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A' � R t r t' J U'J Roubo d� Cr$ 400.000,00
CII8S0n e troa aos [S 8uOS DluOS na fiscalização das Loterias,

WASHINGTON, 10 (Uni- ,1 :fiquei profundamente ím- ra cordial recepção. "Estou Adiantou Acheson ainda, '
. no Distrito Federal

ted) - ° secre!ário d� Es- ! p,ressionado; pela taref.a rea- certo de que os laços de a- que amanhã mesmo compa- RIO, io (V. A.) - Pouco Os funcionários ficaram

tado norte-amerrcano Dean 1 Iizada por esse organismo". mízade que unem os Esta- recerá á Casa Br[\nca para antes de termínar o expe- retidos, enquanto buscas ri

Acheson chegou de regresso II Declarou que em todos os dos Unidos e o Brasil nunca informar minuciosamente o diente na 'Diretoria das gorosas foram ' procedidas
do Brasil às 5,45 horas da pontos visitados (Rio, S. foram mais fortes que ago- presidente 'I'rurnan a respeí- Rendas Internas da F'iscalí-' sem resultado. A polícia a-

tarde de ontem. Truman lhe Paulo Belém e Recife) tive- ra", to dessa viagem. �ação das Loterias, foi dado briu inquérito, tendo sido

deu- as boas vindas por oca- alarme porque havia sido objeto de estranheza a fachi
silio de sua Chegada. ��. deswberlo o roubo de G� na de com que o respons�
PROFUNDAMENTE IM· 40.000,óo, que estavam na vel-deixou as chaves na ga-

PRÉSSIONADO II-nda a agressa-U -8'o vereador A relerma de gaveta do inspetor Miranda. veta que continha a soma.

WASHINGTON, 10 (Uni- N . ',: . '. .'.: - _ H .

��� De�� sr:�!!��� �� �:: Tiago Silva, em Itajaí ,Minjstério
gl'eSSal' do Brasil, declarou Itajaí � 10 (Do correspondente i-Damos a seguir, a RIO, 10 (V. A.) - Com
que os laços de amizâde que '

íntegra dos quatro telegramas aprovados p-ela, Câmara a partida do S1'. Dean Ache-
ligam os Estados Unidos Munieipal, em memorável sessão, em protesto contra a sorr de' regresso aos Estados.
com a nação sul-americana covarde agressão de que foi vítima o vereador Tiago José Unidos reínlciou-se a boata-
�'nunca foram mais estrei- da Silva, da bancada do P.S.D.

-

ria em torno da reforma
. tos como agora". ° avião

3!Independel1ce" aterrisou no E�.D1? �r. �ov.ernadol' do Estado ministerial. Afirm�-se que

N
.

I' F'Tol'lanopohs o governador paulista, sr. BUENOS AIRES, 10 (Uni- chefe de Polícia federal ge-
Aeroporto 1 ac ron a as 5.40 ., .

h
,. Tenho honra trazer alto conhecimento Vossência es- Lucas Garcez, veio ao Rio ted)�--- A polícia ,federal in- neral Arturo Bertullo v is i-

oras, -

t, Câmar f I t tést
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. ra ormu ou veemen e pro .es o sessao oje rea- para tra ar exc U sivamen e orrnou na' a sa er so re [ou o ugar M\, expj os o, ] .

presicen � rumanJ lizada contra violência perpetuada elementos pol ícía do assunto' com O S1'. João prisões por ocasião dá explo- pouco antes da 1 da madru..
compareceu pessoalmente
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os. guar as noturnos contra Vereador 'I'íago Goulart. O encontro entre são, à meia-noite passada, gada. s transeuntes .[' e e-

s�u desem arque do secreta- José Silva Anteciosas saudações
-

os' dois foi realizado numa de uma bomba, à entrada da. rico Kosses e Angel Rivos-
no de Estado que esteve au- F
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E
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Presi A' 1
t d 1 di 9.7 d '.

< rancrsco svarrs ·0 ·anZIanI,· residente Câmara residência particular. F'igu- Biblioteca Lincoln e nos es" hi, que ficaram evemente
sen e. esc e O la �

. � )11- Municipal Itajai. ras multo chegadas ao Ca- crítórios do Serviço' Cultuo. feridos 110 rosto, foram [1.-
aho fmdo, havendo visitado Exmo S· Pr id t A, '1" L

.

1
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. r. 1e81 en e Assemo era egislatíva te e espai am, ··a111 em, no-, ra
e norma ·IVO os s a- enc I os pe a aSSlS encia 4

Br�st��S, er im, lena e � Florianôpolís
." , . . ti,ci�s eQl relação ao minis- dos_Uni(!os. A m_esma dec2a" blica. Foi derubado também

Ao cumpr4!;entá-Io Ache-
Tenho hOlll'�"COml!1l1car ll1t\crmedlo Y?ssêne1a essa tel'lo,. mas . �ada assegura-I1'a.çao �OI fornecIda,pelo co- pela explosão um agente de

son declarou a 'I'ruman ha-
augusta AssembleIa protesto formulado hOJe esta Câma- ram ue PP.SltIVO. llllssanado de' POhCla.. ° polícia que saiu ileso.

vHhUo"uma�qemmu� r�So�d�!��6ia�1�c�I s�ri�aVen8�rT�g�Si� ��S�E�L�H�O�S��to b 'f'" t' d
và Sau açoes democratlCas .FranclSco Evaristo Canzian; REUN IDOS OS CON

.

t' f e:tle lca., se1ltl, l� ,o-:;e s�- ,Presidente Câmara Municipal Itajaí.
'

I
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±�� e� o pOl dV�' dAI a
- c,aPI- ! Deputado Dr.' Bahia Bittenco.urt Assembléia Legis- DO P,SDEUON.a o mun ? .0 de::;em-

i i1aüva
.

barcar tambem comp�l1'ece-: FIo"" l'i •. � lanopo IS
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d
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;:�mdi���::::i�!a:t:!s�'�a�O;�! -. TeJ],!io- .h�nra -�artici�ar Vossência esta Câmara ma- S pesse 15tas querem o saer a crla�ao e DOVOS
))epartam(mto dr"). Estado i ltll:e�olll" se�sa:o hl_n�e-ll�ahz.ada T�eu an:loro,·\() pI'.o-t)'ls.to <.:Ol}-' 'att-I-as',. e os udeu'latas allfifam a questa-o,_. f"
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u",çoes emocl'atIca;, ]<ranclsco CanzUifl.i, '(P1'8i:\'ltic'Ilt:e Cá- pBrlam8Dtarl·sta' .

"

pe o eXl o. ue Sela '\ Jagem. - mara lvlnnicipal Itajaí.
t'f� segUIl', Achesodn Plrou- Exmo Sr. Secretário Seguranca Pública
1_ lCou:�e a pre.star ec .?'ra- Florianópolis

> RIO, 10 V. A.) - Esti-. Na segunda parte da

reu-!
decisões, mas notou-se a.

{Joes 80",1'e a VIagem. Sobre I T" � h' '- .
veram reunidos, hoje; os nião' esteve presente o mi- prep.onderância do grupo

a sua visita ao Brasil. dis-I t C�azemo>:; c�� eCImento Vossen�l� solene pI'otesto ConselhDs do PSD e da U. nistro da Fazenda sr. HOl'á- parlamental'i.sta, A �ezar de

1:1e: "Foi uma experiênda ��t �m,ar� co_n Ia espancamento
..
pnSHO Vereador Tiago D.N estudando assuntos de cio Lafer, para fazer uma, sIs1;encia de varios deputa.

'lh -

.

h
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1 va peIpe 'l'a((a pl'aças Destacamento acumpllciado� l'nte1'.esse POII'tl'CO·. expJ.al1aça�0 so�bre a POII'tl'ca dos, inclusiv.e o s. 1'. Odilon.:mal!aVl lo::;a mm a lnISsaO 'd' t", . I" . -".
< "

no Brasil, onde fui levar os ��da} �>:; .no .1��OS_ .s� �ltand� outl'OSSIln ,n�cessárias pro- No PSD foi tratada, a financeira dQ governo. Braga, no sentido de que ()

nump "
> t 1"

VJ enelas VOs:senCIa audaçoes democrahcas Francisco questão da reforma do CÓ- O 81', Horácio Lafer fez Partido fechasse questão"C nmE.ll ·os e os sen ,1- Evaristo Canzíani Pres crmM:' I
mentos de amizade de vós '

.' . a.. ul1Iol1)a . digo Eleitoral; tendo o sr, um apelo ao PSD 110 senti- contra o parlamentarismo, a
todos (povo dos Estados U- �............................ GÜstavo Capanema feito do de apoiar o andamento tese não foi viJ;oriosa, de

nidos) ao povo do Brasil". A
-

d V
uma ampla exposição sôbre mais l'apido possivel dos modo que cada deputado to-

Acrescentou que ficara
. visita e

.

argas o importante assunto. De- projetos sôbi'e redescontos e t ma1l'há a d:cisão _

que achar

pI'ofundamel1te impressio- pois de dizer que a reforma cambib livre, os quais são me 01' na votaçao da emen-

nado pela obra realizada pe- a Sa
....

o\. p�' 1
.

do Código pouco. inovava, o de vital interesse para po- da.
.

}o govêrno brasileiro e o

. QUO S1·. Gustavo Capanema ·e11- lítica financeira do gover- Parece que ficou assellta-

pl'esidente Va�gas. "O go- RIO, (V. Ao) - ° presi- 1 o disctll'sO do governa,lor car,eceu a necessidade de no, do que a opol'tunidad� ou

vêmo brasileiro - declarou i dente Getúlio Vargas chega- ! bandeirante. Ás 20 horas I serem criados óbices in- Seguin-se um debate am- não da reforma somente se

� .obteve enormes progres-. rá a São P�ulo às 16 horas haverá um jantar intimo no' _trullsl?oniveis ?ara li, c:i�ção pIo do assunto, tendo sr. rá objeto de. deliberação da

ilOS em seu pl'ograma dé"de- de sexta-feu'a, Em compa- Palácio do Horto Florestal I de novos partIdos- POhtlCOS, Horácio Lãfú, respondido a UDN no próximo al10, qnan-'
senv.olvimento que está reu- nhia do governador Lucas onde ficaí'á hospedado o sr: . de modo a evitaI' o tumultua- tôdas as perguntas que lhe do tiver a emenda novamen

lizando com a ajuda. do �'o- Garcez inaugurará, ás 17 Getúlio Vargas. mento da vida política no foram formuladas sôbre a te ser votada na Càmal'a, o

vêl'l1o ·norte-americano. Pas- ]I01'as, a Expol?ição Industri- As 8 11Ora8, de sábado o país. técnica dos projetos·. que seria uma d.eco1'rência
s-ei um dia inteiro com a aI, quando será saudado em sr. Getúlio Vargas partirá Além disso defendeu o ° sr. Horácio Lafer foi, 'de sua aprovação na primei

Comissão, Mista Brasíl-�s- nome d,a indústria �elo sr. p,a�'a Ftinga onde começará pri;'lcipi_o de que as sobras ainda, interpelado sôbre as Ira díscusão, a v.el'ificar-se
tados Umdos, onde tambem O�car Camargo, segumdo-se a Insp.eção das obras do eleitoraIs devem caber ao providências do govêI'UO pa- dentro em breve:

01 d t
'

1130 h n'\'l'tido maJ'oritário ,ra cOITiO'ü'-a situacão de aI-
.

.

eo u o .. As , oras es- r.
.. "'.. _ w�_...

_.......................................... tará em Cubatào para visi- ° 81'. Amal'�l Peixoto opi- gUl1S produtos gravasos, e11-
.. .

tal' as obras da ref,inm·ia. ° n.ou, entretanto, que o P.S, tre os quais a madeira, . a'
'

.

regresso ao Rio dar-se-á sá. D. não deveria prontamen- fécul?- de batata e élutros, O ris.o da cidadce ...
bado á tarde ' te decidir sôbre a matéria, .Não foi tratada da refor- -

,.

Resolveu-se, então, cons- ma c011stitucional que com I' i ��
.. -

�-.-.w. .........,...-w-..·."...........� � Jforaaldos 'apOlos titui_r-se uma cOlJlissão, que os �studos. da Comissão', po- ! ""•.�l J. � [
,

_

U estudará a feiturh de unia dera surgIr algo referente II \�irik �.
('
W 'I'�-RIO, 10 (V. A.) -=;- A embaixada do Paraguai distri- SOI·S orosldlar.·os' nova lei tendo ficado ID"-I ao a,,�nto. jô' �!�.. .

buiu a seguinte 'nota:, "Em virtude das 110ticiru;! publica- II ti cada nova reunião do

C011-1
UDN esteve reunida para:, �i:L9 '

daE< nos jorna.is brasileiros, referentes a violências de S. PAULO, 10 (V. A. - selho para a primeira qu�r- tratar especialmente da .
- �l� I '�IL f'qué tel'ia sido obJeto o cidadão Antônio Nunes Pimentel, Sóment.e seis evadidos da ta-feira de agosto para trá- que�s_tão pa:r:1amentarista. . .�. ��.:::� .

�:sz���o;���l�:�ri��lí��)a:�·�:il�a���iaos,Poal:l��laJe;:l����;� ���l�l����i:�: �!�l�:r�: ��� �!._�!..�!��!��:_ _ -!a.?ML��!;���:�_�_� '.

. \�� 'U·'f
a denúncia verbal pelo cônsul do Brl{sil em Pedro Juan gitivos mais_ perigosos j.á se No"vo desfalque n'a �h' ��'''��'�\
Càballero. sr. Man.oel Dias Pinho,- pera;nte· a': delegacão 'encontram presos, inclusive .

.

.

.... V' \'(.:'� t"!!�
4

do govêrno de Amambaí, o delegado desta última �il'-' China Show, já localizado Pa"08.-r-. �'r$' t. "%50.000
.

