _, .Alegria _ Ro. de Agôsto do cori'ente ano. Os candidatos aos exames, de:�mte. a le�brançH do vigen te. e estropeado estatu to do

1
mance. - Reservas dE' mesas na Uelojoa,ria Moritz, a 1)a1'- verno comparecer a esta Capitania dos Pôrtos, para fins'funclOna11smo estadual, partICularmente quanto às li- til' do dia 21 � Cr$ 50,00. de serem instruidos sohre os documentos 11ecessários pa-�enças, e que até hoje permanece intacto, como si a de- NOTA: - Ingresso 'talão do mês _ Sendo .obrigado 1'a insericão.' )

,

���:ial�' o bo.:n senso e o espírito de justiça de quem cum-I apr.e�enta: no' ato da ú�rva das mesas _ A Diretoria Capita.nia dos Pôrto:: do Estado de Sailta Catarina.lnL e�(r:lCuta-lo.

I solicIta nao se fazerem a,comI)anhar de pessoas estra- em Florianópolis, em'3 de Julho de 1.952.
Dr. Sobdea � nhas ao Quadro Social e de menores de 16 anos. Walrl.,m:iro Henrique :Ferreira, Escriturário "G"

'-

O/Mó,
(QUE MUITO VIRAM...

li>� o'hos cansados pela
ia-�de carecem de cuida
do constcnte. Algumas

. I gotos de lAVOlHO'des.

;�:' _ congestionam e I mpam
s

higiênicomente os olhes,
dando.ao olhar fatigado
do! cnciãos mais brilho

e vivàcrdQd� ..

'A Bolsa eua Vida

LlBERTf-SE DA. PRISÃO DE VENTRE TOMANDO os
-.'

o
GRÃOS DE SAUDE DO DI. FRANK

• ,

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

�o Brasil StA ..ECITAL lB' co�g��R�E �m���c�� I :��nd�,:::::::::d�ef�:ô�� I anEdital de Praça, . COM O

I'
FlImagall;-, extremando ao,

PRAZQ DE VINTE DIAS norte com Henl'i'1u� �uma-I CARTEIRA DE, CRÉDITO AGRíCOLA E INDUSTRIAL,

gali e�ao sulcom Inácio Set- I
AVISO

O Doutor Clovis AyreSl1 ti Filho, no valor de' oitocen-j
Gama, Juiz de, Direito da t!.ll\, e

.;»cil!.C.!2�I�b� cruzeiros·l ,Com o objetivo de execritar o seu programa de aç�o,Comarca de Tij�lcas, Est�do I Os terrenos, �cI?1a engloba-I contr-ibuindo para o desenvolr,imentú ela produção nacro
de Santa Catarina, na

for-l
dos tem a area de cento e

nal a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial empenha
ma da fei, etc. trin�a e três mil e duzento� se em conceder auxílio financeiro diretamente a produto-Faz sa.ber a?s que o

pre-I,
e �lt,�nta "c133.280) :netros tores, para tanto acolhendo e exami�al1do, tôd�s as pro

s�üe edital VIrem ou dele .qua(Ladog. E. pala que postas de financiamento que Ihê" sao submetidas, sem
conhecimento tiverem, ex-�' hegue ao conhe�Imento dos I

que êsse tratamento importe, desde_ logo, em qualquer
pedido nos autos de arrola- Il1teressado.s e n:ng�em pos-I despesa para os interessados.
mento dos bens do espólio sa alegar ,lgnOrlljJcla, mal:-, Cabe assinalar, todavia, que, por exigência mesmo
de Felice Melzi, que se p1'O- dou expedll; o pre;ente �dI- do crédito especializado, () contacto direto com os pro
cessa perante este Juízo e tal que �era I�as sed,: afixa- porientes é, inicialmente, de importância vital, pois faci
Cartório do Escrivão, que do na sede deste JUIZO no lita à Carte.ra analisar, com maior justeza, as reais ne
êste sUbscrev,e, c,lue atenden- ll��ar �o :ostume, c, P_Ol' có-, ce�'sidades dos que a ela solicitam a referida assistência
do ao que dos autos consta, pra, pub lícan do uma vez no financeira.

_

.

autorizou a venda, em leilão jornal "O Estado", de

1"10-1 Ne8s�s condições, afora os poucos casos em que se

público, dos bens descrito.s l'ianúpo,lis. Dad� !� p��sado possa justificar plena_:nente o cont�c�o com pro?u.rado- \abaixo, com suas respectí- nesta cidade de I'íjucas, aos Ires que disponham, alem das necessarias credenciais, do
vas avaliações, pertencentes quatro dias do. mês de ju- exato conhecimento dai; atividades e planos da firma so
no mencionado espólio, que lho do ano de mil novecentos licitante, a Carteira adota como norma de conduta recu
serão levados a público pre- e cíncoenta e dois. Eu Jaci

sal' entender-se com intermediários, cuja presença é dís
gão de venda e arrematação, Brito, Escrivão dos Feitos pensável, senão de todo nociva aos seus serviços como
a quem mais der e mais 1a11-' da Fazenda, que o datilogra- aos interesses dos seus mutuár-ios.
ço oferece).', pêlo porteiro fe_i e o subscrevi. (aa.) Clo- Assim sendo comunicamos que será, liminarmentedos auditórios ou quem suas vis Ayres Gama Juiz de Di- indeferida qualquer proposta encaminhada através de
vezes fizer, no dia sete. (7) I re�t�. - �stá conforme o intermediários" tornando-se as firmas responsáveis pela
de agôsto de 1952, às 10 ho- ongmal, sohre o qual me não observância dêste Aviso passíveis de imediato impe
ras, no local ern que se rea- 'reporto e <dou f. Data su- dimento para tperar com a Carteira.
Iizarn as vendas em 'hasta- pra. " .

pública determinadas por Jací Brito" Escrivão dos I (As.) José Loureiro da Silva, Diretor
êste Juizo,à porta do �difí- Feitos da Fazenda Francisco Vieira de Alen.car, Gerente.
cio da Prefeitura Munici
pal. Descrição e avaliação
dos imóveis ql.le serão ven

didos em leilão:
lo - Uma parta do lote

!'l. 18 da linha Indiá, no Mu
nicípio de Nova Trento, 'des
ta Comarca, e111 comum 'com

Henrique Melzi, fazendo
frente no Ribeirão do 111-1-' ,

.-;:,===-_.:...!._---------'-:-�-----------
daiá, e fundos na Travessão 1.rDlD�· ••UJlA'1'15i1. S- E S Ido Kreckel'; extremando pe� • .PL.a.lld W,.u,.l",lf'J...

.

lo :lOl�e com terras de Lu�z
I

�IHX J d � NORU61rr ' ..• • ..�Sala e pelo sul com lUana J LI .

§
H

...

de tal ava1iado por oitoc€n- .edi...... awhar :a.. ,-',
.