-
- E' da redação d' .A. GA-

cunsc'rição, SI'- Manoel, Antônio Amarilia, cf.etel·minou a !la penitenciária do Estado. � J ZETA? Aquela entre-
instauração de inquérito regular, que deu .como ,resul- Êste, temendo represálias, ' RIO, 10 (V. A.) - A Pa.- eia de Roubos contra novo vista que vocês publica:...
tado a resolução pela qmü os denunciados foram afasta- veio numa das primeiras nai1', que já está pl'ocessan- desvio de Cr:$ l'am sóbl:e o que o Go-
dos dos seus cargos e postos á disposição da jllstiça 01'- levas e permanecen incóg- do vários empregados seus 1.350.000,00. Aponta como vêrno Federal pr,etend,:!
:dinál'ia. São êles o prefeito do Distrito, capitão Bado, pito. Só agora a polícia ve- como autores do desfalque respol1sãveis Luiz Alves fazer em Santa Catarí-
Dom Olegário Baez e o agente de investigações Rosina rificou encontrar-se ele en- de 3-0 milhões' de cruzeiros, Cunha e out1''Ús que .est5,o na, .é do ldneu ou {lo
�llinta:1:,'I', tre os recapturados. apresentou queixa à Delega- foragidos.. Getúlio? <

./

BOMBA EXPLODE
NA BIBLIOTECA

LINCOLN

a Paraguai pune os alltres
de vlolêllcias 'contra brasllt11ros

I ".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ORA. lVLADYSLAVA W. M-USSI
E

DR. ANTÔNIO nm MUSSI
'KédicoI

DR. TOLENTI_NO DE CARVALHO
. Aperf't'içoamcnto em Pôrto Aleg're e'Buenos Ayrea

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA.
Censultúr!o - João Pinto, 18 - 1° andar·

D1àriamente das 15 às .181 horas

Ctrurgia-Cünica Geral-Partos

Serviço completo e espccíaltaado das DOENÇAS DE SENHO

�AS. eorn modernos .'méto<tns de diagnõatleos e tratamento. I
�OLPOlO:COPIA - HISTEJW, -- SALPINGOGRAFIA :-- METABO-

','.
. " ].,JSMO BASAL .

't
Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação Raios Ultra

""'oleta e Infra· Vermelho. I
. CODsuUtriCJ: Rua T'rajano, n, 1, lO andar - Edificlo do Mon-

.

Fo rmudo pe'la F'acul<Íade' N ..cional de Mediciua, Tisiologista e

,i Tisiocirurgião do Hoaprtal Nerêu .Ramlli! .,

Curso de esnectalizacão pela S N. T. Ex-interuo e E:r:8SSf&tente de

.1; Cirurg ia tJ" Pt:!)f. 'Ugo Pinheiro Guimarães (Rio).'
Corrsultõrí o . Rua Felipe Schm idt n, 38.

t

'....10_

Horário: D;e 9 às 12 horas _ Dr. :Muni.
•

j '�.

Da���d::C�! �:::id-:: �;:�:On;:�i. 84.

I f::��

UR. A, SANTAELA
(Formado pela Faculdade' Nacional d. Medicina da Univerai

.... do Bra,il).
lIIédico por concurso da Assistência a Psicopatas ao Dístrtto

".deral.

Ex-interno do Hospital Psiquiátrico a Manlcâmio Judiciáric- da

:CaIpitltl Foderal.
Ex-interno da Sàntll Casa de Misericórdia do

Clinica Médica - Doenças Nervosa8.

-C01l8�ltório': Edificio' Am6lia Neto - Sala �,

DR. L LOBATO F�LHO

Reaídência: Rua Br igadei ro Silva. Paes. s/n.,·- 3() andar, (ehá
llio de Janlliro.

cara do Espanha).

--------�-------------�------------------
..!:-. I

1
OLHOS - OU \lIDOS - NARIZ E GARGANTA

liUR. ·GUERREIRO nA {l'ONSECA
Esp.eclaJista do H08Ilit&l

II.oderna Aparelhagem.
Limpada de Fendlt _ Refrato1 - Vertometro etc, Raio X. (ra- ,

itifI«tatias' da Cabeça.) -- Retirada de. Corpos Extranhos do Pulmâo
'

_.;. -- ......__-

Rellidênela: Rua Bocaíuva, 134.

(;onsoltu: Das 16 às 18 horas.

'!'elei'one:

("'AtDftult6rio; 1.268.

.c«laidência: L:S85

-

.

J
. �
\i,.. '

i ....._�w__..... .'"",.. .._ . ..:_. .....�_

.DR. JOSÉ.BAHIA S. BITTENCOURT.
M ÉD I

<,
C O

Clínica Geral - PEDIATRIA
\..
� .: J.:
.

'

Rua 12 de MaiO', 1& - Itaiai"-

PUERICULTURA � PEDIATRIA -. CLINICA GERAL
•

CoJlnltóno e Resídêncta - Rua Bulcão Viana n. 7 (Largo 13

Ô4I )[8io� - Floria<uópo1í6.
:Horário: 8 às 12 horas - Diàr inmante.

.L.
}�

..

-·

••oiag().
Receita p&ra uso de OcuJos.
eowtlultól'iO' �- -Visconde de OurO' Preto n. 2 - (Altos da' Ca"

..10 B-orh:-ontt!).-
� ,

\

Jtesliêllcla - Felipe Schmidt, 101. - Tel. ló6().

DR. ANTôNIO -MONIZ DE ARAGÃO
Cm�GtA 1'R!1QM.ATOLOGIA

Ortopedia
C�IlB111t4'_'io: JO'.�O" Pinto.;· 18.

Da. 11J àa 17 diàJ:iamentt!,
Menol aos 'Sábado•.

2".: Bocainl'B 136.
I'on. )I, 714. -

J

.

DR. ROLDÃO CQNSONI
ar.rria Geral - Alta Cirura:!. - Moléstià1l ele Senll..r..

- CirQl'cia dC18 .Tomor. -
.

na' Faculdad'e ·<te Medicina ae Universidade de Silo Paulo.
&x-Asl!i8t�nte d� Cirurgia dos Professorei. Alipio Cl)rréia

,
Neto e Sylla Matos.

-Cimrgta do e'stomàgo, vesícula e· '9'18' biliarel, íQtéatinol deI
!!f.o e grosso, tirO'ide, rins, .prÓstata, bexiga, útero, ov'rio8 e trom
....' Varicocele, hidrocele. varizes e hérnia.

(".ou.uUas: nas 2 às fi horas, l'Ua Felipe Schmidt, 21 (iO'bradO').
. - 'Telefone: i.li98.

....idincill: Avenida TrompoJ'Vlky, 7 - Telefone 1.764.

_Doeni;as.-io aparelho respiratório
TUBERCULOSE

R.·>lHOGRM'IA E RADIOSCOPIA DOS PULMõES

Cirurgia do TO'rax

Diàriamente, das 15 às' 18 horas.

Residência: Rua Felipe Sehmjdt, n, lOS.

-�-J

o ES'fADO
AD.MINISTRAÇA-O

ite4açio e Oficinas, à rua Cônselhei ru Md,... I>. �1IJilf"'·

Tel. 1022 - ex. Postal, 139.

Di.retor: IttJBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.
Representantes i

Representações A. S. Lara, Ltda.

Rua Senador Dantas,.40 -- 5° andar.

Tel.: 22-5924 - Ria de J-aneiro.

Reprejo r Ltda.
Rua Fe'lípe de\Olivei1'8. n. 21 - (;0 and_1.

'('el,: 32-.9871l - São Paulo. �;,\
ASSINATURAS

N_a Capital
Ano "

.

Cr$ 176,00

Semeatre .. ,. . . . . . . . . .. c-s 90,I}.Q·
No IntertOl

Ano .. : .. ,.... Cr$ 29o.,IHJ

Semestre Cr$ 116,60

Anilneios ziiediantes contráto .:

Os originais, mesmo nâo publtcado s. Dl4r ".rki>

devolvidos.

A tl.il'eçao não se responsabiliza pe}.,.3. c"(ln,..)_
emitidos nos artigos assinados.

DR. AI."VARO DE CARVALHO
Deenças 'de C1iança8

Conaultô rio : Rua Ti'l!jan� s/n. Edit. Sâo Jorge - 19 andar.

Salas ]4 e 15.

.'\.t�mde diàriamente das l4 bs. em, diante.
:'." ..

t., I

.

:.=�...���.

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

DR. M. S. CAVAl�CANTI
Clíllíca...:_exclul!livamente d-e crtancas

Rua Saldanha Marinho, 1!J..... - Telefone (M.) 7lJ6 .

r=

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

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clili.ica Médica -- Doenças de cr-ianças

I 'I'ratamento de Brouqurtes em adultos e crtanças ).
COnJml�óti<\: Vito.r Méiri)']es, 18 �. 10 andar.

H'lrárlo: Das 10,M às 11,30 e das 2,:lo às a,zo bOTaS.

Residência.: Aveni.'lu· Rio B-;anco, Hi2 - F'oue 1.640.

DR. NEWTON D'AVILA
Cirul'gia ge.-al - Dden<:a� de Senh'ol'811 -- Proctologla

- Eletrl�idade l"édféja
,

ConsultóriO': Rua Vitol' Meireles n. 18 - T'eletone 1.507.

Consultas: As 11,30 boras e à tarde. das Ui horas em óiante.
Re1iidência: Rua Vidal· Ramos, - 'l'eleíone 1.422.

'.

ADVOGADOS
DR. C'LAIL�O G.. GALLETTf

- AIl'VOGf\DO -

�ua Vitor l\f-t'i�t'lIes, I;!). - Fone 1.468. - Flol'iallópDU"

------------------�------------------------�--7

DR. RENATO RAMOS DA SILV.>\�
- AD-VOGADO -

Rua Santos Dumont, 12. - Apt. 4_

--- -"'--'_._��-"':'�.-----------

.DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
_:_ AIWOG.ADO -

Caju Pnstal l;,)\} - Itajaí - Santa Catartns

..... r-� __ <�__ ......� _...,...._.. __.........-t__ .... ,_ ........ ..,...__. ..... �..,_--- _._-�

DR. THEODOCIO MIGUEL �\THERINo..
- ADVOGADO -

Rua Trajano n. 12, JO andar. sala n. 1

(Escr. Dr. Waldir Busch
í

;

Telefone - 1.346 .

Edifício Si(, ...,...,.....

DR. MARIO WENDIIAUSEN
Clínica médica de adultol!l e crianças

C"n8ultório - Rna João Pinto, 10 .- Te!. M. 769.

COlltlultall:. Das 4 às 6 ·.horas•.
Resldfltt�iil: Rua E8te�es J'únior, 45. Te!. 8t2..

DR. ARMANDO'VALElUQ DE ASSIS
MjDlco

.

DOI! Serviços de CHldea IhlaJttil da AS!listêbda l\hnld�.J e Hos

pital de Caridade

CUNICA M�DICADE CRIANÇAS B ADULTOS
- Alerria -

Consultódo: Rua Nunes Machado, 7 � CO'nsnlta�' da, l� il,a' 12

e dita II> às 17 horaa.

Reliidên�la: Rna MareChal Guil_hérme, I) - F(}n&: 781 •

DR. ALFREDO CHEREM
Curso Nadonai de doençall _D'len!ai.

l!l)t-dil'etor d� HoslIttal ColôÍüa S8nt'Ana.

Doenças nervosas.e mentais.

Imp'otência Sexual.

Rua Tiradentes n. 9.

Consultas das 15 às 19 horas•

FONE: M. '798 .

Res.: Rua Santos Sar�iva. 64 - Estreito.

�_......_..._._.��----------

.

\ .

_.

DE('�TISTA
".

..

�-�

DR. OCTACILIO DE ARAUJO
CIRURGIÃO DENT.tSTA

Rua Felipe Sehmldt - Ed[f. AméUa Nete- �� e&lA i

Tratamentó cirúrgico e cura da PiG1'léa Alveolar.

Tratamento ci.rú.rgic'ó e cura de Áb("&oII, Granulmll.3, Q.�
radiculares, etc,

A'fENÇÃ.O: -+ Grande reuu<;ii!F d..,: preços nas DENTADU.RA.�i_

para as pessôas que vivem de m·deMa·".
.

Laboratório Protético soh a dil'eção de T�<.llico Cúut.:ra,t.óe .....

peciaimente no Uruguai. formado sob II oriet.ta�o de um do. mai�

credenciarias especialistas da Amér�ca.
.

·l)ent.adllras ljelll o Céu da Boca �Ab"bacta Platina)
.", Pontes l\<IO'veill e Fix&I!

Todos 'o� .dem�ill TrabalhaI! Pro&éticos pela Nelliea mai, l'�.

cente.

A Vl S O
O Dr. Djalma Moellmann �vísa à sUa distinlA clientela �

,,'stará &ueentli·. até> () mes <te setembro em viagem de· eetudi>ll ..,..
--

/America do Norte,'

Comunica a�nda que o !leu Instituto dê diagnóstico 'clibl� C!l.)Il.

tinúá .funcionando de' maneira regular, ficàndo como' seu 1I1l·l>'tU.-ne....
·

o �oIllPeteil-te díni<!ç Dr·. OrlandO' SdH'.Qeder que há lTIlIÜIS d•.•9:.<

ano, vem acompanhando, passo a passo. 05 serviços ctinieo. .'
Casa de ·Sa.úde São s'eba·stiiio.• e de !l,eu consultó:rio.

Os
.

serviços de rádio diagnóstico, radio:terallia e os d� la�r.,...
tório clínico 1icarão a cargo dO' Dr. Paulo Tavares, nome IHõhd"'·

Ill'eio, p-ela .sua proficiência e d6dieto� ,

.

•

.

Baba0

da Via. WETZEL INDUSTRIAL-Joinville. �marca registrada)
1'crna, a roupa branquissima

.-- '-----------_ .._ ..,..----�I
•

,

/.

-__
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o lISTADO /' Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Julho de 1952 3

-tUfa,
--' Sta. Aurea Coelho, a-

plicada aluna do Colégio Co�
',yação de Jesus e filha do sr.
• Leopoldo Coelho,

-,- Menina Valcir, filha do
-sr, Osvaldo Eloy de Olivei-

lTrânsito mal·

Estados Unidos COI� I�!!�ef��"",e vinte

panhl··'a de Seguros 111ll��:�S� �otorista do camí-

i nhão, que estava usando o'

, I direito de descarregar a

(Em LiqUidação) I �����'c�f:�e!:�s�o�:s�o? f�::
SO

' rão por ventura, os demais
, AVI, I chauffeurs tambe:n ;ulpa'

De acordo com o art. 1<18 do Decreto-lei n. 2.063, de por<:tue usara.m do direito de

7 de marc.;� de 1940, ficam oa Interessarios convidados a buz lnar, pe�m�o .passagem,
.

P t 1 F' Iização h 'l'or"'al'tamet'to Na- quando o trânsito estava fe-
�:cammar no os o cc, Isca,

, ,\,:-ç�� ',' 'chado pelo caminhão?cional de Seguros Privados e Capitn lizaçào, com sede a
_

r.: Ed'f" M tení Nao
rua Trajano n. 1 - <10 andar, Sala o, I 1 lCIO on .epio, .

,", _
"

FI .t. -

r, 'E t d d Sal ta Catar ína o quadro ge- O fato deve cabei tão so-" ouanopo IS - S a o ,e 1 -

r,'

1 ,
,

di mente à própria Inspetoriarál dos credores e, dentro do prazo maXlmo de vinte las, ' -

.' "

dirert �
.. ,

d 'C mpanhia no se que sendo um serviço dealegar seus n-ei os, nn'rgm o-se a o, ' -

�. .

d t I. '

A F 11' R' It 1?6 20 andar trânsito, cria o para agumte endereço: v. ran c 111 ,ootleve , -
-,

,.
.

t d I1 nOl -h' d J< : . f im, man en o pessoa, em-
sa a"" . .t\,1O e anerro.

b I I E t dRio de Janeiro, 23 de abril de 1952. ora:na p�go pe o s a 0,

Cesar Maurício Teixeira - Inspetor de Seguros Clas- devería � I�re�s;e em me-
, lhor servrr o'-públíco. De fa-

.'---; to, nesse andar, Florianópo-
,----- •....:..--------.,-- J

Iis, que progride a olhos
vistos, em muito 'pouco temIuíneópolis

. po, terá as suas ruas atu-
Na ordem do dia, foram apreciados em segunda dis-

. lhadas, sem poderem os veí-
cussão, as leis da Prefeitura de Pôrto União, mudando

.

'. .
- .

d cuIos se movimentar, dentro
para Iriiieópolis o 110me do distr-ito de Valões, e crian o -d' .,

d trânsí
, n. '"

a l)l'opna norma e ransl-
o 'Distrito de Ca�n:oJ1. ,

,L • , to.O ato do Prefeito vetando a lei não prevalecera por- Sôbre a matena fala o deputado Estivalet PIres, que
N tem ussí.

. ,

l'
.

1
- • o caso que 011 em aSSIS-qne os funcionários obtiveram ganho de causa 110 'I'r i- anonta irregularidades, ne ta ultima ei, pOIS ne a nao

t' lu ab tã
,•

. .

d i it A
.

tor Imos, cu pa CH e ao 80-'bunal,
, constam as divisas do novo ístrí o. s ssim orna-se ne-

t' I tori
"

•
<.

• -

d men ,e a nspe ona. porqueApezar desses fatos, o deputado Wilmar Dias diz cessál'io, para que a Casa aprove a propOSlçao, ,qU€ a e-
-

h n' � 1 h' , d' ...

d' nao ada, clq,l:le a Ola, ezJue acata a decisií.o do Supremo Tribunal e a considera ficie!:cia se.�a antes sanada no mUl1lClplO
. � .?rI�em. . I e trinta, nem um guarda d-eL�m<t alta, lição por firmar jurisprudencia em as::;unto de Submetldo:s a votos o parecer da Com1ssao ue Jusb- ,

'd"
f'a p'I'oí'CJ'j'd'o l}e'lo relator deputado Estivalet Pires, o selC'vlcl"O nast' ll�e .la1çoes·t·· .magna importância. ,

.,. ,
,

, , ",L'. u pa era' a uspe onaEm aparte, O deputado Francisco M.ascarenhas, de- m�smo 'é apl'ova.do, sendo o proJeto que cria o dIstnw
, f' .4,., tI."'\

A ,_

d "1 'P f 't s,e, ll[,Uldmen e, se (eSaVla-Pois secundado �lJelo deputado Nelson Reasi], congratulou- (le Calmon em Porto Um <lO, eVOIVlC o a 1'e e1 ura para
t

.

t
' "

...

l' rem mo '01'1S as q ue, nessas3e (;om o n0bre repres_entante elo Partido Social Demon'á- Rel'em obsenadas as eXIg'onCIas da e1.
d'

-

h d',A M" I con lcoes, ven am a me Irtico pela sua atitude de elogiar a decisão do Supremo Protesto da Camara umClpa �
-

1 " t1, t d
.

t O <leulltado Bah.l·flc B 'lttellc,ollI-t' 1ell de"'._·pa,cho r-ece- jll01'c"'«ds port ca u8a. (O eu 11-embora proferic a contra seus pon os e VIS a,
�,

,

< ': A 11'" 1.J It
. , lO' e au OIl:IOVeIS, como noConcluindo, o deput'ado Wilmar Dias sugere seja.o b1do do preSIdente da Camara lVJ.unIclpa ue aJal, con�

f h
-

.

, caso em 'oco, em que ou�refel"l'O() acoI'da-o dl'S"lrÍhllÍclo em avulsos' afim de (lue to- �eb'Q'o 110S segum tes termos' .
- j.)

� "

•
'_

,

• • _
"

I
ver de ser necessária a in-doa os 81'S. devutados possam apreciá-lo., "Tenho a 110nra de particIpar a \:ossa ExceJenCla

, 'f"
'

d' P l'
. �.

-

NJ
'

A"

1 'f' rlt' tel ,elenCla ,1 o ICIa ...Pedido o apoio do deputado Francisco 'eves que e:-lla Camara MUl1lClpa mal1l estou, na sua U lma
E t

-

t ' h" ,

'd' t n'luan () e entpo, ven 11mO <Áeputado Fl'anci"co Neves, indo à tribuna, trouxe >icssào ardoroso j)I'otesto, por malOl'la .e votos, con 1':1 '.(l'd . 1'.' ,
, ,

.

.

. .
" as me.l as que r.eso vam:,t0, conhe{�ímento da Cas,a, o apelo a ele dirigido pelo es- vwlenCla praticada por guardas vlgllantes 110turnos, a-

I I
'

�
,

. '.. .

I"
.

f' 'J '1 esse pro,) ema, pOl'clUe a 0-Ond- C',riváo do Rio! do Sul, no sentido de dar apoio ao projeto ('omnllclados com um soldado da po lCIa, so nua pe o ve-
. 'd t

-

b
.

de lei que concede aposentadoria aos serventuários da rea(jm;--''rbiHg-O Jos{,da Silva (a\. Evaristo Canziani, p1'e- cQrrenc,lu te O�l em, e em

" ,.,

' , � "

" I
uma anver enCla, ..Justiea, �'HleJ1t.e .

{,ASAMENTOS Ó nobre orador assegnra ao deputado Olivio Nóbre- -"- Coloc�H'e, assim, o Legislativo lt�jaíense f}o lado _..:.•,,,.,;:..w ;. _
r M LLER "ga, autor do referido proj-eto, integral apoio. di> sêll le'pj'�.;elltà!!Le e contra a H;;bitral'leàade. ....bs·olv".d!:llt..,

�ILv A� , U
_ 'I Serviço de eXllansão do trigo O!'dem do DIa .HL u:f,eall�a-se� amanha, em. 11eportando-se a criticas, já desfeitas, ao Scrvh;o de 1 -- Votação da redação final dada ao projeto de lei

Olg Sueli"
'

-I<i:l:agu:, do Sul, o, �nlace m�- ,Exp�1llsão de Trigos, relativamente à distribuição de se- n. 3,fi2 - Autoriza a aquisição de uma ár�a de terras, a.'b�mlOl1lal da �enbl ,:,enholl- mentes no muúicipío de Concórdia, comunicoU que 'Q Pre- por doação, f!estinada à construção de uma escola rural, RIO, (V. A.) _ Tel:minou'

.. n;::a Arl�te Sl�va, l.11ha. do feito daquela prospera Comuna acabava de reforçar os no munidJ}io de Videira, Aprovado,
_ alta madrugada o juri de:sr. Euchdes SIlva, ,alfaiate elogios feitos ao mencionado sf'l'viço como só podia clc� 2 - Votacão da l'ec1acão final dada ao projeto de lei Olga Sueli Dantas, que foiresidente n;s�a Capital, C?� prender de; uma ent.J:evi:,;ta dada pelo ilustre' Chefe do n, 63-52 - Fi;a a Fazend� do E�tado autorizada a :tdqui- absolvida por 4 a 3.·0 Jove�l M�l'1� �ullel� dlh-I Executivo a um jornal do Rio: rir, por doação, um terreno, sito na localidade de Santo A decisão do conselho deg ,llte funClOnano do Dunco P::lra melhor conhecimento do assunto, o nobre re- Antônio de Pelotas, no municipio de Lajes, destinado à

I sentença foi recebida com�lo Co�ércio, dr.que�a cida-I pl'esentante dei oeste procedeu à leitura da "entrevista, :;on�,trllção de uma escola rural. Aprovado, palmas prolonga.das _pela: e, e fJlh� do sr. ,!oao lVI:ll�
.
onde o Serviço de Expansii.o do Trigo é irrestritame11te 3 - Votação da redação final dada ao projeto de lei grande assistência.ler,_ conceItuado mdustnall elogiado. .

.

il. 48-52 � Cria um Grupo Escolar na localidade de Ari- O, general Flores da,.nah.
.. _

Fala o delJUtado Francisco Mascarenhas . riú, municipio de Palhoça. Aprovado. Cunha, patrono de Olga Sue-- Reahz�-se, �manha, o PedindQ a palavra o deputado Ii'rancisco, Mascare- 4 - Votação da redação final dada ao projeto de lei li, proferiu impressionanteenlace matl'lmolllal do sr. nIlas, relator' do processo q�l,e regula a aposentadoria dos n. 69-52 - Autoriza a abertura de crédito )especial no defesa, sendo efusivamente4?",�aldo Ramos, com a Sl't�. serventuários da Justiça, explicou que deixava de apre� montante de Cr$ 144.700,00, destinado ao pagamento do �elicítado ..r 'ela dos Santos. O ato reh- SellW1' o necessário parecer, no prazo legal, porque C011- .1utomóvel adquirido pelo Tribunal de Justiça. Aprovado, A acusação apelará da.gioso terá lugar na Cate- siderava a matéria de suma importância e queria antes, 5 -- Votação da redação final dada ao projeto de lei sentença. Como, porém, 01-'rlral Metropolitana, fazer estud'o mais demorado a respeito da mesma: n. 117-52,.- Procedente da Prefeitura Municipal de Cha� ga Sueli foi 'àbsolvida no
,. ,Em aparte, o deputado Estivalet Pires esclarece <lue pecó � Criando 0'200 distritD do municipio de Chapecó, juri anterior, acreditar-seBATIZADO

10 estúdo da matéda já foi feHo na Comissão de Justica. com a denominação de "São Lourenço". Aprovado, que o Tribunal de JustiçaFoi levado à Pia Bati.smal, I
À Comissão de Finança;;:, na qual o orador funcio� 6 - 2a. Discussão e votação do proj€to de lei n. 26- confirmará a decisão de ho-na Ca�edral lVI:tropohtan�, na, no caso, como relator, compete apenas falar sôbre o 52 � Emite apolice em fl3.vor da Fundação Ca8a do Pro� je, apes�r de proferida ape�u menmo Va�dll' Pe�ro, �I�! procesS-o apenas em seu 'aspecto fínailceiro, fê%Or de Santa Catarina. Aprovado contra o voto da ban- ,nas pOl> maioria absoluta.]�o do sr. J�se ZacarIa,s L�s-I O orador explica que S€u propósito é dar um l'al'e� eada da U. D. N ...boa e s1·a.'Diva Gevaerd LIs�

ceI' claro e definitivo. 7 _ 2a. Discussão e votação\do projeto de lei n. 32� . ....,_,...�

:bôa: Foram padrinhos o sr. ( Aqui intel'vem diversos S1'S. deputados� cada q\1aJ 51 - Procedente da Prof. de Pôrto União - Aprovação AOS SO'FREDORES'Tehppe Gual�erto Ramos e

I manifest�ndo sua opiniãó,.,

!Das.
todos de lteordo

co.m
a n� daf\ Leis ns, 82 e 78 -'-. sôbre a criacão do distrito de Cal� li111'3. Ida MtllllZ Ramos. nalidade do projeto. ' mon e a mudança, do nome do distrito de Valõe8 para lri�· A Ora. L. GALHA.RJ)OyA respeito do mesmo tambem falaram,' os deputado�\ neópolis: Aprovado. ex.mé�t,ea do Centro Espirl.·VlIAJANTES Nelson Brasil e Olivio Nóbrega., 'que leem apelos a ,eles

, .

O parecer da Comissão de JustiÇa ta Luz, Caridade I
e A••f.Dr� A:rmando Assis feitos pela respectiva aprovação. ,.. Têrmo de Acôrdo n. 3�52 - Entre o Governo da comunica a mudança do MaRegl'essou, ontem, de São

Deputado Romano �fassignan União e o Estado de Santa Gatàrina, na forma do pará�

�COM_UltóriO
para a AvenfdaPaulo, onde fora a serviço Em substituição ao deputado João José de Souza Ca�

MI
grafo 30 do art. 18 da Constituição Federal, para execução N. S. Copacabana nO 54() _profissiorial, o sr. dr. Ar�

bi'al, OCUpOI! a respectiva,cadeira, na Assembléia, o depu- dos serv!ços públicos relativos a defesa sanitária animal Apartámento n. 103 _ Rt�mun,do Assis, médico nesta tado Romano l\:1assignann. . do referIdo Estado, Aprova{]o. ie Janeiro.
.'Capital. --.�� .........._ • II'
.................

Vida Social Assembléia Lesãslativa

AN1VERSARIOS
n:�l'of. Eduardo. Pio dá Luz

-, 'I'ranscorre, hoje,' o uni....
'. �erRá}'.ío 'nátalfdo 'do sr.

- Prot. Eduardo Pio dá Luz,
iente <10 Instituto de Educa-

ção desta Capital.
,

À;,; ,l:Jomenagens d€ que se�

"rá alvo, as de O ESTADO.
,

,I;< AZEM ANOS, HOJE:
'

-- Sta. Alzii-a Ventura, fi
'" 'lha do sr. Pedro Bruno Ven-

Ainda a Lei 22� A Camara de Ita
jal�e 8 espancalDeoto do. v'er8a ..

der Tiago da' SUV8.

se "J", Liquidante.

AVENTURAS, 'DO ZE-MUTRETA • • •

A sessão de ontem da Assembléia. Legislativa, foi

presidida Pelo deputado Protógenes Vieira. S:cretários:
deputados Elpidio Barbosa e' Clodoríco Moreira.

Sôbre a Lei n. 22
O deputado Wilmar Dias leu o acordão do Supremo

Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a lei
n. 22, sob o fundamento de que ao Legislativo falece com

petencia para ampliar 'despesas públicas de caráter pes-
soaI.