"

2 Ulm••••••tfll••tos e cll1coenta el'LlZeIl'OS. I)
- Outro terreno constante
de uma parte do, lote n. 25,
da linha Jndiá, do Municí
pio de Nova' Trento, desta
C01J11H'Ca, em comum com

Henrique Melzi, 'fazendo

CURSO DE COnTE ,E COSTURA

Funcionará ii Rua 24 de Maio, 890 (Estreito), um

cllrSD gràtuito' de�Corte e Costura, mántido pelo SESI
(Serviço da Indústria) .

CONDICõES PARA MATJ{íCULA - 'l'rabalhar a

candidata n� indústria, �er filha ou espôsa ..de ·trabalha
dor na indústciá. Ser'{e de documento a respectiva Car
teira Profissional.

, INFORMACõES E MATRÍCULA - Na séde do
SESI, à Rua '24

�

de Maio - 890. a partir do dia 5rde Ju
lho, das 16 às 18 horas, exceto aos sábados e domingos,

Quem
.

perdeu 1
Uma pulseira �e ouro.

Procurar à rua HarõJdo Cal
lado, 14.'

SANTA

PREGUIÇA E Fl:AQUEZA
. .

V'ANAOrOL
;;'

EDIT-At..H�1EN8 gEM ENERGU.
...Não é sua .cuJpa� i\UNIS'l'ÉI{lO DA MARINHA

CAPITANIA DOS PORTOS DO'ESTADO DE
,

CATARINA

t,
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Ainda 8 EspalltallDl11·
, t a prísãe do lider Operárioj
Vereador Tiago J.' da Silva}

Respóstn da - Pfll. Pieruque
Os anos de 1953 e 1954 Você casou muito cedo e,

serão mais ou menos médio- depois se arrependeu ,oas-'
cr�<"'Mas, o 1955 será mara- tante. Não posso' orientas
vilhoso! sua vida, em poucas pala-

. CLEOPATRA vras,

Tem sofrido bastante. Um AIUTO
grande abalo moral de 1937. 'I'enha �idad() com .SU&
Na passagem de março de -vieínhançâ. Haverâ intri�

1945 para para março de fortes, em meses' próximas
1946, .teve complicações e por causa de uma cr'iaríça.
muitas

.

coisas desagrada. FARGOA
.

veis. 1952 está sendo triste- Um dos numeres :âã data;
nho e agitado. Cuide' de sua de seu nascimento� está con

saúde, pois você ultímamen- fuso. Nada_se pode fazer.
te, tem andado bem adoenta- .

da. Tenha um pouco de paci- ......

encia, pois suas condições
terão beneficios muito am

plos. Há um rapaz que vive
pensando em dizer-lhe coi
sas de grande interêsse pes-
13oa1. Em 1956 suas coadí
ções terão outro jeito.

,

Flori�nópolis, Quinta.-feira, to de Jun�o de .19;;2

de que, nesse particular. tes classes sociais: Fundo
o Vereador Francisco Eva" nários públicos, comercian
rísto Canz ian i, havia curn- tes, industriais, comerciá
pi-ido seu dever. rios, estudantes, etc. O pró-
Esclarecendo promenores prio Sr. Prefeito Municipal,

do relato das ocorrências Industrial Paulo Bauer, fêz
traçado pelo Vereador Pre- questão de assiatlr à sessão.
f;idente, falou 'depois O. ye- no meio do povo, como sim-" No programa: O Esporte em:

.

reador Tiago José da ...Silva, ples assistente, solidário as" na Tela. Nac.'
..

A ILHA DO TESOURO

que patenteou uma superio- sim com, o ordeiro 'proletá- . Preçes': 6,bo - 3,20 No programa:. Noticias

r-ídade moral simplesmente dado de sua Comuna." Re- Imp. até 18 anos da Semana. Nac.·
�dificante. Postos em dis- presentando nossa confreira./ Preços: 6,20 - 3,20
cussão, pelo Sr. Presidente, "A NOTíCIA", de Joínvile, ROXY Imp. até 14 anos.

os quatro telegramas pro- estava presente nOSSQ bl'i- Às 7,45hs.
.

IMPERIO PINGO DAGUA
postos pelo Verador Krobel, lhante e ilustre colega de T.;"'reddie STEWAR'r - Ju- Às 7,45hs.

I
Os anos de 1937 e 1947,

pretendeu o Vereador Ma- imprensa. JORNALISTA ne PREISER Bobby DUSCOLL -r-r- Ro- foram decisivos em seu pas-rtco Uríarte usar de um ex- JAIME FERNANDES VI-
'r em;

,

bert NEWTON

I sado. Em 1937, houve um
pediente dilatório, man ifes- EIRA. Encerrando as pre- MACABRO DESAPARECI- em: fato tristonho em sua vida,. I -

MENTO ·'.A ILHA 'DO TESOUROtr.ndo-se contra ,a transmís- sentes notas, damos a se- '-.
. mas, em' 1947, houve uma fe-

fiío elos despachos talegrá- guir o texto do incisivo dis- No programa: Cine J.oI"- No programa: Cine Jor- Iicidade inesquecível. Há
flCOS, que adjetivou, à falta curso' proferido pelo Verea- nal. Nac. nal. Nac.

_

. ! duas coisas para 1953, que
de melhor argumento., de dor En!'.íco Krobel, líder da I Preços: 5,00 - 3,20 pre.ços:, D,OO

- 3,20 • I terão influência radical em
"Dl"I3Cipitados"; sugerindo ii, bancada do "PARTIDO SO- Imp. até 14 anos. Imp. ate VI anos.

sua vida, mas, aqui: nestas O 1953 vai ser um ano('�lsa .que se oficiasse pri- CIAL DEMOCRÁTICO": .

,.. _............................
respostas, é impossível di- muito decisivo. Ano fora da,

meiro à Polícia, a fim c!.e _I , 1
.

'-

zero comum, Venha consultar-
ser mais bem esclarecido o SR. PRESIDENTE. PAPE·C P�REDE .ROQUE me pessoalmente, pois nada
caso. Posta em votação a- SRS. VEREADORES. .

_..
Você tem tido uma eXIS- lhe valerá indicação super-l,;'ria a proposta do Vereá- Em nome do PARTIDO JL1'lMA MODA EM NEW YORK, BUENOS AIRES, tência de preocupações e f icial, diante de fatos tãe

J("'l' Marico, que é da ban- SOCAL DEMOCRÁTICO e PAlUS, lHO E SÃO PADLD abor'ecimentos. Incômodos fortes . ./
'.eada udeuista, foi ela Ira- no meu próprio, tenho a hon- com cunhados ou

"cunhadaS,}
MARA

gorosamente derrotada pe- ra de vir compartilhar da MODERNIZE SUA HESIDENCIA FORRANnO-A Quegtões de leis. Antago- Você vai tirar alguns pre-l()R votos do PARTIDO SO- indignação que Vossas Ex- Para sala de jantar. quarto, copa, -etc. n ismo de vizinhança. Teve mios em loteria. Mas, não é
'i-:IAL DEMOCRÁTICO de- celências, com certeza, es- dU.\5 ocupações ao mesmo! preciso viver comprando bí-
'l1berando a maioria da A8- tão a sentir, (l.iante de mais Dtstrtbuidor 'e Representante neste Estado tempo. Sofreu perseguições lhete. Um de seus filhos te-
� embléia a aprovll<;ão- dos Uma violência policial, que IVANDEL GOOINHO ocultas, Fortes padecimen- rá carreira feliz. Mas. ha-
i.'.�legl'amas e "ipso facto"

I
feriu em cbeip não só a dig-

I
" tOR 110S braços, ou mãos. verá muitas preocupações.{(o protesto solene contra a uidadc de todos os homens RlI à Pedro 1 vo - ,I nexo Depósito FLOR lD A 1944, 1946, e 47, foram a- pela saúde dos filhos.tru�ulência pol icial esca. O de bem de Itajaí, que sabem Artigo de pronta entrega. nOR agitados. Espere uma SOFREDORA

Vereador Maríco Uriarte, i prezar os direitos inerentes notavel t.ransfurmação -para De fato, você tem tido
todavia, íncorforfnado

'

com! à v
• cidadania, 111a8, de meses próximos, e um favo- uma vida sem alegria, tem

.sua derrota, pr?feJ:'i�t inte:n-l m_Odq ,

particular, a �obe�'a- recimento valioso. tido muitas fatalidades, e
pestivo e reacionarro <11s- i ma do Poder Legislativo SILVA, proponho a Vossas Estado, a Sua Excelência o SACRIFICADA até perigo de desastres. Ca-

'

«urso, eivado ?a mais ber- i Municipal e a cons.ideração Excelências, Si'. Presidente Sr. Deputado Bahia Bitten- De fato, seu casamento sarnento triste. Em 1953 fa.-
T'nte demagogIa,' 'Om que' que merece a ordeu'a 1abo- e' S1's. Vereadores, sejam eourt, e à Sua Excelência.o foi uma fatalidade abismal. rá urna viagem que modifi
imaginou ,"intui1;0<i pofíti- i riosa, honesta e briosa clas- transmitidos. telegramas a ·Sr. Secretário da Seguran-' Enfim, posso dizer-lhe cará muito suas condições.cu,,", por parte dos que ha- . se operál"Ía, 'aqui tão distjn� Sua Excelência o SI} Gov�l'- ça Pública, comunicando que em 1954; haverá uma Uma pessoa amiga, vai
"iam se solidarizado com o tamenfe representªda pelo nador do Estado, a �ua Ex� nossa' formal repulsa à bencão sobre sua' existên- ajpda-la bastante, dentro ile
Vereador Tiago da Silva' e t1 o b r e Vereador TIAGO 'celência o Sr. Presidente da truculência policialescà que cia,"e os desgostos p�ssados, P'oucos meses. Tenha fê e
\71)tado a favor da expedição JOSÉ· DA SILVA, precisa- Assembléia Legislativa do que acabo de verberar. serão esquecidos. contin.ue com suas oraçõês..c]ps telegramas. Revi-dando mente a vítima da violência .---------------�-�------.--'------"---
ii, Illtura t�l verbon:agia, o. 1 eferida!
V E R E A n O R .ANTôNIO O primeii'o desacato a es�

SCHAUFFERT pronunciou, ta respeitável-Câmara foi
em espontâneo e felicíssimo. levado a efeito na pessoa do
�!:nproviso, palavras da vel'� i digno Suplente de Vereador,
6.adeira l'epuls� ao seu ante- pelo PARTJDO rrRABA_
eesso)' 11a' tribuna, esclal'e,' LHISTA BRASILEIRO, o

('e11 do, e1ltre oútras coisa�, I operário FRANCISCO AN.
<=>loquente e persuasivamel1- TâNIO MARTINS, também
te, que só por uma aberl'a- Presidente de Sindicato, co

ção de sentimentos, um mo o nobre Vereador TIA
membro do Colégio Munici- GO JOSÉ 'DA SILVA!
paI não veria lla,aírú11ta; Àque\e distinto Suplente,
feita a um Vereador, uma' ponéo depois convocado pa
agressão que a todos atin- 1'a ocu�ar seu. lugar' nesta
(lia! E se devesse preva1e- Casa, llão faltou, como não,
��r a� "tese" do Vereador' podia deixar <1e ser, a soli
Marico Ul'ial'té,. que vira dalieduM irrestrita e pronta
intuitos' políticos naquela de Vossas .Excelências. Sr.

::!titud, cheia de hombridade Presidente e S1's. Vereado
iio Legislativo Municipal, res!
atitude que fôra, além de /Nossas prerrogativas de
tudo tomada em sn!vagual'da Representantes do Povo, eo
do s�u próp�o decôl'o, deve- mo se vêl estão sendo, com

ria, por fôrça do argumen- uma frequencia que dá que
b que aventara', o Vereador pensai', pisotead'as totalità
Ivlarico Uriarte admitir que eiamel1te, num desrespeito
também houvera "intuitos br1.ltal' à própria CARTA
políticos" no espancamento MAGNA da REPúBLICA,
€ prisão do Vereador pesse-, segundo a qual todo o poder
õü;ta Tiago José da Silva. emana do Povo!

,. Em suas másculas pa1a- Assim, urge, da parte des- "-.__

"rà", deu ainda a entepder I ta ilustre Casa, uma reação
o ilustre Vereador Antônio I à altura, que comprove nol;

�,eb.
auffert que os

democra-,·
sa disposição inabalável de.

r'l s itaiaiens·es não admiti- salvag!lurdarmos, a qual
riam, de mameil'fl

.
a 19dma, quer preço, o prestígio de

que a onda de violências nossas honrosas e sobera
que se estão verificando em nas fuúções e que ponha
"todo o Estado, se espraisse têrmo, duma' vez por tôdas,
t b'

.

lta 'a' ao -desrespeito de qlle temosílm em aqUI em . <J 1. ..

Lado a lado com as éente- .sido alvo!
11 as de operários que 10ta- 1'; reiterando, em meu no

....:a� o recinto e que dural1- me e 110 da banca.da do PAR ...

t'ô! cêrca de duas horas, e11- TIDO SOCIAL DEMOCRÁ
i?,'mtrando-se a maioria de TICO, meu mais caloroso e

J.1-é, se portaram com a má- veemente protesto face à
xima educaç.ão cívic�;:-viam- vlolência sofrida p-elo nobre
se homens das mais diferell- Vereador TIAGO JOSÉ DA·

Cine·Diário
Às 5 - 7,45hs

OD'EON
AS'8 hs.