_

A propósito, o brilhante -parlamentar acentúa que
:tssinám a emenda e aprovara o projeto que extendia a

�odos os funcionários 'estaduais o aumento de vencirnen
tos proposto para os Magistrados, porque a tanto o le�
varam decisões da Justiça precisamente favoráveis à
.onstitucionalidade de sernelhànte medida. Exempl ica o

orador, com o caso dos funcionários da Caixa Economica

F'ederal, no qual funcionara como advogado e onde não

lográra fazer vencedora a tese 'de serem inconstitucio
nais emendas amnliativas de despesas propostas pelo
\i.;xecutivo. Caso idêntico se ver if icára 110 Distrito Fede

ral, (mele o Legislativo extendera a tudo o funcionalismo,
i) aumento pleiteado pelo poder executivo a algumas elas-

ques.

ses.

ra, maritímo.
_' Menino Sinval, filho do

ill', Agostin ho Silva.
- Sta. Zorene Torres, fi

lha do sr, Ernesto 'Torres,
J'uneionál'io do Departamen
t.o H,egional dos Correios e

Telégrafos.
'-- Sra. Sidon ia Melo, es

JiüS:::' do sr, Luiz Melo,' guar
uh-livros,

- Jovem João Carlos da
Silva Cardoso.
_, Sta. Edla lVI?l1celos,
- Sta, Nadir Nive- Bo�e

,

lho, fl1ba do sr. Gercino dos
'B,mí.(\s Botelho.
-- Sr, Oscar 'l'rompo\'vski.
,- Sr. Júlio Lange, fuu

...;::iunário do Departamento
,,,1,,,., COiTelos e Telegrafos.

,_ Sl'a, Alvina Niehues e

1_.;v.�7., esposa do sr, Mário A.'
_l../uiz ..

-- Sta. Van'da Iconomus,
-rm,n do sr. Agapito Icouo-

'lnnp., !�apitalista,
_' ,Jovem Walter

,FALF.tCIMENTO
Faleceu, ante-Olltem, em

�:!a residencia à Rua 'Cam

�()S Novos, nesta Capital, o

sr. Crispim João da Cruz,
cidadão muito estimado nos

T.'1eios operarios de que fa·
zia parte.
Alma boa, pertencia à 11'

:manàade de Nossa Senhora
do Rosário, em cujo cemité
rio foi sepultado, às 17 ho
Tas de ontem.

À. familia enlutada, 110S

;t)2,S condo1enciaH. '

/
•

I
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�4os, ,tIJab;es,. Bo.caiuva, Guara�í,,'Atlético, Paula Ramos, Figueirense
realizado, na tarde ,do "próxi�o domiQgo, o'

� 1orneio..início
do 'Campeonato Citadino' de Prefísstenals,

Com o

e

ceecarse
Aváí, será

f

"O . -Estado Esportivo
Desistiu· o· Aldo Luz de o. C�tavana do [\r. vence� Do meu arqDl!!

.

.. ao LIra por 44 a 17 nos tí- Só de primeiras ...concorrer às regatas de S. Salvador tures, sendo derrotado I v
. .

·

t Em 1932 o Figueirense conquistou pela prrmetra
. nos asplran es .

vez o campeonato catarinen�e de fute?ol, COn:1 :ste q�à-
Terça-feira passada, dia gem obtida pelo quinteto do dro : Carvalho, Anti e Zéquinha ; Peru, PrOCOpl? e Dia

R, realizou-se a segunda 1'0-1
Caravana do Ar 'sôbre, seu mantino, Pavan, Paraná, Caldeira, Becks e Calico,

dada do returno de Basque- contendor, que no returno o '. 1---te citadino, entre o Carava- havia vencido pelo 'placar- O primeiro campeonato que os argentinos gan_ taram
na do Ar e o Lira Tenis Clu- de de 3B a 27. O predomí- fóra do país foi o sul-americano de 1927, disputado 116

be.
' :7

nio dqs azuis sôbre 08· da Perú.
Na partida de Aspirantes, camisa aureo-cerulea foi

apesar de estar ganhando evidente,' estando já na la.
na la. fase por 17 a 12� mos- fase vencendo pela conta
trou-se o Caravana descon- gem de 19 alO.
trolado na fase final, tendo Na segunda la. fase acen

o quadro do Lira mais, bem tuou-se a superioridade do
armado vencido ,merecida� quadro de Carpes, tendo ter
mente pelo escore final de minado com o escore final
26a22. de44a17.

Os
_ quadros estavam as- Os quadros estavam as-Ontem mesmo reuniu-se a diretoria: do alvi-rubro, sim constituidos: sim constituidos:.'sob a presidência do desportista Eurico Hosterno, fican- 1,IRA";_ J. Batista (4), CARAVANA _ N_ Car-<10 decidida a impossibilidade do Clube enviar uma guar- H F' 'C C . "1' SJoão Dobes (6), ; errei- pes (5), . osta, ,"l.. • ou-

n ícão a São Salvador, visto que a regata será depois de -

h (S) U ( 1\" G (11) Hra (3), .F. Batel o ,i), • za 15), _'L. somes _ , .amanhã e o convite do Saldanha chegou com grande a- Ih (6) C D t (2)'Braga, Fausto Bote o ,Govea (2), . an as ,tJ azo. '

(7), R. Silva (2), A. C. Dobes A. Miglior'i, J. Borba .Em vista disso, enviou o Aldo Luz o seguinte t-ele-
(2). LJRA - A., Lange '(2,grama ao representante da F. A. S. C. na Bahia, Sr. Raul I B· C 2) M -",f t·'CARAVANA -:L reler A. ardoso (' ," . luar 111SNazareno 'Dutra:

'

(2), P. Goulart (4), N. ou. (4), O. Barbato (2), O. ou."Inf'el íemente virtude exiguidade tempo e não ,co- P' (veira «(;). M. Serafim (3), veira (2), A. acneco 5),.1' hecermos programa regata impossibilita comparecímen- '

P, Chaves (3), H. Martins, K Darnían i.to pt. solicitamos __
d lstfrrto amigo representar nosso clube H. Paltt (4), l\'L Degan, L Com este resultado o Ca- O meia-esquerda Zinder Lins foi? primeiro jogador

t.xlas festas jubileu gloiioso Saldanha da ,Gama pt. Silva. ravaua do Ar continua. na catarmense que jogou na seleção paranaense.
Agradecemos interêsse tomado pt. Saudações Euri- Com êste resultado, o liderança juntamente com oCo Hosterno, presidente Clube Re-gatas Aldo Luz". .

Vquinteto do Lira passou a Barriga erde, enquanto, o

liderar o campeonato de as- Lira fica agora com 3 vitó
pirantes, rias e 3 derretas. O cestí

O cestinha desta catego- nha do Campeonato é o jo
da ainda é Ney de Oliveira, gado!' Moracy Gomes, que
jogador do Caravana do Ar, conta com 66 pontos, contra
com 40 pontos, "61 de OSl1i Barbato, coloca
Surpreendente a conta- do em segtll1'::lo lugar.

Noticiamos ontem �o interêsse da dlretoria do Clube
de Regatas Aldo Luz em enviar sua melhor guarnição-à
cupital da Bahia para participar das regatas com que o

Clube de Regatas Saldanha da Gama festejará setl cin
quentenário de fundação.

Realmente representava para os remadores aldistas,
uma grande honra competir em tão importante prova já
que dela participarão as guarnições mais famosas do
país. Ainda mais, trata-se de uma regata� que terá por
Iocal a magnífica baía de São Salvador, onde, em 1936,
0_" remadores do Riachuelo Décio Conto,' Orlando Cunha,
Allrélio Sabino, Joaquim Oliveira, Otávio Aguiar e 0-
Sculler do Mart.inell i Eliezer Brág lia cobriram de gló
rias o esporte náutico de Santa Catarina, levantando o

Campeonato Erasileiro de Remo e credenciando-se para
aepresentar o país nas Olímpiadas de Berlim.

N�.\O PARTICIPARÁ

SAMUEL CORUEU EM CURITIBA

O nosso valoroso conterrâneo Samuel Santos, cam

peão Catarlnense de e iclismo, ao que fomos informados,
'disputou, no último domingo, na Capital paranaense, o
Grande Prêmio de Curitiba, sendo infeliz, pois numa das
voltas, quando mantinha a dianteira, seu veículo sofreu
um desarranjo, forçando-o a abandonar a prova,

Mesmo assim, o volante padalista deixou magnífica
impressão aos paranaenses.

Os ilUos da
.

rodada· de boje
pelo certame de basqúete":'"
Em prosseguimento ao Campeonato dê'Basquete Ci

t:idino, deverá realizar-se hoje a 3a. rodada, com o en.

contro das equipes do Ubiratan e do Barriga Verde.
A partida entre QS quintetos de aspirantes 'do dois

clubes promete agradar, estando a equipe do Barriga
Verde com duas derrotas e a do'lJbiratan com 3.

A equiPe de ,títulares do Barriga Verde, que atúal
mente está-na lideranga� nii.o contará hoje com vários

, tdos seus jogadores. inclusive com Bitinho, por ter o C011-
Eelho Téenico negado o indulto que lhe tinha sido soli
,citado pela A. A. Barriga Verde, em virtude dos des
falques no seu quadro.

O Ubiratan que vem de obter triunfos espetaculares
-contra o Gual'anÍ e Cruzeiro de Joillvile, deverá ofere
cer ao lí1er uma resistêlicia das maiores, preveudo-s€
:para o combate desta 'noite lima grànde assistêncüi.

,Os juizes para esta noitada serão os seguintes:
Aspirrmtes: Hiran Livramento e Milton Lehmkuh.

TltlllHres: Carlos Danbs e J. Pedro Nunes.

Al\WRIl\1 EN!. NEGOCIAÇÕES COM O AVAí
APLU'OU a nossa reportagem que o Avaí acha-,se vi

vamente intel·esS?do ]10 conCLirso de seu antigo defensor
Amorim, qúe na temporada do ano passado' defendeu
�s cores do Fig·uei-rense.

As 'negociações para a contratação do jovem diantei.
1'0 vão bern adiantadas, podendo-se desde já considerá-,
'lo nas fileiras do campeão da cidade.

,,:'

•

Em 1914 o América, do Rio, disputou cinco jogos em

Manáos, vencendo o Rio Negro por 6 a 4, o Nacional poe
4 a O e 3 a 1, a seleção amazonense por 2 a O e o Olim

pico também, por 2 a O. Foi esta a primeira excursão de
um g.rande carioca ao Amazonas.

'

Em 1926 o América venceu em Joinville, o Hercflio
Luz .de

\

Tubarão, por 3 a 2 . Foi esta a primeira a vez

que um quadro do Sul se exibem no Norte do Estado,

Em 1931 (j Botafogo, do Rio, derrotou o Comercial,
de Ribeirão Preto, pe\a contagem de 2 a O. Foi este o'

pr-imeiro Jogo disputado, pelo Botafogo 110 "hinterland"

paulista.

No dia 6 de setembro de 1950 (1 Pigueirense, venceu

em Blumenau, o Santa Cruz, da cidade gaúcha, de igitaI
nome, pela contagem de 6 a O. Foi esta a pr imaira vitória
do Figueirens.€ sôbre os gaúcros,

. ....

A seleção carioca somente em 1932 venceu pela pri
meira vez, em S. Paulo, o selecionado paulista.

A primeira taça disputada, entre paulistas e cario
cas foi denominada "Correio da Manhã;'.

As primeiras caneleiras' que surgiram em campos
ingleses foram npresentadas em 1874, pejo jogador in
ternacional do Notingham Forest,' S. P. Víddonson,

O vencedor do primeiro Fla-Plu, disputado em 1912
foi o F'lurninense, por 3 a 2.

'TREINAM HOJE AVAI E BOCAIUV-A

Tendo em vista a rel ização, domingo 'próximo,' do

torneio-início, "aprontam' hd.ie os c?njuntos ?� :,-�al, e
Bocaiuva. O ensaio de call1wão da CIdade tera mlClO as

1 [),30 horas, enquanto que o dos boquenses será notUl'llO.

Em junho de 1951 o Coríntians venceu uma seleçãe
uruguaia per 4 a 1, em Montevidéu. Foí esta a primeira
,exibição do Coririti<:U1s em gramados estrangeiros.

gm julho de ,1928 o América, de ,JoinviÜe. derrotou
quadro de f1Jteool do Cruzador Inglês "Capetolll1" por
2 a 1. Foi esta a primeira peleja internàci{)nal realizada

r

em Santa Catarina.CARLOS RE_NAUX 6 X OLIMPICO 3,

,Na cidade de Brusque, realizou-se, domingo, roais
um cünfronto entre ° conjunto local Cluhe Atlétie-o Car

los Renaux e o onze blumenauense Grêmio ESpOI:tivo
Olímpieo, vencendo o campeão catari�ens-e de 50 pc::1o es-

core de 6 x 3.
'

o primeiro' jOgo dos portugueses quando visitaram
S. Paulo. em 1913, foi contra a A. A. Palmeiràs. Reali
zou-se ele no dia 24 de julho de 1913 e verificou-se em

pate de 2 a 2.
Nelson :Maia Machado

COPA RIO A VISTA
OS uruguaios realizaram ante-ontem.à tarde nas

Laranjeirans um pequeno ensaio individual.
.

Obdulio Varela se exercitou e provavelmente Joga

rá, sendo que o mesmo não se dará com Nardel1i que
será substi_tuido pelo "EI Capitain", po� se encontrar

contudido� '-.
' .

"

Também os austríacos realizaram ante-qntem nó I

Parque Antártica, um "proveitoso ensaio individual, sen

do, que {) coletivo- será l'ealizado hoje à tarde.
Os árbitros que apitarão na Copa Rio irão .desem-'

barcar hoje no Rio de .ranéiro. :

Cogita-se também da vinda do árbitro lV[r. Dean, da

Federaçfio Peruana de Futebol.
,

A delegação do Libertad do Paraguai, chegou ontem
a São Paulo às 15 horas, onde teve festiva recepção.

.

Os jogos diurnos em São Paulo' ter{i.o início às '15
horaB, sendo que os noturnos serão iniciados às 21 horas.

Também os 'po'rt.uguêses estiveram em ativida{le em

S. Ja:núãi·io. ,,_.
Hoje prova"elmente êles reálizarão um êoletivo no

MaraC<!.n.ã para reconhecimento do terreno.
M. J. G.

CAMPEONATO PARANAENSE
CURITIBA, 10 (V. A.) - Ferroviário 4 x Atlético 3

e Cambarense 3 x Bloco Morgenau ,f, foram estes os re

sultndos das "partidas realizadas domingo último, em

continuacão ao Campeonato Púanaense dB Futebol.
.