SheUey VINTERS - Mac
Donald CAREY - -Helena
CARTER

em:

ACUAS TRAlÇOEIRAS
IMPERIAL

tUCIVO

r
•

I

·I

AOS LEITORES

BARTALI

DO ES 'fADO

NOVATORITZ IRITZ DOMINGO
Kohn WAINE -r-r- Patricia

NEKL

ODEON

em: Às 7,45hs.
PECADO�ES DOS M·ARES Bobby DRISOOLL - Ro-
,

". DO SUL
. ..

. bert NEWTON

EVA

"
t

�1'�
1951 .... 198.113

..:i· • .,.. ..

....
�

'!7}f
. ,
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OJI8TADO
-_..........._---�-------_

.. - -

S. SURI

"

-

$'

O�IBUS
.!DA:
Saída de ftajaí
Chegada' Fj)olis.
VOLTA:'., ._,

Raída "Fpo.lis. .-,
.

15.)1(Jras
. Cheg�da Itajal .

19" ,"
.

íAo!\. sábados e. ·{('.dados. a' ··saíd.a., de
Fpolis; é às 13 horás·. e i- chegad� à I!a�
jaí às 17h.).

.

7 horas
11' ,,'

A(:SNCIA
Provis.)riam'�nte ã Rua Felipe Sehtnidt.
n.38.

\

Florianópolis, Quinta. feira, 10 de Julho de 1952
-------------------------------------------------------------

7

I Agência:
I

......

Fl�ia.nópolis - haja.i - Joínvíüe - Curitiba

.

K.ua Doo.clô'ro: esquina da
Rua' Tene-Il'te Silveira

------------__,.--_._---------� �

CASAS Ã V�NDA

taro copa, banheiro, cozinha, depósito, etc. . ...

De ordem do Snr, Presi- RUA TENENTE SILVEIRA -- 5 quartos, sala v'fsita,

RUA .BOCAIUVA - 4 quartos, sala visita, sala jan-

banheiro, g-rande varanda e depósito
Não havendo numero Ie- . :OQUl<�IROS -_ 3 qnavtos, sala, cozinha,' banheiro,

galo para a realiRtI,ção da A- etc.. .. " , . , .

ssembléia. na hora designa- '-JEj1VIDÃO FRANZONI -- 3 Quartos, sala, cozinha,
da, será a mesma l'ealisada

_
W. C. cf chuveIro, etc. ., , , .

;8 clesenove e meia horas do SACO DOS LIMõES - Rua Geral _. 2 ca�as de ma-

mesmo dia, com qualquer deira novas , ' . , .

numero de socios.
.

II
j(}SÉ UO:r1'EUX (no principio) - 2 quartos; CQZillha,

Florianópolis 8 de julho. vanlllda , , ,: ,

de 1952 COQUEIROS - Rua S, vristovão' -- 2 cas-;s ,le ma·

Ja SiJ\�a .

- Secretario deir3, uma CQln 6. peças e outra CO]11 3. terreno
�

, . 22:�550 mts. . , .. , , . , . , , . , , .. , . , .

dente, convido a todos os so

cios da Ben eficiência Maçõ
nica' de Santa Catarina, pa
ra a sessão de Assembléia
Geral Ordinar ia, a realizar
se 1').0 dial? do corrente niês,
sábado. as desenove 'hor-as,
'l. rua Saldanha Marinho 11-

POliCIA, B�RA1A' Ach�son: .'

, I: Viagem com scegurdoça,.-
.

\ T
'

"
- ... " .

4'di!
.

·d';'Q...pl'-imein)�jnj�do-aiu.dD jlll.f�l.5_armadQ,.e-fle-é-de-c.au:,-·I· ·rum·a,D: aae sera ean t a ..0 '1.' ..·.' -. .e rapl éZ.·
'--.

cidadão, aquele que pl'imei-I:ga;' GnrpreP.l'ecia que am.an-, '. ' h
1 tRIO 8 (V;"k)"":'" Momen- resolução e eu. o 'cem €<;9 so NOS CONFORTAVEIS �üC,RO.:"ONIBU'S-' ·00,'

TO vê e a quem cabeI!! as pri- hã ou ·depolS e es es €Jam, ;' ,
. t

,

c
•

•

t
'. d nas funções '/ 1 tos antes de eml.Jarcal' para muito bem. Nenhum acon e-

RI?IDO SOL 'BBASILEIBIfmeu'as inicIatIvas e que em prevancan o .. 1 S-·
.

.

D A h cimento posterior, ne,m. mes-
.

( _'. »)
a Incutnbência de velar pe- Nada disso poderá ser 8\l1'-! ao �aulo, o sr., .

ean c:".
.

' . . , nde
é son indagado sobre a POSSl- mo a ccrteza de que H'la ga-

lo respeito e acatamento as presa, o que surpreen e e a hilid d' I T iceit nhar, poderá levar o preaí-
.'_

• -

d ' LI a e (e ruman acer .ar -".!.

Ieís, o guardlao que vele ma- errónea concepçao o gover-" '. ",... d
. t

-' da 0·'1 h
' " e govêrnados que que-

o lançamento de sua can di- dente a modrtícar a sua e-

nu ençao IC em, o 0- no,:;; -
. '" 1 tura . d . cisão. Repito: 'I'ruman não

mem a quemseconfia mis- rem manter. uma inst.ituiçân c.a"uTI:" re�pon eu._
d será candidato".

<, ,- F lt tãe b
_. de, miseráveis. responsáveis Não. 'I'ruman nao mu a-

sao ao a .a e ao, li? re, nae
'U 1, ,'. rá de idéia..Já tomou uma

llassa· de um paria, Quem pela guar a (.ps mais pre- -

.quer 'que estude esta situa- ciosos bens, públicos e par

�ão paradoxal ficará sem tículares tais sejam Iiber

compreender como é que os dade dos cidadãos, a ordem

administradores e o próprio e tranquilidad-e -públieas, o

povo' estejem burlando-se a respeito e a-catamento as le

si mesmos e as sua pl-ópl'ias is, a 'segurança das famílias,
garantias e segürança, so- a. integr,idade dos costumes
mente para economisal' uns e o hem estar de todos.

miseraveis cruzeiros, Além de uma melhor situ-

Como querer ou exigir um ação economica que deve

recrutamento de policiais ser dada a todos, pois é in

dê 'melhor snvergadura e concebivel encimentos me

:gl'au mental mais e-levedo, Gores de mil cruzeiros, já é

portadores de uma educação tempo de melhora}' as condi

mais aprimorada e um pre- ções do policiamento apro
paro tecnico mais evoluído, veítando-se melhores ele

-anf'im, condições fícicas.mo- mentes para polícia, para

rais-intelectuais profíssio- ;8::0 seria mais prático se

naísmelhores com a bagate- fossem criados as várias ca

la de C'r$ 750,00 mensais. tegorias de especialistas im-

Para se fazer polícia será portando cada uma em au-

:necessário elevar muito o imento de vencimentos. Além --------.

'Padrão de vencimentos de de constituir tal medida um

todos, mais no momento não grande estímulo para os sol

-é propriamente disso que se dados que veriam' assim à

t)'ata� mas da sitlJaçno au- l�l'garem-se as perspectivas
gjlstiO'sa da maioria dos 1'01- da sua -carreira, é essa a fór

dados . de polícia do nosso, mula de melhora}' o padrão
Estado.'. Se arranjam um' dos policiais e as condições
l'imcho para mOI'ar, Jocali-j do pol'i-ciamento, sem onerar
zados nos morros pI'ÓXimaS-1 demasiado 9 Tesouro-. CrieJ'!l-
11a. cidade,' irão pagar tre- se o? cursos POLICIAIS e

sentos cruzeiros,'e e lá se I façam�se as clasificações da

vai mais de um terço do min- ! especialidades- em la, 2a e

guado ordenado. Se·mora I 3a classes e ter-se-á dado um

longe, e a grande maioria I gl:ande passo na soluçãq do
está à distância de 10 Kms, problema de poJ'ícia. Dê-se

-para mais, o trasporte con- mais atenção' ao quadJ:o de

some a economia do aluguel \ sargentos. criad_os também

1) da mesma forma só nisso para eles' cursos especial i
gasta mais de um terço do, sados de egcrivã'es, il1speto
ordenado,

.

res, delegados; dectiloscopis-
Os soldados de polícia sào. tas, peritos e detetiveis, fun

J)l'ofissioilais, pei'manecem ções essas com gratificações
longos anos na /fileiras ·e,. adicionais e poderemos en

em ,consequênda, a maioria tão mC!ntar no. Estado um a�

é {:asadQ e comllmenta pos- parelhamento eficiente de
\ su�{iores de numerosa prole. polícia. Sómente. alWim po.�

Po.derá, pal'guntàl'-se; ,nos deremos recrutar "e1'ementos
dias que cor..rem, quando. o em ma'iOi' . número e de me

p��ão de vida eleva-se, ve�-Ilhor ,qualidade _afiI? de em

tIgmossamente, uma. fam-l- prega;los 'com maIOr e rne

lia eomei' e vestir com quin- lhor aproveitamento. no ser-'
hentos cruzeiros? Pergunta- viço polida I.
se' ag()l':i se não é até um pe
rigo. mil-rj;tel' dessà forma ho-

o /SORO DA IBenefieenchrla
JUVEN.TUDE çooica de Santa
, VIlULASE afasta dos mo- GatarlOB
,�os o fantasma. da velhice

precoce e faz com que os ASSEMBLÉIA GERAL OR-

idosos voltem a gozar os NARIA

prazeres da mocidade. VI
RILASE normaliza as fun

ções sexuais. ' VIRIL.ASE,
para ambos os sexos, e um,

produto do. Laboratório Je
sa, vendido. em todas as far
mácías .

e drogar'ías. Pedidos
pelo Rembolso Caixa
Postal 4.880,.- São Paulo.

.'IJa}a jantal', copa, cozinha, etc. .,' : . , .

RUA EAÔ PEDRO (Eatreito-Balneâr!o) - g quartos,

ante-sala, sala visita, copa, cozinha, instalação
sanitária completa, e duas casas pequenas nos

fundos .•................... , , "

fniA DURVAL MELQUIADES (Prolongamento) .-

Tecem construída , , .

.'\V. RIO �P.fu'fCO - 2' quartos, sala,.varanda, �?zi-,.
nh'l, W, .C" etc. .. " _."

.

nUN'DAlJE � 6 quartos;' sala jan't�r, copa,'
j
cozinha:..

..
- ,� -,

A, para a eleição eposse (Ia

,r10VI1 .diretoria def\tà' socie
dade:

Vende-'se
Um automóvel

em perfeito estado.
Vêr e tratar no Salão' Re-I

cord. Praça 15 de Novémbro. ;
I

....;.--'-

.. ·-·-1
Vende-s'e I

� "_
:- Um ótimo ,automóvel, ta- f

-

ttn1tnho grande, mo.delo 19�1.1
raqueztt em get.

Vêr e b'ataI' com o Snr. flnH C....a.atAtIACarlos Krueger 'à rua Feli-
I .

• cuav 8IIU
pe Schmidt, n. 41. (Sifveíra)

DUARTE SCHUTln, 2 casas, 'Ullla com 4 quartos,
sala jantar, sala visita, cozinha, W, C., etc., ou-

t}"a c/ 2 quartos, sala. varanda, coziuha, W. C.

c/ chuveiro . '.' . , , .. , . , . , , , . , , .

'ESTREITO - Rua T�l'eza Cl'ístina -- 2 quartos, sa-
-

" la; varanda, COZinha" terreno irente 135 mts. fun-
.

dos 25 mts. . , .. , , , , , ,

RUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, sala visita,
sala jantar, cozinh�, depósito, copa, etc.

ES'I'REIT-Q _. Rua 3 de Maio - Saia pi negócio, 2

quarlo� varanda, cozinha , ..........•

!ESTREITO - Rua Santos Saraiva -- 5 quart.os, sala

jantar, sala, visita, copa,. 'quarto de banho,

TerrenQ lOx50 �. preço:
E outras 'que por niotiv.o de fôrça maior não sào

anunciadas; alguma_s destas casaa' são aceita transfe

rênl."ias pelo Montepio ou lnetitutos.

TERRENO A VENDA

300,OOO;OG

400,000,90

251l,OOO,QO

200.0()O,OO

ío().�ooo,oO

100.OOO,(.\Ó

90.000,00

55.000,00

40.000,00

35.000,00

aS.oon.oo

180.000.00

4'5.000,00

250.000,00

83,000,00

350.000,o�

SAC9 DOS LIMõES - Rua GeT.l - com 33x500 mts. 18.000,ou
ALAMEDA ADOLFO KONITER - com 1.5x30 mts. " 75..000,00

COMPRAS DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS E Sl'flOS

Te�()s sempre interessados em comprar casas, terrenos, cna-

�rnse��� ,

BARREIROS -' 3 quartos, sala visita, sa:Ja jantaI',
coS'inha teneno 20 'x30' 25.000,00

Hll"OTECAS
Recebemos l' aplicamos qualquer importância N.>m garantia hi-

[lotecária..

AD.l\UNISTRAÇÃO DE PRÉDIOS

, .Medja�t� modica ,comis.são, ac�itallloS pro;c�l'1\ç�es .para" �.(]mr"
IhsÜ.'r predlOs, recebemos 'alugue!s, pagamos Illlpostos, etc.

P'ROCESSOS IMOBILIAltIOS, " .