.
,

J?á;rticipacão
ZELINDRO ZAPPELINI E! .NILO B�ND.íiO ""

<::!ENHORA
-

I SENHORA
.
�, I

pai"ticipam aos parentes e I participam os paren.tes 6;

pessoas de suas' relações, o pessoas de suas relaçoes, ,9-
-contrato de casamento da contrato de casam,el1to do

sua filha IRIA, com o sr. seu filho EUDES, com a se

Eudes Guimar�.es Bran'dão. nhol'inha Iria Zappelini.
EUDES e IRIA
confirmam

Florianópolis, 15�6-1952.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, .Sexta-feira, 11 de Julho de 1952 '

Meus Je"tú�s"
, 6"íln:.llfe': gl'�••
a KOL YNOS,
que, ./ém d.
com&.rter a$ ti- ,

ries, perfuma CI

h-i tifo e rende"

Ve_t:lde-,se I
.

Um ótimo automóvel, ta-I,
"�r..anhi) grande, modelo 1951. t

Vêr B tratar com o Snr.
=Carlos Krueger à rua Felí
jile Sc!müdt, n; 41.

Vende-se
". 1J��'é<j . <'liltomóvél, Pref'ect..
'em pérfeito estado,'

Vêl" e tratar no Salão Re
-cord, Praça 15 de Novembl:Ô, !

. "Feiticeira ,MJl#vada", é oi pior
ir:imigé'J elos dehtes.

Setn-escr.Vos IS flilctériu • lo,;'
--:mlJm os ácidos' que provocilm .s

'cáries rI�nt.j';ils.

todos os· dias; par"
.

C'om&ilter as &tlctériu," cl.elenclenr/o
seus· Jentes ails dolorosas cárjé�,

,
/

.'1,·

I

-

Agradecimento Ai;;;·::·:;':.,'�\
:j��)t\i/

.'

}��):�;:\

-

'O ".) ornaí do Povo", de q :�'�':;�h��t:���i�';;,:'';,':,'. io IlliG IJLADOR V fEIRA I
G������A?i'�:rs��E \), ;;;4'; 'l$', ;,.-::,

sui{lor, bem como egrégio diretor, o nosso querido con-
A mulher evitará dou.

DE 'DEFESA DO PETRó- .:" .;: -, :,.7< ..:' ,,' ,,," ,

.TJt'3de Jornalista Abdon Fóes, estampa, em sua última AUVtA AS CóLICAS UTEmN.�

.f-e.rli<:,iio dominical, um "AVISQ" da Delegacia Regional de �"� l;;mprega�s{r com vantagem
. parI!

,ipl(jlída local, o qual aviso começa.' assim: "A DELEGA- / -r..;.,;,,�.'/' i:o!ubaler as Flores Brancas, ceu

��.::X,.;-� �GION.AL DE POLi-CIA DE ITAJAí AVISA QUE . 'AVÓ �:' ,:iJS Uterinas, Menstruaes e 11>"'.,(:

V.áJ fNICIAR IN1'EN'SA 'CAMPAN;HA DE REPRESSAO j
'. /�,;�,:,.�'�:.2=�,i">, parto, e Dores nos ovário..

_.,!\, V}UHAGEAI","

�
-:_T:' � poderoso calmante e Regula,

..\tê aí, "morreu o Nev.es",., como se diz. Em' si não -'\'
. I.;!'�j dor por excelência. -

. 'há nada de mais; Pica, port;:;, aqui, a êsse respeito, C011- ��,' \i4t: 't'" ""LUXO SEDATINA, pela &U� com

,';:;ign.ado nosso sincero ·"ol1uJi.:t,Q bem" (e- �.e esta, "Ga"·e-tl' -
• � ->..J: :i/. ;6....'�_"'l'(')'v"'da efícacia é receitada

..I

,
_

�

� 1I"1f\�� ,(
-: " ..

.. '" POI ' .' . pelo f9«mq.tl!mO), '00· SltiWm®···�e,��

.

t���� �m��-��
i)uEdal quanto à. sua vadiagem, até à presente data, no OLHOS _ OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

dade as atividades deste vida, Milhare; de'pessoos s�lr� e�sas

'>l�mgent;B ii sua obrigação referente à "repressão à vadia.
Congresso.• ,

'-.

, doreS, quando poderiam evitar, dI! ..e!:.

'''i�.m'', Se justiça começasse por casa",
. DR. GUERRE'IRO DA FONSECA

Roberval Silva, 10 Secre- t6is podet;imlintos tomando os Pil�

Bem, Se a justiça começasse por essa, todos nos lem- .
.

t�l'iü do 30 Congresso Cata. De 'Y/itt poro o; Rins e a Bex\§tl_

0tm�;l.l'ÜlHrOS daquela velha história de' um coronel coman- E'
' 'r ta d H' It I

rrnense de Defesa. do Petró- E,poc\olmente preparado, pç,a,

.rb,.td de r s im t b 1
.' dc nri

•

specia IS Q . ospr a leo,'

.<;<�'1.. " . eg i en 0, que, em o etlm, ameaçou e prrsao Receita de Óculos _ Exame de Fundo de Olho Jlar� .__

.

"

combater os distiÍ,bios ranais, 0$

seus eow�ndan�os que passassem a cavalo nOS,jardin.slC1 Te
-

d P
-

A te I 'O
'.

d' 1
.... Pílulas Da WiH Q!·i�íam os doru

.!;iO ql)�u:tei. O.d'1ubo oorém, foi quo 1"" ,·'1 d
assr icaçao � ressao r errar. . uem 'per e'u

-'

_ .,._, ,".
,j.J

'. ',' _

e o p OpllO cava o . o ModernaAparelh!'.�em,'
,prontamente, reslavrandb o vigor

.�,.:.tl:rU!l".l>, rle:oonedecendo as rédeas enveredou pelos can- f • •
6,

.

. .

. te';"o�' ,.'_ _ tE' '1' h' . fI' "
Consultórte - VIsconde de Ouro Preto, 2. U.

• e a Vitalidade 00 o'ganismo, grt>Ç�

"

.. " " (,ü legl,lleI1 o." O corone, iomem+m exível,
.

,

'ma pulseira de ·oU··O" mogn·,'ft'�a 'f'

"-''''1''' '-1' .10" "IOC' :.' dev 1 t"
" 1LP'

." �uo � ação tonl tconte.

"'_"'''.,!-'' ,� • � ," ::_"2US everes;: .1OneS .0, nome impoiuto,
rocurar à rua Haroldo Cal-

. 'a.n"tel' sem .13ça", etc" prendeu-se a si mesmo!
'-----; .lado, 14. "

M;!,:�, v(ll�and() ao assunto principal, resta evidente,
__..

.

, : .<
''\

'1''Ift:mtu, que se a polida, afinal, "vai iníciar intensa legislação vigente no país, por partê de nossa, mui nolwe Ve".de-se .' ,.,PI·lulas'. -

�.l�r;rpanha de repre�suo' à vadiagem"" é que, pelo menos,
autoridade poliCial: "x�BTREGAR-SE ALGUÉM HARI- .

'.,.}"'''se sntO'L" ela e ta" ad 'd t- d'
,

1 TUALl'v1EN,1'Ej A OCIO<;:!IDADE, S.":N.'·DO "7 à.J.I·lnn ,r,:' -' T D WITT
_

•. J'" .'c,," " '. s • va .{ll'meCI a, ao a' orn1eCl( H como
v te '-. \._, to 1"- ,.Jma c,h,ácal'a em Coquei-' E

.

-'

':� i,da no ,bosque, à espel'a de um príncipe encantado, ., RA O TRABALHO, SE1Vi: TER :RENDA QUE LHE ÀS-' lOS, medmdo 50x6D, com
.

O seguinte parágrafo 'do "Aviso" reza assim: "AS- SEGURE M}tjIOS BASTANTES 'DE SUBSISTÊNCIA, OU urÍ1a casa de material. ../para os Rins .-a Sexi.-

::'f!!-l SJ<'::NDO, TODOS ESTÃO SUJEITOS A EXIGÊNCIA _PROVER À PRóPRIA SUBSISTÊNCIA MEDIANTE Tratar à rua Conselheiro Em.idros de 40 e100 pllidu

DE: Al'RESENTAÇÁO DE DOCUMENTOS DE IDENTI- OCUPAÇAO ILíCITA, ANDANDO, POR1�lVI, SENlPRI� Mafra 160 b' d
O grande é mlls f!(ollôllicó>

'f,}ADÍ';, BEM COl.\W DE 'PROVA DO EXERCíCIO nE MUNIDO D.E CAR'rEIRAS DE IDENTIDADE E PRO-
-. , 30 la o.

'PR.?��SS�O �ÍCITA", Gostaríamos de saber em que clis- F�SSION�L, CONF?RME AVI�?r �':..EG,;O��, DE PO-I-·---,-·-:----:---------...:..------
Jj«}S!t,:\o (te leI se fundamentam "semelhantes issos"", LICIA DF, ITAJAI , PENA - NIrllJ_,. úNJ.CO: A A-

�

P-elo visto a ílustl'e e ilustl-a�da autoridade Dolicial 'está QUISIÇÃO SUPERVENIENTE 'DE RENDA, COM A

18'�{,:nta;(:o ;com, estado de sítio, CO�l sus!,ens.ã.O.
de g.arantlas

PERDA �'.-AlVI�ÉM �U!,ERVE�lE,N!E DT��SAS �ART�- anco.cQX1.shtucl(l1HllS, etc, Consoante esse Item,. tOd9S., estamos
IRAS, RESULTARA NA PENA DE PRISAQ SLvIPLES, I

$l.i1jei�os � ti, que qualquer .polícia,,,u co�eçar pelo zeloso DE QUINZE, DIJ\S A 'I'R1!::S 1\�ES�S", , , , I
" est,ma{iO Dr, Delegado, nos eXIJam, mte;mpestiva, ex";

, . ,De.pols, dIzem os oposlonlstas SIstematJcos .que .

'

. tt::nporânea OH inoportunamen'te. lhe exibam�s-carteira d., não temos polícia, ou' quê -esta não é expedita.

id,;:;utidade e lhe façamos pl'ova de que exercemos um� Tenhamos fé em Deus, que em breve a nossa n1.ui

,�::rüfissão e de que dita profissão é lícita!, " Se base há '-:nobre autoridade policia] publicará ontro aviso, de acôr

-p.ur.1 tal exigência policial ela deve ser encontrada na
do com o qUf!l aviso todos estaremos sujeitos à exibição

..uJ'"l1iUSPRUD:íl:NCIA' DA .JUSTIÇA DE
.

CRAPECó" de "SArNO CONDUTO", à entrada e à saída de Itajai. C:0m, o objetivo de executar..b seu programa de àção,

:::�omo diria. o GUILHERME TAL. "

'

Confiamos, autrossiin, em que, para melhor observância cOl1trlbUl:cdo para Ó .desenvolvimento da produção na-cio-

.

Sbbl'e o momentoso assurito, qualquer' pessoa que
do segund_? "-aviso" que não t.:'Írdará_2. vir, serão-'in,stala- nftl, a Carteira de Créqito. Ag.l"Ícola e IlldUstrial empenha

�a}ba l.e� pode deduzir do Artigo 68 (sessenta e oito) da das barreIras em Morro Cortado", em LimoeÍl�o. na Ilal se em COn<ledcl' auxí}io financeiro direta�,nte a"produto-

3LEI DAS CONTRAVENÇõES PENAIS' que ti' autoridade sa da Barra do Rio e na Ponte Marcos Rondel', também tores, pura tanto acqJhen<lo € examinando tôdas' as pro

-só. PO?C �(:licital' ou -ejigir "dados conce'i'nentes à pró- conhecida �or "Ponte da T�edenção". p:clsta;':l de .financiamento que lhe são submetidas, se.

l�!'la 1{1entldade, estado, profissão, domicílio e' residên- Para dIante vamos. Nao há -como um dia dep-ois do ql.1e esse tratamento importe, desde logo, em qualquer

�:�::' �?STIFICADAl\fENTE e não por fôrça de sim})les ot:tro.\Nin��l�m perde �()l' esperar, Nã<: há mal que sem- despesa para os interes&aclos.

MISO ',.'

.' pIe dure, Se ,a prometIda estrada pavllneritada q'ue nos
,Cabe assinalar, todavb, que, i)ol' exigêflcia mesmo,

A penúltiln.a alínea do sugestivo "Aviso" cOlltéin tex- ligaria·a Xapeeó, não qüer mesmo Vir até nós. iremos até d-o crédito especializado, o contacto direto' com os pro

t\Ualmente o seguinte: "QUEM NÃO POSSUIR CAR1'EI- �a?e<:ó, ,por via da, "�urisprudênda de sua· justiça", pa- ppnentes f, ,illicialm.ente, de importância vital, pois ;faei

.fiA DE IDENTIDApE DEVERÁ PROCURAR IlVIEDIA. elfwa em nÇ)ssa polICIa. , ,

.

.

"
hta à Carte.:ra anabsar. com maior justeza, as reais ne

�Al\'IENTE O INSTITUTO 'DE IJ)ENTÍFICAÇAO; QUE
E não �e esqueç;tj Si. S. SURI: Registre, por fayor, c�ssida�es dos que a ela sólici"tam a refer,ida assistência.

FuNCIONA �N.EXO A DELEGÁCIA REGIO�AL,.. O
em SUa série de tl'abalhos sôbre "policiologia", êste opoÍ'-. fman�elra, , -

"

QUAL ESTÁ AP.TO A FORNEC1!::-LA", Que legislacão
tunissimo e mui jurídico maf'damentó da nossa mui ex- Ne,ssa� .�ondlç1)eS, afora os püucos Caws em que se

totalitária é essa, segundo a qual o cidadão "deverá pJro_ p�ditiva polícia - "EVITR SER PROCESSADO POR possa Jus:lflca,r plel1amenté o contacto com proeul'�do-

. ffi'l.rar iínediatamente" consegnü' �eu docum�nto de iden- VADIAGEM, ANDANDO SEMPRE MUNIDO 'DE CAR-
r8S que chsp<:unam, alêm das necessária>! c'tedenciais, do

'1,ificaçáo'? Isso faz lembrar êsses "conselhos de saúde" 'rFdRAS DE IDENTIDADE E PROFISSIONAL". . I �x�t.o .eonhe��meJ1,to das ath>Jdades e planos' da firma so

.que nos mandam comeE manteiga,' que custa Cr$ 60 o�
- Melhor do que êsse "aviso", que temos a honra de üptal�te, a. Gartell'a adota ·como norma de condut.a· recu

Ç"'3SF,'c'nta cruzeiros) o quilo, ovos _ cujo 'preço che"'� a
publicar em sep;unda mão C de apoJtilar em primeira,

sal' e;ntellder-�e com intermediários, cuja presença é dis

ç�l?- l(i�oo �dezesseis cruzeir?s) [-! dúzia, e tornaI' leite,"'que .

RÓ me8!�O aquela �3.�1();;a "intimação" do eminente sr.1 pel�s.�vel:�. �1�H'O �e todo noci:,� aos seus serviços conlQ>

,Nl.q ��{lste ,e Que, .qualldo eXiste custa Cr$ 3.00 (três Cl;U- Inspetor de Quartelrao" de Garuba, Distrito ·de Habeas'
aos lnte�"s� do:; 'seus mutU3.nos.

'

�;;drv�) -a garrafa,·". Outra coisa: Aqui não há "lnsti- Corpus" a,lltigo L�í:� Alves, "'ôbre que falaremos em nma :" ;<,;:s,��m sendo, comunicamos que se.tá liminarmente

:tl to", Há um seTviço fotográfico .filiado àquele/Que es-! das pro�:unas edIções de i'GazetHha Itajnien::;:e", Mas :"�",,.';l,;,,": �nalqu('r prepo::'ta encfml.lnhada atra\'és dei

'teja, apto a fomecer carteira de identidade -llilO' t;m�s :lt él;.í ::;dflu.ira Eua c!lTteirinh.a de identidade, co:n o 81'. ln,' ei'meúl:,l�lO.3: toxnan®-S8 a:-; Lnn:'l.s responsáveis pela

-v.ãda contra, , "

"

'�üdo!f() Borba, ou t!l1:n b1rteirinha profissioni>J, com S. ��t{J ,01Jf<erYUnc)[j. dêste Aviso �3ssí?ei-s de imediato impe-

Vem, enfim, o derradeiro aviso do "Aviso": "EVI-
,Exn, o DL Artur Ja,;l1üo, (Mediante o recorte do "Avi-

.1rI!1(:HtO para operar eom a Carteil':'\.

1'ESER PROCESSADO PQR VADIA(jKM, ANDANDO vo",doDr. De.legado, _publicadO no "Jornal do Povo", ha:- (As.) José l.ourei·roO da Silva. Diretor.

SEMPRE :JVrUNIDO DE CARTEIRAS DE INDENTTDA- :""l'a um abaumentozmho), }"raueisco Vieira de Alencar, Cerente,

"!?F! �; PROFIC�ON�L". Semelha;tte determillfl,çãO, po�
.

.helal e de uma mocente o d�$ta parte do édito L" Como
-

:r�sta ,;Ilofado, d��t;,ari:e, � A;'�igo 59 �(cinql1enta e nov,e)
11", LE .. DAS CON lRl\.VENçoES PENAIS!... Como raclO·

cinio puxa raciocínio, sugerimos esta nova redacão '{'lo

:<I.rt,:g-O l'de·t'ido, fp.ce à exegese tipo. "arte moden;a" da

l6azetilha ·ltajaiense
:.�,��'

.

�o BrasiL 8.1.
CAR1'ElRA DE CRÉDlTO AGRíCOLA E ll.'IDUSTRIAL

AVISO

- ....z-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-POLICias DETURPADAS HOJE NO,j)ÁSSADOIAdvocacia e Contabilidade
�

"

,
, "

'

11 'Di JULHO : ministro das Relações Ex-
.

Percebe-se.ou melhor

-, nicipais que na ,Rep6.t,lica A. data de hoje recorda-nos' tertores da República ;

�)l'essente-se, a existênc.ia de Velha muito mal..c�usa:raJn, que: ' I - em ,1,9.;33, embarcou em
interesses esconsos, vmdos

1
tanto aes adversáries por

-- em 1.635, o célebre Ca- F'lorianõpclls, sob o coman-'
não se póde preci:s,ar donde, espuncá-Ios, persegui-los, e iabar, então Major das tro- : do do então 'I'enenete-coro
e promovendo clima para ate eliminá-los, como tam- pas holandesas, chegou a: nél João Marcelino Ferrei
criação de POUQIAS MU· bém à prõpeía Instituição Pôrto-Calvo, conduz indo 1'€- í ra e Silva, o 14° Batalhão
NlGIPAIS. Compreendendo Polida I diminuída e desmo- forças de tropas ao gover-! de Caçadores, afim de dar
o perigo lançámos há dias ralísada peja ação nefasta nador Picard ; (combate com a demais for
.passados, através destas co- da capangagem ignorante do - em 1.711, uma carta I ças legais aos revolucioná
Iurias, o nosso grito de alar. mando de chefetes inescru- régia deu predicados de ci-' rios de São Paulo. Embar-
me dirigido aos governantes pulosos. . ."

.

dade a vila de São Paulo j cou a bordo do navio do
e governados avisando-os

'

No dia 9 narra Antônio - em 1.867, travou-se, o Lloyd Braaíléiro "Cmt, Alci-
da anrçaça que representa Laguna: "Uma dasl, côres combate de Alegre, no Mato dio, chegando em São Fran
á,s liberdades do cidadão mais berrantes da agressão Grosso, entre 'forças pára" cisco no dia imediato :
esses magotes de pobres dia- ao Vereador Tiago José da guaías e brasileiras; - em 1.938, nó Rio de J'a
bos jungidos à vontade ar- Silva, foi, ainda, o Wo de - em 1.912, no Rio de Ja- neiro, faleceu o poéta -e

bitrária e muitas vezes in- li recém-fundada Guarda neiro, faleceu Quinttino BO-j prosador Afonso Celso.
sensata de apaniguados po- Noturna, sem existência Ie- caiúva, jornalíeta, primeiro

'

André Nilo Tadasco
líticos guinados oficialmen- gal por enquanto,' fugindo
te às alturas de autoridade às suas oportunas e úteis fi
policial, mas: praí.icarnente, nalídades, ter enveredado.
na dura ,realidade, como se inauguralmente, 'por um ca-:

diz, nada mais do que um minho, em tudo ,e por tudo
l':lpanga submisso' aQ,s ca- digno de uma "gestapo" ou

piIchos dos pr ivilégiados ] coisa que o valha" . , ,

mandões da hora, e por isso Queremos frizar do tópi
o senhor de baraço e cutelo' co acima a afirmação de ha
das conciências, (�a tranquí-] ver.a Guarda Noturna fugi
lulade e da segurança dos! do às suas f inal idades para
desafetos �os, poderosos. , II enveredar por outro.s cami-
Quando, 11a poucos dias, n hos, para compara-lo com

procurámos
.. aJert�l' � 'fize-! o que havíamos dito: "Elas

mos a nossa advertência que! podem ser criadas com a
foí publicada no dia /1 do' melhor das intenções, mas
corrente sob o título de I fracas como são, e expostas
"Polícias Municipais''''?;' não 'como ficam à vontade dos

:-:�,b,ia,mos da exitência em ��ndantes e à mercê dos po
Itaja í de uma Guarda No-' Jiticos, fatalmente degenera
turna : constava-nos que em rão". Isso dissemos das Po
'Lages e Blumenau queriam l icia s Municipais mas cabe
c.riar Polícias Municipais. ás Guardas Noturnas do lu,
Quando lemos no "O Es- terlor, porque as do Interior'

tado" de 9 dêste o artigo de nunca são semelhantes as
Antônio Laguna dando-nos' da Capital; elas são em ver
�1 notícia da existência de dade Polícias Municipais.
uma Guarda Noturna em Até nisso, ,a organização
Itajaí é confirmando as nos- como guarda noturna, sem
E'HS previsões por já haver as verdadeiras condições e
bsa participado de atos de espírito da guarda noturna,
violência, não nos vanglo- .se revelam intenções escu
ríamos por estarmos certos sas e uma certa perfídia.
c. bem ao contrário, sentí-. Mascaram com a denorni
mo-nos entristecidos; mas nação de Guarda Noturna
não podemos deixar .de f.o- instituição outra que não
calizar a circunstância pa- -essa cuja única missão é a
I'U melhor esclarecer, pro vigilância durante a noite.
vando agora com fatos con- Não sabemos df organiza
eretos o acêrto das nossas cão da Guarda Noturna de
conclusões e a verdade dos, Itaja! e por isso frizamos
avisos que ternos procurado que estamos apenas adver
dar ao povo dizendo-lhe da cíndqpara que nâo seja ela
significação e importância deturpada em força de poli
que representa para garan- cia municipal instituição já
tia de todos" a reforma in- conhecida por seus resulta
dispensável do nosso slste- dos contra:;produc e 11 t e s�

�m1 policial quanto ao verdadeiro poli-
Dissemos no dia 4: "... ciamento .

.
as famigeradas polícias nlU':. S. SURI

............................................

Clube 12 de Agosto
\

PROGRAMA 'PARA O M1!.:S DE JULHO
Dia 13 � Domingo - "Soirée", com início às 21, ter

minando 1 hora.
Dia 19 - Sábado - "Soil'ée", início às 21,30 horas.
Dia 26 - "Soirée".

--:0:--

Tôdas as quartas-feiras, grande Bingo, com prêmios
valiosõ.,. A seguir sessão de Cinema, com filmes selecio
nados. Início às 20 horas.

Tôdas as ,geg'undas-feiras, sessão de cinema, com fil
mes selecionados para filhos de sócios. Início às 19,30
horas.

--:0:-- L,'
FESTAS COlUEMORATIVAS DO 8(jt) ANIVERSÁRIO

De 6 a 12 de agôsto
Dia 6 - Quarta-feim - Bingo -especial. Prêmio

'n1édor, uma geladeira "Frigidaire" que se acha em ex�

posição no Clube.
Dia 7 - Sessão de cinema, com um grande filme em

iécnicolol', '

Dia 8 - Sexta-feira - Jantar de c:nfraternizacão.
Entrega de diplomas aos sócios remidos.

>

Dia 9 - Sábado - Grande "Soirée'" dançante, com
�1I t'presas. -

Dia 10 - Grande excursão a um local pitoresco da IIlha, Chunaseo: Jogos, Danças abrilhantadas pela 01'-
-questl'l:1 do Clube. !Dia 11 - Segunda-feira - Noitada esportiva no Es-
iádio �anta Catarina: Vo!ey, Basquete, etc. IDl�l 12 - Grnnde Balle de Gala,

/)

. _ _.,;,.�.

DR. ESTEVAM FREGAPANI
� Advogado -

ACA.CIO GARIBALDI S. THIAGO
- Contabilista -

, Edifício ;'IPASE" - ;i,o andar,

Curso ,de Curie '

.. e Costura
1\'1E'l'ODo WOGUE

Rua Felipe Schmídt, n. 181. '

Linha ltaiaí
SANTOS & BATISTA

antiga "CEZARIO"
CAMINHONETE:

I IDA:
;:'ait.ld de Itajai
Chegada Fpol is.
VOLTA:

7,15 horas
9.45

Saída Fpolís. 14.30 horas

Chegada Ita jai
'

17,00
(Aos sábados e feriados a saída de
Fpolis. é às 13,30 h. e a chegada à .Ita
jaí às lSh,).

Ol\l'IBUS
IDA:
Saída de Itaja!
Chegada Fpolís.
VOLTA:
Saída Fpolis. 15 horas
Chegada: Itajaí 19"

(Aos sábados e ferÍ,ados a saída de
Fpol is. é, às 13 horas e a chegaria à Ita
jai às '17h,).

���I;;��
��%;���
..:,;ji;�..,;:v.,.:t-;;;:li�, ... � _

I'Negoch s u�r�l � i.H g�tlnna
" Firma estabelecida em Buenos Aires, com lal'ga'
I atuação no ramo de madeiras, aceita representações de

exportadores desta praça.

7 horas
11 "

AGgNCIA SOCIEDAD BRASILENA DE PIRETRO, SRL_
Provisóriamente a Rua Felipe Schmidt,

�. 38. Casilla de Correo 4,865 - Buenos Aires .

..(

I
I ,

\

"

/ frd
19}tl - �,11fJ. '

1951 :... 17.ÍJ3S;
-,

I

--.,I /
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. Respostas . do Prol. Pienque (omira dos Pés
-

. AOS LEITORES DO ES TADO Combalida no.to Dia
.J

.... COSrELAR
você tem Q d<lOi de agra

dar a todos, 'e será ajudado
por personagens altas. E'
certo que seu futuro será
hrilhanta!

FUTUROSO

Você terá grandes ale- BEM
'grias, aos 25 aIJOs. Você Seu destino merece um

gosta d·e namsrar dois Ta- estudo amplo, e não apenas,
pazes ao mesmo tempo. anotações de caráter super-

ABANDONADA ficial. Venha consultar-me
; Você escreveu a data do' pois 'necessita orientacões
nascimento de modo tão con- de caráter amplo.
fuso, que não sei si € 23 ou -.. -

�.

25. A tinta espahou-se e fi- i. .

.

.'

eou uma confusão. I "

Seu fUb���!�á agraa;-!Quer clokecer, ovel. Mas, CUIdado com seus I

amores, pois terá experiên-, ·0 <Professor Rubens Peiruque que, se encontra hos

elas muito perígosas. Estu-. pedado no LUX HOTEL, ,-a_presentará gratuitamente, a-
. /".\

de mais, porque ainda terá ira vés das colunas dêste jornal, lim estudo sôbre o pas-
oportunidades esplêndidas. sado, presente e' futuro de cada leitor. O CUPOM abai-

EDISON XO, deverá ser devidamente preenchtdo com o PSEUD(r.
O 1953 vai ser muito vivo

I
NI.MO do leitor, e as indicações nacessâr las, que são : da

em acontecimentos inespe- ,·'ta, mês e ano do nasclmento. Assim com-o: lugar da na

rados. Você vai fazer tantas tividade, estado civil e profissão. Send-o possível, indicar
viagens em 1953, que fica- também a hora "do nascim-ento. Cada pessôa Interessada
.râ admirado. Um grande em conhecer seu futuro, deverá RECORTAR o CUPOM
'Susto e� viagem. Espere abaixo, e indica}' com sua própria letra, os dados neces-

•ama elevação ou proteção I sârios ao estudo: Isto feito, endereçar à redação de nosso

qualquer. jornal.
THOMAZ DE AQUINO
Sua vida tem sido chela

de -tristeças e decepções. -Os
acontecimentos de 1953, se

Tão muito decisivos. E' inú
til orientá-lo em poucas pa-

I lavras.
CANHOTO

, Depois dé seu casamento,
vi.eram coisas tão atiorreci-I-das que chegou a arrepen�
d.er-se de ter abandonado a

I.

vida de solteiro. Há perigo
POI' drogas, o,u .tóxicos, nes- Age,l!l.n.cia' •l:es meses prOXlmos. I, .�. -\

NAillA I
.

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

-
. .

CASAS E FAZE!\T'))AS Á VENDA

\:;;1.(-; D .,., .Ir mt' A', L'ri .