� -:-?r�Rizfl�os P:-$)'::��os. jrno�i1íáriQsj
. p�:� ós tnstit\;tos, C�;�1l

,P.:C'àoomic&. etc., temos tamóém posilibiHdade de conseguir qua.1'1oer
'doeumellt1J sôbre imó':eis, ' • \

'

:�-�l'-'': \' .���, �_
<,'- .\J

Cu,no de. Carte e, ,.Cosl'ara
L· h :It"

a, '� METOriÓ WOGUE ".'
'

'. 'In . a
.' aJa I, ,R�� F�i.. &_hmidt�._n;18_1.__

.. �ê...t).�_TO�·.d.�����!!��j\_._: ........ -- -- ;-·"�--IIQuer.."t8nlleEer·l. -seUp'BSSI:do,?,;'.an'tiga . "CEZARio"
CAMIN.HONETE t.,

...

.

f
'

o' J=>I'ofSl�S{).r Rubens Peil'uque �ue se e-J1CÔnÜ'� h05-

:, lo .,1'�. ()edado- no LUX HOTEL, _apresentará gl:atuitamente, a-

.' .. / IDA:1 ,'" .

.../ ..

,',
. t��vês (1<·,s colunas dêste jornal, 'um .estml!> sôbl'e O pas-

Saída de"" Itaj.aí' ''h15, boras I sade, pl�.e�erl.te, �:�f�ltu,ro d�. ,(',ada lei�or. 9' CUPOM �ba,i.
Chégada FpC\lis, ,.9,45'; ••. , .-

"'1':8;0..'.
de;'\fe}:J1; s

..
er1<t�V1fl.:.tp���lté' preenchld� �om o.

PS�.UDO-'i ,VQLTA: " 'NIMO .ct<i leIto'!', e ,a'S midlc.aç(}eS necE\�sa.l'las • .que sao: da-

.-
.' Saída F-polis, 14,30 horas

..

ta; n�s �. ;:tn� .do nasGimen-to. Assim como: Iuga}' da na- CASA$ E FAZENPAS A VENDA

Chegada Itajaí' 17,00"
\

. ,tivida:de .estado·civil e profissão. Sendo pos,,?ivel, indkar '. CAPO..EIRAS - (110 pJ'inCíVio) - com 98 x250 mts.-

(AOSl. sábados e feriados' a �aida d�� tarilbé' a .h<Qi1'a do nascimento. Cada pe�sõa interessa.tia casa �om 4 quartos, 3 salas, cosinhá, banheiro,' varandão'
; Fpolis. é. <às 13,30 h. e a chegada à Ita,,: em ü:qÍih.ece.r'se.u fiüuro, dev'�l'á RECORTAR o CUPOM ..eet. . f 250.000,00'
jaí �s 16b.), - ,

';

:c§.
�. .

... abài.xo;,<€ i11aiG�-l" 'com s·ua p.rópria letra, os dad'o-s 'neces� ,CANAS VIEIRAS -� com 4.344,728m2 e uma casa de'
�\ "",/ sáribs'aó estil.dn. Isto feito; en{iereçar à l'édação de nosso 2 pavimentos 500.\JOO,uo'

jornni.
"

• !<'lCRARl{,)-. .

O dien� !lue desejar comprar casa, terre'ilO; sitio, ehacara, 'PO�

d�râ vil' a. séde (dês te EacI'it6rio e preencher uma ficha dizendo �
(jQO!.' deseja .adquirir e assim consguirm-ós aviza_l'emos ao· it)teressa

�f>, Irem despesas_para o cliente.

INFORMAÇõES �

Sem compromisso, para o clie"ii:te, damos qualq�er irrformação
,los negócios imobiliários ..

,

.
Av,·Mauro Ramos -- 3 qüartos, cosínha, sala jantar':

'.�al�, visita etc, 180.000 o�
,

E::."Í;-reito - Rua 'José C. Silvíl - 5 qu.a.rtos, sala 'vi;.'
sita, sala, j:antar, cosin ha bauheiro 'etv

. 160.000,00'
Esh'fJt..o - Rua Júsé C. Silva � 3 quartos, sala vi-

...
..,ita, salà jantar, cosinhn, banheiro etc.

'

60�OOO,oo

CUP-OM
Sr.' P1'0fessor,Rlibens Peiruque
Redação do "O Estado". Nesta Caplta:t

Envio os dados abaixo, paI'a rece

ber anofações sôbre meu passado. pr�
seilte te fniuro'; livre de desp_êsas ..

I
,-
I

I
i
j
, .

PSEUDóNIlVJO
]'o:ASCI:MENTO '--' , , , .

!JJGAR DO \�ASCI1\1ENTO ., '

"
ESTADO CIVIL _ , ...•

PROFISSÃO , , .,.,., .; "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
. I

Ainda o Espàncamento· e a Prisão do líder' Ope-�.
rarle Vereador Tiago José da Silva

.

Itajaí, 7 (Í'e�o Correio) - local de "O ESTADO", A, "SINDICATO DOS OFICI. n idade essa inversão escan
Do Correspondente - Pejas prmcipio pareceu ao jorna-

i AIS lVIARCINEIROS R· dalosa da personalidade cí-
19 horas de hoje, uma. enor- lista que estava para ef'e- TRABALHADORES NAS vica e da obrigação de sol i
me massa popular começou . tua r-se um comício, Entre- INDúSTRIAIS DE SERRA· dariedade por parte -de re
a aglomerar-se frente ao tanto, entrevistando-se o lj- RIAS E DE MóVEIS DE presentantes do povo!",
edif'icio da Prefeitura Muni- [ler Iaborista OSCAR MAR- . MA'DEIRAS DE ITAJAí", Porisso havia deliberado
�ipa·1.·0 fato, com o ser in- TINS DA SILVA, Suplente

I
soube-se logo do que s; tra- o proletário local assistir à

comum, chamou. a atenção de Vereador pelo P. T, B.' tava: Aquelas centenas de sessão 'da Câmara Munici
pública. Para averiguação e Presidente de uma das pessoas ali reunidas eram pal, à fim de, com sua sig
do caso, para' lá se dirigiu maiores organizações clas-.! trabalhadores pertencentes nificativa e prestigiosa. pl'e
ir\;'�ontin,.enti a repoxtagem sistas de Santa Catarina, o : a diferentes entidades pro- senca, dar uma demonstra-
iIIIII' II•••••••••••••••••••• ! fissonais do Município, que ção

-

de lealdade e aprêço ao
I

aguardavam se abrissem as seu ilustre representante.

I
portas do paço municipal, a naquela casa - o Vereador .

\

fim de tomarem lugares na Tiago José'da Silva. As ga- Aumento de Vencl·me·o- to·s· : d'AiA.!galerias-/d'it Câmara, onde lerias'e o�" corredores lite- Ub'iriam assistir ii primeira ralmente lotados, o Sr, Pre-
reunião semanal dos Edis sidente Francisco Evaristo Func,·onall"smoitajaienses depois da agres- Canziani abriu a sessão às

-
.