CAPOEIRAS - (1'10 principio) - com 98 x250 mts.

.
tl!fJ:,,:,�I '.'.•. 11 �1 .4, .. ", ....

:J
_ " :::.fl con: 4 quartos, 3 salasi,. cosin l1a, banheiro, varandií:o

. -De ordem do· s'r; DIretor,' fornecIdos a reparbçoes pu-
.

T
250.000,00

torno público que, a' pártir blicas, estabelecime11tos de .C.�NAS VIEIRAS - com 4.344,728m2' e uma casa de

d 10 d
A

t
" . .

t-
.

h 't 1 h
2 paVImentos 500 lIOO 00e e agos o proxImo vm- aSSlS enCIa OSpl ,a. ar e 0-

FICHÁRIO·
., em:

douro, 'sfrmente 'será permi- téis, desde que o produto AGUAS
. O cllente que désejar comprar ClIl'a, terreno, 1!itio, chacara, po·Sua data é um pouco fa- tida,.em ·todo o território do não se destine a revenda.

I
. derá vir a séde dê'ste Escritóri(} e preencher nina ficha diz�ndo c

- tídka, mas; tenha. coragem.' ES'taoo,.'a-ven-da--ao cotísümo· - Qualquel'--q-uantidade· de· .

-.' '. "

.

. . . .

.

Você está atravessando ,I público, de café moído em café que-for encontrado em
que deseJa adqumr e assl� COllSgUl1U.WJI

aVI:zarelllOS 80 mteressa·
.

f d'
.

t· f h d d .l' d
A

d
�

t d't I do, sem despesas para {} eh�!lte. .

l1ma .ase a versa, � nece�sl- paco M •. ec a os : um�e:r:- €s�cor o c�m es e e I ·R
.. I

. .. INFORMAÇõES
.

..' �em:

ta. de certas orlentaçoes I tas e Clnquenta (200), qUI- sera apreel1dldo pelo ServI- .

... . _ DILIGENCIA FATIDICA
't 1

I nhentás (500) gl" mas tm. d 1" 't'
. Sem compromlSs.>, para e clIente, damos qualquer mformaçao I'··dmUl O ampas.·

. �, l. ço a po l,cla-sam a1':a. , . dos ne"'ócios illlo-biliâri08.
\

.

.

':" mClo, e -um super sel'Ía-
ELlZA (1) e dOIS (2) qUIlos. D. S. P., ,em. Florumopo- i ", .' .

. do.'· '.
'

ViGa de provações morais, S.erá t?lerado, entretanto, lis, e:n 7 de julho de 1952. J ,A':. :MauroR.amos -;- 3 quartos, cosmha, sala Jan�ar,
IOFANTASMA DO ZORRO

e de tristezas profundas, ° fomeCImento d-e pacotes An Ramos Castro - Se- ,tsaJa" VlSl�� etc..
" ,

18()'.OOO,�o
.

No proúama: Cjnelandía
'j'eve gl'ave doença. -do fí- até dez (10) quilos ·qualldo cretário. -

'
.."

EstreIto - :Rua Jos-e C. Sllv·a;._". fi quartos, salª- Yl- J'o·1'11 I N·
,.. . ..

, . .

1
.

t
.

b b 11' t 160 00'0
a. ac.

gado. E ainda se encontr.a
.

,- slta'Esat-a,.�an arR, co�rn ,a
C a;.í tHI'O, eav .

t "I ,0,0 'Preço único: 3,20
. ;;ldoelltada. Deverá consul- .'

.8 r.er o - ua· 'Ü&e '. 1 voa - quar 08, SR a VI-
Imp t' 14 anos

tar um bom médico, ,ou ali- sita, sala jan,tar. cosinha, banheiro etc. 60�OOO,oo
o _a_€ ,--__

ás, um médico de' sua con�

SES I
."

:fiança, pois nesta eapital,I'
.

-

'

temos mé.dicos de valor. ..
. .p'.A'

"

P'EL P-�REDE e---·,..�'BRIGADEIRO " '..... •
.

•• t':"I -

,
".� que V.

.

Pode esperar um.a gr�nde r CURSO DE CORTE E COSTURA
. . �V8 di�U'·,....

mudança para 1953, e ISto,
.

UtTIMA MODA -EM NEW YORK, BUENOS AIRES! 143���__ .

.

:de mameira mui repentina. Funcionará à Rna 24 de Maio, 890 (Estreito), um ,'.
.

'PARIS, .RIO E�SÃO PAULO
..

VALENTE
.

curso g-rlltuito ele Cmte e Costura, mantido pelo SESI ./ t'AC - CAT�EUNrrt_
Passado cheio de alterna-

I (Serviço da Indústria). MODERNIZE SUA R�SIDENCIA FOR,RANDO-A , "'._�::�_0IfR4.__ .. :1AI_ ..__
tivas. Iifelicidades domésti-I CONDIÇÕES PARA MATRÍCULA - Trabalhal' a Para sala de jantar, quarto, copa, etc.

•
- ,_,__. __ _�

eas e grande preocupações. I
c1-\ndidata na indústria, ser filha ou espôsa de trabalha- I QlUDAe, UUll\l.A't'1,�:t,'''l.

Controle sua. vida. Não i dor na indústria. S'erve de documento a l'e::;pecti\'a Car- Distribuidt)l' e Representante- neste Estado 11. nA... 0.0 !IJ'W'fle.,,��cuide de amores -'românti- I teira Profissional.
'

IV�<\NDEL GODINHO '-Ii d 11
-

coso Há perigos da parte (le I I':-'TFORMAÇüES ri l\IIATRfCULA - Na séde do I �;HXH� e i;Ogu8lf'a
uma criatura foi'mosa e vai- . �ESI, à Rl:a, 24, de Maio - 890, a pal:�il' do dia 5 �efJll.1 núil Pedro Ivo - êlne,"o, Depósito j"LORIDA

.

I Jh4i'Q4ae aruta.x u f<!' ....
dosa.

,

_., lho, das 16 as 1.2 horas, exceto aos sarJados e dammgos, f Artigo. de Pl"�'llt-a entrega. I '$.,l!,,,.,(itr� éii.l t-;'{'W-lI

Muito bem. E'
-

pessoa dis
tinta e sabe viver com su

perioridade. Futuro aben

çoado, depois de 1955.
l\ULDRED .,..

Em seu caso, é preciso
indicar a hora do nascimen
to.

THELMK'

., O pl'óximo ano, será ex- .

tl'1!mamente agitado em sua

vida. Mudanças inei'pera
das. Algümas inimizades.
Vóêê anda mui.to aborre

cido no momento. Uma gran
de mudança aproxima-se.

GlNA I
Não se apresse para cu- I

�ar com o l'a.paz· qu,e ana.

Há grandes coisas para
T-efletir.

VIAJANTE

Você terá elevações futu�

turas, � ,venêel'IÍ pelas qua
lidades de caráter. Mas, é

preciso .eles·envolver mais,' a
mstl'uçãó recebida. Alguns
lirêmi�s em loteria. Há 'um

�apaz de hoas intenções qu�
pensa muito em você.

.JOCA

) Seus pés coçaÍn, doem e ardem
.anto a ponto de 9uasi enlouque
cê-lo? Sua pele racha, descasca ou
sangra? A verdadeira causa destas
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é
conbecido sob diversas denamína
ç6es. tais .como Pé de Atletll" C'O
cetra de síngapura, "'DhOby" co
ceira. V. não pll;de livrar-se destes
sofrimen:t<fs senão depoís de elimi
nar o germe causador. Uma nova
descoberta, chamada Nil!o6...m,
faz parar a coceira em 7 mínutos,
combate os ge�etrs em. 21 horas e
torna a pele lrsa.,..---m.aQía e limpa
em 3 'dias. Nixodaom dá tão bO_!lS
resultados ?ite· oferece a �ra�la
de elimln::u � c"ceir.$ c litnpal' a
pele não. 56 do": pés. como nil
mlÍiatia 60s cases 'de -al�c.1.õi'!:} -cutâneas, espinhas, soeM,." ',deitas e
Impingens do rosto ou do corpo.
Pe92 Nb:a!l.rltJ. ao seu i'atmacêu.
tíeo, hoje mcsm c , A nosS:ll ga-

11=.....
·

.....
rantía é li

... ..__ sua maldr

,.. II ....... CíIIIaIit p:tl)t�o,

� Aguarde grandes honras,
para 1958 e 1959. Dois anos

decisivos.

seu - pa.ss·ada 1

CUPOM
Sr. Professor Rubens Peiruque
Redação do "O Estado". Nesta Capital.

Envio os dados abaixo, para rece

ber anotações sôbre meu passado, pre
sente e futu:ro, liv1'e-de desp'êsllS'.

PSEUDóNIMO , .

NASCIMENTO , :;., .

LUGAR DO NASCIMENTO .

ESTADO CIVIL ., ! .

PROFISSÃO ,. " .':
,

Viagem com segura'nça
e rapidez

.

�Ó NOS CONFORTAVEI8--MlCRO-,ONIBUS DO

RA?IDO '<<SUL-BRASILBIRO)
Fl:>rianópo!is - ltajai - Joinvllle - Curhlba

Itua Deodo,l'o esquina da
Rua' Tenente Silveira

TERRENO Ã VEND-A
,AGO IYOS-LI'MõES --- Rua Ger:il -- COlÚ 33x500 mts. 18,000,0('
\LAMEDA ADO:Ü'O KUND.ER - com lõx30 mts. .. 75.000,Oú

CO.\fPRAS UE CASAS, TERRENOS, CHACARAS E SUJOS
Temos senlp.re interessados em c!>mpra:r essas, terreno!!, clla·

. No pl'ogl'ama: Band.eiran�
BARREIROS - 3 quartos, sala visita, sala jantar, tes na tela. Nac,

cosin na: terreno 20 -x30 25.000,00
.

HIPOTECAS .

Recehemos e aplic�IllOS qualquer import8:n,cia cóm gafantili hi

, ADMINISTRAÇí\O DE PR�DIOS
Mediante modica comissão, aceitamos procurações, para admi·

nistrar prédios, recebemos alugueis, pagamos impostot'!, etc .

.

PROCESSOS IMOBlL.L\RIOS
úrganizamos processos imobili-ál'ios •. para os Ihstituto�, Caiu

[';coniimica, etc., temClS também p.os.sibili-dade de conseguir Qualquer
tocumento sôbre imóveis.

'.

...,_/

CASAS Ã VENDA

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

tar, copa, banheiro, cozinha, depósito, etc. . ...

RUA TENE}'{TE SILV:F�IRA - 5 quartos, sala vTsitlt,
sala }antar, copa, cczmha. etc. . ...........• - ..

tWA &.\0 PEDR-O ('Estreito-Balneário) - 3 quartos.
au te-sula, sala visita, copa, coz inha, iDstala�ão
sunrtát-ia ccmpletn, e duns casas pequenas nos

fundos .. , .. ' _ > ••••• , ••••

[tUA DUR.VAI� MKLQU1ADES (Prolongamento) -

l�e'CQ�coustruida .....•...........••..... , •..

,'\.V. RIO BRANCO -- 2 quartos, saia, varanda, cozi-

nha, W. C" etc.

TRINDA1Jg - 5 quartos, sala jantar, copa, ccainha,

banheiro, grande varanda e depõsí:to' •

'.'
•.....•

::OQUEIROS - :5 quartos, sala, cozinha. banheiro,
etc.

,
, , � .

5ERVIDJ,.O. FRANZONI - 3 qus.t;tos, sala, -_cozitlha,
W, C. cf chuveiro, etc. . � ..

�ACO T}O§ .•
LIMõ,,:S - Rua r;'e1'al - íl casas de ma-

doira no·vas -

� .

.iOSlt BOTTEU_:';' (no principio) - 2 quartos, cozinha,
varanda

CO'Q'UEIROS - Rua S, \.Jridtovão - 2 casas de ma

cieira, uma com 6 peças e outra com 3. terreno
22.x55-0 m ts, . ,., , " , .

DUARTE SCHUTEL 2 casas, uma com 4 qu rtos,
sala jan tar, sala vis ita, coz.iuha, W. C .• atc., ou

tra c/ 2 quartos, sala, varanda, cozinha, 'N. C .

cl chuveiro .. '.' ; � - ..� ...

I';STREITO -- Rua 'Tereza Cristina - 2 quartos, aa

Ia, varanda, cozinha, terreno frente 3& mts, fUD-

dos 25 mts. . , ...•................

aUA MONSENHOR TOPP -- 3 quartos, sala visita,
sala jantar, c;zinha, depósito, copa, etc.

Il;STREITO - Rua 3 de Maio -- Sala p/. negócio, 2

qua rtos, varanda, cozinha .. , .. ' ..••..........

ESTREITO -:- Rua Santos Saraiva -r-r- 5 quartos, sala
.

jantat', sala visita, copa, quarto � Oanh'O.
Terl'eno lOx50 - Pl'e1;.O:

.

E ontras que por Olotwa àe fÔl'ça maior não ,são
-lDuncia�las; algumas destas casas são aceita tr<1nsfe

rGnclas pelo Montepio ou Institutos,.

'aras e si tios,

vetecária:

NA,'S CÓNVAlESCENÇA,S
400.000,00 /',

. ,I' IPerdeU-SE
I .

21>0.000,00! Perdeu-se um broche de

I Porcelana. Valor estímativo.
200.00�,0.0 I Gratifica-se bem a quem en-

, 11 tregar nesta Redacâo,
100,000.0.0. .

-

I ''I f�ue:u. em ger.:I100.000,o� I 111110 Creosotad.
90.000,0.0

(SHvetta)
65,OOO,op

40.000,0(>

36.000,00

85.000,00.
4UA WOl.\I"rAR� 011. "J.T'RlII N..... � ....
Uli41'f)6.f..... -1Ift.U_tad.I� ..........

>8"".,,'Cine-Diario
... RITZ .

45.000,0."

Ro:"

250.000,0.0

As 5, - 7;45bs.
. IMPERIAL

Às 8hs.
Gregory PECK - Barba-

ra PAYTON Ward
BOND
em:

RESISTENCIA HEROICA

83.000,oe

350.000,00 No prog. Noticias. da
ma1.la Nac.

Preços; 6,00 ....:. 3,20
Imp, até-l4 anos

RO�Y
Às 7,4ljhs.

Bobby DRISCOLL -
bert NEWTON
em:

A ILHA DO TESOURO

Se-

Pl'eços: 5,00 - 3,20
Imp. até 14 anos

ODEON ..

Às 7,45hs.
Mac Donald CAREY

Sbeley WINTERS
em:

PECADORI<JS DOS MARES
DO SUL

No programa: Cine Jor-
nal Nac.,

.

Preços: 5,00 - 3,20
Imp, até 18 anos

RITZ' ODEON
·DOMINGO

John WAYNE
NEAL

PatriCia

TRAIÇOEIRAS
, IMPERIO
Às 7,45hs.

Tim HOLT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o P.S.D.'e o Fuociooalismo Público Estadual,
NA SESSÃO DE ONTEM DA AS�EMBLÉIA LEGISLATIVA, o SR. DEPUTADO WILMAR ORLANDO DIAS, DO PARTIDO SO
CIAL'DEMOCRÁTICO, AFIRMOU QUE CABE, AGORA, AO CHEFE DO EXECUTIVO, ENCAMINHAR À ASSEMBLÉIA o PRO
JETO DO AUMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNCION1\.LISMO. ASSEGUROU, AINDA, AQUELE PARLAMENTAR QUE O SEU /
PARTIDO, DENTRO Da SUA COMPETENCIA NA CA,SA, FARÁ O MÁXIMO,PARA, QUE, QUANTO ANTES, OS ABNEGADOS
SERVIDORES DO ESTADO SEJAM ATENDIDOS EM SEUS JUSTOS ANSEIOS E SÁIAM, ENFIM, DESSES, VENCIMENTOS DE

, "

"

,

.

" FOME EM QUE SE ENCONTRAM, ATUALMENTE..' . a. '

��m·�·�llâfáCíUs:mVlrmãõiãTaiTííã.·�iísr��ê8bêi'
Já estão sendo. dados

os pr ímeiros passos pa
ra a construção. de mais
um palácio." que será o

de localização. das Se-
. cretarias d'Estado em

um só edifício, à Praça
,

15, esquina da rua Te
nente Silveira.
Será obra magestosa,

de linhas modernas, com
6 pavimentos vistesos,
cuja construção será
contratada por ,uma .f'ir-

'

ma particular, sob a fis

calização direta da Di-
'

retoria de Obras Públi
cas (?). como. o. deter
mina a lei.

Flortanôpolis terá. as- !

sim, mais um edifício
gigante, mais um palá
cio. que rememorarâ a

era udenista, em Santa
-€atal·jl1a ...

Além do. Palácio da
Agronômica, mais êste
será a marca das reàli

zações do. _ sr. Irineu
Bornhausen .. ";

_

Não. há dúvida que os .

dinheiros' públicos são
em torrentes, abarro-:
tando as arcas do. Te
souro do Estado, que
possibflítam ainda mais
um palácio, ..
Enquanto. .acontecem

essas anomalias, o. fun
cionárío públjeo, à ex=

ceçãG da magistratura,
que já vem vencendo. o

aumento. cQncedído, vai
vivendo. de esperan
ças, de amarguras
e quem não. estiver sa,

tisfejto. que ·se demita,
porque outros estão. em
bicha para serem con":
templados com o.S favô
res das no.meações .. �
Enquanto. o. pON'O vaI

gí�tando. CGntra a vida;
Que está encarecendo., o.

GGvêl'nG afronta-o com

pa1áSÍo.s, obras, caríssi
mas, para cortfôrto dos
seus auxiliares ... _
Estamos atravessando.

a época da fartura, pe·
lo meno.s da fartuta. de
sGnhos palaciânGs ...

Go.vêrno. rico., tão. rico,
tão rico., que 'não. sabe
o."de�empregar a fo.rtu
na, emno.ra sabendo. que
o.S servi,dores'� públicos
estã� atràvessando. dias.
de amargura com' a ca.

A sua expG�ição., por isso.,
é uma festa para os olho.S erestia dos gênero.s de
para � espírito..'I'An8S ,'de Rua primeira necessidade. . . p] A'

d� Y'._"��-__ e o exJto a sua mo.stra
,�, Vld I R' � levamos-lhe as nl)ssas feU-

'.
"

, .,
, a amos alr. citações e o nosso. entusias-

II Esfrelte, choqpe de veltulos �i::oc�:t�,;j::'������!�; I ::ía:s:::�::m�: :�:IOf:
,

e prestIgIoSO procer do Par. sos ,que esta recebendo. ser-,
NOVAMENTE ONlÍlUS CAMINHÃO CON'l'RA tido' Social Democrático, o vil',lhe-ão. de impuJso pam

CON'rRA ÇARROÇA1 ONIBUS. nosso conterrâneo, sr. Vidal novo.s triunfos na sua vitó·
c.

,De"t" fOI' Ramos JÍ'm,ior., \.

I dosa/carreira. "

,

o C\ vez o c.hoque
,,O f.r. Nestor �IllO, mo- 'tambem 110 Estreito, mas 3"-·�l--h-::�dd"'_"'�;""-';-'�to�'ista do Rápido Súl Bra· com- dois veículos' que i�m mi oes eJo eQIZ,a�ao 'porsi1�ü:o, ao h;afegar pejo Es- no mesmo sentido. um c.ami- Y

tl:eito", �nc�ntrou uma cur- 11hão e um ,ônibus. Aquele"
_

ter sido d,espedidoroça ao melO da rua. Pediu, .do município de Palhoça, ,
_

Jado, mas o carroceiro não j dirigido pelo motorista '01'- S. PAULO, 10 (V. A.,) :_ I Campos Rodrigues, despe(�i-,

ligou, resultando á carroça lando Lirijer, deixou 'd� fa- -A maior reclamação contra I do pela firma Parck Davls,
bater no para�lama,' amas· :

zer s'inal numa travessa, in- a Justiça do Trabalho foi ganhou a causa contra a

sando-o. do chocar-se com um onibus julgada ontem pela Sétima empl'êsa, ficando esta abri-
da Empreza Barreiro's. gada ao pagamento de inde-,

A l;espeito deu queixa à Não houve nada de gra- Junta de Conciliação e Jul- nização de 3 milh0cs de Cl'U-
�

Polícia. ,\. .

. ve. gamento daqui. ��l'arIpe �elros.

Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Julho de 1952
---_.__._--� .....- ��-.;.._.- -- ........-._- -. ---- ...... , ""',

\ '

' ,

O esfado' de sáúde
de Eva. Peron

Os médicos, ordeuaram-Ib'e- r8DoDso
,

-, 'coDliile to
BUl1.JNOS, AIRES, 10 um boletim médico expressa

(United) Anunciou-se pessimismo sôbre seu esta
oficialmente que os médicos do. (i publicação do boletim
assisteates reconheceram é geralmente interpretada
ho.jê', que a rsra. Eva Peron como indicá de que seu esta
se .encontra. "em estado, não do de saúde se agravou. On
satisfatório" ordenando-lhe tem, tais rumores foram par
-assim repouso completo, tic.ularmente 'insistentes, em
Diz a ,Secretária da Infor- bora a presença de Pe�on no

mação e Imprensa, em' sua- desfile pela data
__
nacional

transmissão radiofônica re- argentina, hoje, indicasse
gular, às 20,30 horas de ho- possibilidade de haver me

je; pela cadeia nacional de Ih orado o estado de saude

y radioemissoras, o seguinte: de 'sua esposa.
"Os médicos examinaram es- f
ta tarde a sra. Eva Peron. DES�ÜijNTIDO DA S,UIÇA'
Diagnosticaram que seu es- BERNA, Suíça, 9 (Uni.
tado de momento lião é satís- ted) - Font-e autorizada de
fatóf'io aconselhando-lhe. clanou serem deatituídas de

que guardasse o mais abso- qualquer fundamento as

luto _repouso". informações reproduzidas
E' esta a primeira v'6z, a- por certos jornais segundo

'I "
'

, •

pos meses, que se anuncia as quais a legação argenti-
algo a respeito do es.tado de na estivesse negociando a

saú,de da sra. Peron. E tam- compra, ná Suiça, de uma

bém a primeil'a- vez desde

I
ca$u de campo,' onde a sra.'

sua operaç}lo, ,em
8 de no- Eva Peron pudesse vir repo-

vembro do ano passado, que usar. ,

.........8 ...

Inaugurada, onfem,
Exposição Traple

Estanislau Traple inaugu•. do e .os trabalhos que tem ê·
I·OU, às 17 horas de ontem,! le apresentado em nossa

)lOS salões do Democrata II FIQl'ianópolis lograram sa.-,Clube, à Praça. 15 de Novem tisfatória aceitação do pú-
bl'O, a exposição de traba· I hlico.,

'

lhos de pintul'� �! Nos salões do Democrata
,

\
Cl LIbe éle, mais uma 'vez, 0-

O nome dêsse artista não! -!'erece aos amantes da pino
precisa de apresentação. E- ! tura as suas obras d,e pintu
le já conviveu, longos anos, Ira, que são por todos elogi
nesta Capital, lecionado no I' adas.velho Instittrto de Educação, 'Pintura a óleo. trabalhos
mantendo,' tambem, aulas

i
a Cl'ayoll, ,estudos; paisagens.

particulares de pintura, en- j Traple expõe agora para
, sinando ii mocidade bari'iga- 'quantos se encantam com

verde, a arte dif,icl do pino I as óbras de um verdadeiro
ceI. Traple é nome conheci·lmestre.

a

A realização da confer.en-l ,', "I'
com os vários problemas há.

cia das Classes Produtoras Federação de Comércio de sícos da nossa economia, en
em Blumenau, que se reali- I Santa Catarina,"sr. Profes- tre 08 ftUi',l'S, já () trfzamos
zará em fins do corrente! sor Flávio Ferrari, que está em rápido, comentário, (}'E'O,

.mês, segundo estamos ínf'or- movimentando entendimen- que se referem aos h·t�ns�,
mados, reunirá não GS ho- tos com os homens do. co- portes das riquezas de Sail�·
mens da indústria, do. co- mérçio, da indústria e da ta Catarina.
mércio e da agricultura, lavoura do N'�le ,do. Hajaí.· Assim, aquele concIav-€.!'·
como," também: personalída-

'

Empresta-se grande im- será mais uma oportunidade, r

des do cenário. administcatí- portâncía, sob o. ponto d� que se oferecerá às da�8es:,
vo do Brasil. vi!;\ta econômico, a efetiva- produtoras catarinenses pa-
Além do sr, João. Daudt de

�

ção desse magno. conclave, ,r.a, estudos sôbre os proble- ..

Oliveira, Presidente da Con-. mesmo porque serão- equa- 'mas que .deverão. mereter

federação Nacional do. Cq; clonados e levados a plená- acurados estudos para soln
mércio, cuja vinda a Santa rio de comissões técnicas ções dentro das necessída-.
Catarma já está confirma- assuntos- que se relacionam des economicas atuais.
da, para participar daquele
mesmo. conclave, deverão. a
qui estar ainda os srs. Mi
nistro Horâcio Lafer e o S1'.

Benjamim Cabello, Presi
dente da COFAP, no Brasil.
Essas ilustres personali

dades brasileiras, cuja vin
dã aluda não está definiti
vamente assentada, são ele
mentes do Governo Federal
com atrfbuíções ligadas à
economia nacional e. nessa

oportunidade, poderão tro
car idéias com os homens da
produção de Santa Catarina,
no. estudo. dos váríos e com

plexos problemas que lhes
dizem respeito.
Para coordenar províden

cias que, venham possíbilí.
tal' maior êxito da Conte
rência de Blumenau, já se
acha naquela, cidade, desde
ante-ontem, o Secretário. da

,Iartlnho d8'

I Martin!'!�ar�!!��
I �ida, .a .

mais álta. expressão
aa pmtura catarll1ense, e

! c!onsagrado de laureis no ce-

I nário nacion�l� não. � pródi- I
go e'm exposlçoes. Ha muito. \
teqtpo. que trabalhos do seu'
privilegiado pincel não iam'
à mGstra. AgGra, para júbi
lo nosso., lá estão eles, no.

vasto salão do "Dias Velho".
Vê-los uma vez é querer

vê-los mais vezes. , ,

Martinho, modesto e qu�-�'
se taciturno, neles se reveJa
o 'mestre que é, o artísta
completo e acabado, genial
nas suas composições, a que
dá o gosto do. seu talento e

a exuberância da mais PUl'â"
art�.

/,

Em Curitiba de uma enfermeira para cuidar de-:
lima 'Senhora que fratur�u a perna. É ne�s8ário que;
more er- casa dá' doente, Tratar à Av. 7.de Setem-
oro 4.225, CURITIBA.

mal dirigidoTrânsito'
o transito, em pduco mais, cionado , por alguns longos.

não será um problema tão momentos, enquanto outroa ,

sômente a Inspetoria de Veí- veículos ficaram na depen-,.
culos, Será, infelizmente, ciência da sua saída ...
questão que precisará ele" 'Foemou-se a fila, que to
uma atitude da própria. Po- mou toda aquela quadra B_ .

licia Civil, uma vez que nas enervados, os motOl'i,St;:l�, ,

ruas centrais, o amontoado passaram a buzinar. O som.. :

de aut�rnóveis carroças e ca- estr-idente das buzinas for---,
minhões, poderá provocar mou verdadeira música pan- -c
cênas desagradáveis como a demônía, o que ]enm po.
que, ontem, presenciou a re- pulares"lf'protestaL
portagem à rua Deodoro en- ',Mas, o motorista do carn.i�,
tl'e a Confeitàúa Chiquinho nhão, cujo fragrante foi ha-.
e o Departamento de Esta-' tido pelo nosso fot6grafo�
tísÜca. não se deu por achado _ .. ]!�,,:
Um camin'hão de carga, continuou no seu trabalho 8.'

que necessitava descanegal'
alguns, móveis, ficou esta� (Continúa na 3a pá.g.}�'

' """�oI_""--""""""''''''''''�""",_�

o meu querido amIgo, Enorí Teixeira Pjnto'ê'\.
deputado, há dias, foi a tribuna da Assembléia par3-,!,
pedir medidas preventivas, contra a doença de cha-,-

� gM. Não sendo; sariitarista, entrou enviesado no te- .. ,

ma. O seu colega de profissão e de deputança, I) dr.,
,Fernando 01iveira, sabendo o assunto de cor e saI-;-

..-

teado, aparteou-o impiedosamente com algumas pe1'-·
guntas c.ontundentes. ° dr. Osvaldo Cabral, pOl' es-

...

píl'ito de -classe, e por conVicção oposicionista, (:{}r-.·,

réU. em defesa do oprimid,G. Mas deu diversas fora""
afirmando várias -heresias médico::-sanitárias. Ouvin-,-,

. do-os, o deputado Schneider, l�igo; mas sacerdotal,,",
comentou:

,

;- Esses colegas éstão p'al'O,diandü. o milagre' da..,
Santíssima Trindade!

.

J •

'�.

�;
t·

I 'j
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