.

.são sofrida pelo Vereador 8015 horas .exatamente: Na
RIO, 9 (V. À.) _ Sôbre I mo, enviou á Câmara duass .

. Plortaaópolis, Qu,inta·feira, 10 de Julho de 1952 � JOSÉ TIAGO DA SILVA, oca sião o'portun3, o Verea-
onda emisa anunciada mensagem ao I mensagens .prop 1 .' 1;-.-.-'--"- -'." -- -

. Presidente do "SINDICA- dor EURICO KROBEL, em
1

-

bgovêrno, propondo o aumen- sões para especu açoes an···

Quem matau' Os'wlldo lOI'er "I' ��s D�� C,,6�i�����A��� mraelJ,·Opàe'dt�ul1S.: ep�:�;;ati:�!� to ao funclonalismo público, carias. Para aumentar l""c

r o sr. Gustavo Capanema de- funcioual ismo é que êle pen-
• MAZENADOR DE ITA- nome do PARTIDO SOCIAL

clarou nada saber a respei- sa em fixar a d ispon ibi lida-:

João DiaS, de:,otlvelra Rega�ter sido !t:;�d�; ��:, tüud�S ü���;�::: �!�a�;r�Á;;,:�t�� 11::", 'f::� tO·Tamb'm o Iíder ud,nbta'j ::�,,�nJ:�:o.'a��:.,� c:::;,
"0 ·aDto,r do "r,-mo do ÇaPD'el'ras' �:�tsoei��;���·e�.�Je�:l�l�:� cmlsu1lvO�I, e��s:�;';:'s��:� �!��: sr, J070é Bon!fácio, disse : t�dbedla qldlP.O� a:eenl.�íl.lclaOJ�e�'�ces-U li li _' governo, agora mes-. 81 a es 8" " .::;.readores udenistas estariam veemente protesto contra o
O crímé de ,9,apoeiras. fa,' rar "não ser o autor ��� mor- tramando a cassação ,do- I desacato sofrido pela Cã

to que se verificou quase a
.

te de Oswaldo Zomer".
_

mandato do Vereador TIago I' mara Municipal e pela hon
meia' noite de sábado�últi.-! Como essa deelaração, José da Silva, pelo Crime de rada classe operária de Ita
mo, em que foi sacrificada , �0l1tin�a o crime d:� Capoe-

i haver sido agredido e' prêso' ja í, na pessoa do"'--Vel'eador
a �ida �e Oswald? �O�lel', ,. iras,

como '0 PO\'O, ja .� ch�- i por praças do desta:amento ., TIAGO JOSÉ DA �ILVA, íesta envolto em mistério.
, mou, s?b de�l�o m!S�ellO, Cc,- f e elementos da recem-orga- tarrnina'ndo por propor que

A princípio, logo às prí- bendo a. PolICIa CiVIl. em f�- ! nizada guarda noturna! ... I se desse' 'ciência dêsse pro
meiras horas de domingo. ce dos resul�ados das y�n- Seria o cúmulo da indíg- J testo aos 81's. Governador
quando a notícia correu .cé- cias e dos l11terrog�!onos, __ J"•.:..- _... do Estado, Presidente da
Iere pela cidade, era aponta- esclare,Cel' o v�rdadell'o a:l- C' . d T tá Assembléia Legislativa, DÇ-'.'do como autor da morté da- tor da,ql�ele crime d: ,sa-. asa e a' putado'Bahia Bittencourt e

,

quêle-cidadão, João Dias de bado ultimo, nas proxunlda- .Sen.retál'io {la Segurança, so-
Oliveira, funcionário da :Si- eles do Clube 12 de Setem- As audiências públieas licitando-se ainda ao último
blíoteca Pública que fôra br? concedidas por vários Pre-

as devidas providências, no

t1calmar, em uma luta, seus O inquérito, conforme já feitos da Capital têm tido as sentido de serem evitado;;
nlhos nela participantes, informamos ontem, el$tá teJ:- suas particularidades. novos atentadoS. policiais ao

que se desaviaram de Os- do CUJ'so normal, sendo OUVI- Uns, escancaravam as livre exercício da cidadania
waldo Zomel'. ,Jas �árias tes:-emunh�s e, portas do G;abinete e a en- aqui em ltajaí. As palavras.
Essa a notícia que . nos pOSSIVelmente amda hOJe es- trada era hvr,e para quem austeras e altivas do Vel'ea- I

chegou ao conhecimento e tará concluso para subir à bem entend�sse. do Krobel causaram a mais
que a veiculamos, ·mesmo Justiça. Outros, marcavam dia e viva e empolgante impres-.
porque João Dias de Olivei� hora e embóra de portas são no meio das centimas ele
}'a se apl'esentára à Policia ........................_.._w_.·.................. cerradas, atendiam, índis-

'
I

Civil, momentos após à ocor- Reunião ao CID ..

tintamente. a todos; ....-.,_., - - � .)-.........- ....- .....-.-..-..,..,-.............

rê·�coi�. o processamento das Ib do PSD co;:e;��:iê::li:Satt�:lbl��:� Palesfiã··-
providências levadas a efei- se o feito, são marcadas às se- Atendendo ao p�dido de
to pela Polícia Civil, em in- RIO, 9 (V. A,) - Reune- gUlldas, quartas e sextas, um grupo de ex-alunos do
quérito. instam'ado' sob a se, amanhã, o Conse!ho Di- também de portas fechadas. Curso.Normal e da Faculda- Ipresidência do Comissái'io retor do_ PSD, sob a. presi- Até aí nada/de máu. ,'. de de Diréito, o ilustre so- I
Oscar Pereira, não foi iden- dencia do governador Ama- Entretanto, o· sr_ GQVel'- ciólogo conterrâneo Prof,
tificado o nome do climjno- raI Peixoto, como prelimi- .nador da Cidade. no ltorário Henrique Stodieck fará uma

80, permanecendo assim o naI' do Conselho Nacional, marcado 'para receber o pú- palestra sôbre os rumos a

autor do delito incognito, convocado para- o mês cor· blico, apenas manda daI' a- tuais da Filosofia, focali
sem se saber, ao certo, quem rente. césso ao Gabinete àquêles zando, principalmente, o E-
teria morto Oswaldo Zomer. ' A primeira matéria cons- que lhe interessa.. xistellcialismo.
.' Ontem, pela manhâ, este- Cante da pauta é referente á A maior�a do 'público fica A palestra será re)tlizada
ve na redacâo deO ESTADO l'efot'ma eleitoral, a qual I aguardand�.o,beneplácito do na Casa Santa Catarina, dia
o sr. João 'Dias de Oliveira marcará o inícig de grandes sr_ Prefeito, p()r horas sem 14, .às 20,00 horas e '_será
funcionário da Biblioteca l'eformas, inclusive as deba- fim, até que se expire O- ex- franqu.eada a todos os iIite�
Pública, que nos veio decla- tidas. pediente normal da 'Prefei- l'essados' nos problemas do I

tura. Sáem todos os funcio-' úspírito. '"� �: nádos e é fechado o Palá� _;...... - ;.._ " J...,..."
.

COAP
.

cio da Municipalidade. -

-

.. ,-A. "
'.' '. � e os seus

p O��túblico s8hbe que °Gsr. FES'TA
,. ,. reLeI I) se ac ava' no a-,' '

.. '.
.

. . .�IDe''ID.·'.b'"r''0'S \,' binete, porém, ignõrfl como
dde lá'o mesmo desapal·�e.

_

�m honra;da Virgem. e
, •

G'A COAP púece que yaí finalidades que, como todos É que 'S. Excia., para tais Lourdes, os alunos do l'UpO
tel' nomeados os seus mem- sabemos, é de estudos de casos, tem uma retirada es- Escolar "Lauro Müller" fi
bros dentro em breves' dia::t medidas que venham a. co i- tratégíca, verdadeir() olhei� zeram edifIcar, no 'çampo de
pel� sr. Presidente da Re- bil' <) uso e· o abu"9 das aI. to de tóca de tatú que apel·. Educação Física. do Estabe-

.

públi�a. Para tanto, já se tas dos prêç?s. ! tadó pela ft'ente-espirra pe,-' lecimentú; uma gru'tinha.
encontra na Capital Fede- Não há dúvida que a los lados ou fundos. _ O programa de inaugura-
raÍ, desde ante-ontem. o sr. constituição dessa Comissão É assim que o atual Pre- çãõ é o seguinte:
ApQlonio Bouret que levou à será um ,asso a mais 110 feito atende aos Munici. - 'DIA 11 -

consideração do, primeiro sentido de ajuçlar o povo a pes_.. .Às 7,30 horas - Bênção
m&gistrado da Nação os no- se livl'al' dos tubarões. . . Mas virá o dia em que o da Imagem e MÜlsa lIa Cate-
mes dos candidatos àquela Que venham, quanto an- sr. Paulo J:i'oníes, para s()li- dra] Metropolitana.
Comissão, tes, os ilustres membros da citar, de chapéu na mão,' o .Às 8 horas - Procissão da
Segundo apuramos, den- COAP, para que seja inicia- valioso voto do eleitor. ha- Imagem para o Grupo e bem

trõ de pdücos dias sairá a da a campanha contra aquê- terá à porta dêsses que, ho- ç,ão da Gruta.
nomeacão dos ihH;tres�m�m- les que não aCl·editam 11a je, chegam ao seu Gabinete Para essas solellidades,
bros d� COAP, em Saiüa Ca- sua' eficiência e nem nas para mendigar justiça. estão convidadof1. os srs.

tarina, afim de que essa Co- medidas que poderã.o SUl'- , E então. se- repetirá, in- pai!';, os '-ex-alunos e todos
misRão possa vir a s-er um gü', em benefício da c'oleti- vertidos os papeis, a cêna os a.migQS e benfeitores do
órgã.o que cumpra a.8 suas t vidade, .. 'da' casa de tatú. . . tradicional Educandário.

II
I

A· Câmara �uDi(!ipBI' proies.a solenemente - comre
de 500 operários essístem à' memorável sessão

a violência policial. Cêrc�
do legislativo itajaiense-

ouvinte�.
-

A segu ir, o Sr: t cia, com demonatração dE'�

Presidente, atendo-se à ora- solidariedade, o infortuna-·

ção do Vereador Kl'Obel...} do Vereador.

tornou público que tão logo As palavras do Presidente.,

tivera conhecimento da Canzianí, em que pese sua

ocorrência referente ao es· qual idade de. adversár!o da,

pancamento e à prisão do vítima da viol1}J1cia polícial.; .

Vereador Tiago, fôra à De- foram acolhidas, em geral,..
, , 1..'-

legacia Regional de Polícia com simpatia, como na o . [10-

para as providências ele di- dia deixar de ser, J�' que ..,

reito;-bem como tratara de todos tiveram a impressão
confortar, .naquela ernergên- i tContmüa na sa pág.)

.... �

••••••8••••••••••••••••••···,,·············..

. De Ul1S tempos para cá, sem motivo plausivel, a··

nó;sso valente confrade "Correio do Sul". ela Lagu�
na, anda eÍn' agudJ crise de má vontade conosco ..

Ainda ágota, explorando uma simples notícia
do decm:so de uma, sessãó da Assembléia Legislati-··
va, o .io·rnal sulino vem para l'iba de nós com uma·

série de sarcasmos, a propósito do petróleo,
Sôbre êsse assunto, até hoje, O ESTADO defi-··

nill-se claramente, pondo-se a favor das providên-·
cias tomadas p.elo General Dutra, quando Pl'esid'ente-'
da República. "

No caso ela Petróbras, tem-se limitado a respei--
tar todas as opiniões. de vez que acredita patriotas:..
sincerôs tanto os qu·e pugnam por limasolu�ão quan-·
to os que pl'opugnam outra.

O rabiscador de�ta crônica, pessoalmente é pe-·
10 mon'Opólio estatal. Já o disse mais de uma vez. DaÍ<
o gafe do "Correio do Sul" em agl'edí-Io, jllIga11do-o.
discordante da opin-ião corajosa de deputado Voln'ei.
Oliveira. Embora injustiçados pela, pena paterna,.
podemos exculpá-Ja, porque ela tem a seu favor at·

dirimente �rla violenta emoção, na. forma da lei pe- :

nal� O 'de que. não nos podem culpar é de o. ilustre-· '.
filho ir, para a tribuna defender o monopólio estatar
estan(ló elll absohitõ estado de ign()rância do assun----,

t.o. Arguido, em apartes, tángenciou tôdas as respos-
tas. mesmo as m{t,is triviài$, como a sôbre o' capital:
da Petrobtas, que não sabia quanto era.

Ao -afoito tribuno não. falta talento pa1'a 'uma de-·
:f'esa . brilhante do ponto de vista ql}·e é :!eU e nosso ,'.

. também. Mas atirar-se ao assunto f3em dele cuidar,.
sem. estudá-lo,' em nada favoreceu a causa. A1Ites, ..

-

. prejudicou-a, por isso que os apartes a favor da Pe
trobrâs e contra o monopólió estatal ficaram. -sem"
resposta, dando aos ouvintes a impressão ele que a; •

eausa do orador - a nossa causa - era perdida!
Que, na próxima vez, o PAI aconselhe 'ó FILHO.'

! '

á não agir sem o ESPIRITO SANTO. _ .

J
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